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Week 5/ Januari 2018 

COMMODITIES (GRONDSTOFFEN) 

2018 wordt het startpunt van stijgende grondstof aandelen had ik u 3 weken geleden geschreven. Geldt dit nog 
steeds? Ja wat mij betreft wel. 
De beurs en dus ook de 
grondstofaandelen hebben een 
behoorlijk daling achter de rug. 
Commodity’s aandelen zijn erg 
volatiel, mijn verwachting is 
nog steeds dat zij opveren en 
een mooie winst gaan 
opleveren gedurende het jaar. 
Het kan bijna niet slechter.  

Goud tikte deze maand net de 
$1365 aan, wat een meerjarige 
top is, maar sloot jammer 
genoeg lager dan $1360. Ik 
denk dat als goud boven de 
$1365 weet te sluiten de 
goudprijs en daarmee de 

goudmijnaandelen zullen exploderen. Voordat we hier komen verwacht ik nog wat druk op de aandelen en dus 
de goudprijs. We zijn nu druk bezig om naar een koopje te kijken tussen de goudmijnaandelen. Ik hou u op de 
hoogte en zodra we tot een koop overgaan laat ik het u weten.  

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO 

Ons portfolio heeft deze week slechte resultaten laten zien. De basismetalen, Uranium, Goud en Zilver, China 
en Energie aandelen daalden allemaal met behoorlijke cijfers. Hierdoor is onze winst die we hadden 
opgebouwd volledig verdampt en heeft zich omgezet in een verlies van -1,4%. De enige sector die het goed 
heeft gedaan zijn de Soft Commodity’s. Het lijkt erop dat we de Cappuccino Trade op tijd hebben ingezet. De 
exacte bodem laat zich niet voorspellen maar ik denk dat hier aardig dichtbij hebben kunnen kopen.  

Sector	 Rendement	
Base	metals	&	Copper	 0,1%	
Gold	&	Silver	 -4,1%	
China	 4,0%	
Uranium	 -4,6%	
Energy	 -2,4%	
Soft	Commodity's	 1,8%	
Totaal	 -1,4%	
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Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan door de groene button in te 
drukken onder dit artikel. 

Met vriendelijke groeten ,      Martin Belder 

disclaimer: Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere 
nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is 
de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis 
van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine 
investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden. 

 

 


