Warren Buffett snapt zijn
lan ge te rmii nb el e ggin ge n
DeAmerikaanse
superbelegger Warren
Buffett verdrievoudigde
vorig kwartaal zijn winst,
ondanks de recessie. Zijn
devies:'stap alleen in
bedrijven die je snapt.'
Van onze correspondent
FRANK HENDRICIO(

n

een tijd dat bonusbeluste
bankiers, meedogenloze saneerders en schutterende ondernemers het Amerikaanse
vertrouwen in de markteconomie
hebben ondermijnd, blijft superinvesteerder Warren Buffett het
'vriendelijke gezicht van het kapitalisme'. Met zijn recente investering
in de Amerikaanse spoorwegen is
Buffet trouw aan de filosofie die van
hem een multimiljardair maakte:

"Stap alleen

in

bedrijven die je

snapt."
De aankoop van het spoorwegbedrijf Burlington Northern is typerend voor Buffett. Hij was onder de
indruk van een korte bedrijfspresentatie door Burlington en richtte
zich na afloop achteloos tot de be-

stuuÍsvoorzitter: "Als je een goed
huis zoekt voor Burlington denk

dan aan mij." Een dag later was de
deal rond, voor z6 miljard dollar.
Het is geen toeval dat bedrijven
hun heil zoeken bij Buffett. De afgelopen jaren lieten investeringsfondsen een spoor van vernieling achter
door met geleend geld bedriiven op
te kopen om ze vervolgens via splitsingen, reorganisaties of saneringen leeg te plukken en door te ver-

kopen. Het 79-jarige 'orakel uit

Omaha'is juist gericht op de lange
termijn enwil ondernemingen laten
doorgroeien. "Je moet investeren in

'Vroegof laatkomt

eraltiid een idioot
aande macht'
bedriiven die zo goed zljn dat ze
door een idioot geleid kunnen worden," zei Buffett al eens. "Vroeg of
laat komt er namelijk altijd een idioot aan de macht."
De nettowinst van zijn befaamde
investeringsfonds Berkshire Hathaway verdrievoudigde in het derde
kwartaal tot z,z miljard euro, mede
dankzii herstel op de beurzen. Meeprofiteren van het succes van Buffet
is overigens een kostbare aangelegenheid. Een aandeel Berkshire Ha-

thaway kost op dit moment onge-

veer 67 duizend euro.

Buffett is vooral dankzii zijn sobe-

re persoonlijkheid uitgegroeid tot
de witte raaf van de Amerikaanse
zakenwereld. De belegger woont
nog in zijn geboorteplaats Omaha
(Nebraska), in het huis dat hij ruim

vifftig jaar geleden kocht

voor

3r.5oo dollar. Als grootaandeelhouder en voorzitter van Berkshire Hathaway kent hii zichzelf een jaarsalaris toe van loo.ooo dollar, een bedrag dat veel topmanagers in Ame-

rika in een week verdienen. Hij
heeft geen chauffeur en zijn enige
hobby is het spelen van bridge op
internet.
Voor geld hoeft Buffett al lang niet
meer te werken. Hij is schatrijk, net
als zijn familieleden, buren en kennissen die ruim vijftig jaar geleden
hun geld belegden in het investe-

ringsfonds dat Buffett jarenlang
leidde vanuit de slaapkamer va{t
zijn huis.

Met een geschat vermogen van
veertig miljard is de voormalige
krantenbezorger net niet de rijkste
man ter wereld. Alleen zijn vriend
Bill Gates van Microsoft is rijker.
Het merendeel van Buffets geld
gaat naar liefdadigheid, vooÍnamelijk naar het fonds van Bill en Melinda Gates. Zijn kinderen houdt hij
kort, omdathij bangis datze anders
niets meer zullen doen. Mensen die

hun welvaart aan hun ouders

te

danken hebben, zijn volgens Buffet

'leden van de gelukkige spermaclub.'
Er is ook kritiek. Zo investeerde de
zakenman in een Chinees bedrijf
dat banden onderhield met het regime in Darfoer. Milieuactivisten
zijn bovendien sceptisch over zijn
recente investering in ile spoorwegmaatschappij Burlington, die ge-

specialiseerd is in het transpoÍt van
steenkool. Buffet zou erop gokken
dat de milieuonvriendelijke steenkoolindustrie niet aan banden
wordt gelegd.
Buffett zoekt zijn eigen weg. Tijdens de internetbubbel van de jaren
negentig weigerde hij in internetbedrijven te investeren, en al vervoor

de kredietcrisis waarschuwde hij
dat populaire financiële derivaten
Warren Bufiett: jaarsala ris van roo.ooo dollar.
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ren.

Het Parool, 10 november 2009

