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BELEGGERSHULP WEEKLY 
 

Week 6/ Februari 2018 

KOOPMOMENT IN GOUD 

Wat een week! Alles was in de verkoop, ook grondstoffen. Ik had een dergelijk daling in de grondstoffen niet 
verwacht maar de grondstoffen zakten mee in de algehele malaise. Toch viel de daling in onze portfolio mee, 
sommige delen deden het verbazingwekkend goed of daalde niet zo significant. De daling in de algehele 
aandelenmarkt was stevig maar een die moest komen. De markt werd overhit. Ik denk dat we de komende 
weken nog wel wat volatiliteit kunnen zien. Houd u stops in de gaten, verkoop de volgende dag indien de 
slotkoers lager is dan de stops in onze portfolio. 

Goud stond ook in de verkoop, alhoewel een daling van 1360-1316 maar een 3,5% daling is. Ik denk dat goud 
boven de 1300 een bodem gaat zoeken en van hieruit tot nu hoogten gaat stijgen. Er zit een hardnekkige 
weerstand zone van 1360-1400. Indien het dit weet te breken dan gaan we definitief naar boven. We wachten 
dit niet af maar spelen hier alvast op in.  

We spelen hierop in door een ETF te kopen in de Junior Mining sector, de GDXJ.  

 

Zie de bovenstaande grafiek, de zwarte lijn in de grafiek is de prijs van de GDXJ in een jaar tijd. Je kan zien 
dat de prijs een dieptepunt aantikt, terwijl de prijs van goud boven de prijs van goud van een jaar geleden zit. 
Dit betekent voor mijn 1 ding, niemand wil in goud mijnen vandaag. Als niemand de aandelen in goudmijnen  
wilt dan worden deze dus ook niet verkocht en zal de prijs een bodem gaan vinden op deze niveaus.  
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De RSI (Relative Strenght Index), zie de blauwe lijn in de bovenstaande grafiek, bevindt zich net boven de 20. 
Algemeen kan gezegd worden, bij een RSI van onder de 30 is het aandeel te veel verkocht en bij een RSI van 
boven de 70 teveel verkocht. De RSI komt van boven de 80 af en noteert nu net boven de 20. Dit is voor mij 
een reden om GDXJ aan te schaffen. Koop GDXJ als een laag risico aandeel onder de $31. Indien je niet weet 
hoeveel je van een laag, midden of hoog risico aandeel kunt kopen dan kunt u dit vinden op onze site, zie 
hiervoor https://beleggershulp.nl/uitleg 

Eerder deze week heb ik u via Twitter laten weten in een bedrijf geïnteresseerd te zijn en dat is PVG. Pretium 
Resources Inc is een goudmijn in Alaska. Onlangs hebben zij een ietwat tegenvallend resultaat gepresenteerd. 
De meeste belegging instituten vonden de netto productie aan goud tegenvallend. Tevens vonden zij dat dit 
representatief voor de gehele mijn zou zijn. Ik denk dat ze er naast zitten. Het is een jonge mijn. Mijn 
vermoeden is dat men experimenteert met de productie door gesteente met een lager gehalte aan goud door 
het productieproces te leiden om te kijken wat men maximaal hieruit kan halen. Indien men de juiste mix van 
gesteente weet te krijgen met een steady productie output gaat deze mijn met hoog rendement leveren. Er 
zitten teveel mensen met expertise aan boord om dit te laten mislukken. Koop PVG onder de $7. 

Onze China trade heeft rake klappen gekregen en we staan, in plaats van een mooie winst, nu op een licht 
verlies. Toch geloof ik nog steeds in deze trade. Met de economie is eigenlijk niet aan de hand. Het is volgens 
mij gewoon stoom afblazen van de beurzen, wat hard nodig is. We kopen daarom een nieuwe ETF dat zijn 
pijlen op China richt en dat is XPP. Dit fonds is hard onderuit gegaan met de beursdaling mee waar eigenlijk 
geen goede reden voor is. Daarom profiteren we hier nu van en kopen XPP. Koop XPP onder de $85. 

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 -5%. De enige sector die het goed 
heeft gedaan zijn de Soft Commodity’s, de Cappuccino Trade doet het zeer goed in het slechte beursklimaat. 
De exacte bodem laat zich niet voorspellen maar ik denk dat hier aardig dichtbij hebben kunnen kopen.  

Sector	 Rendement	
Base	metals	&	Copper	 -1,2%	
Gold	&	Silver	 -5,6%	
China	 -2,3%	
Uranium	 -7,1%	
Energy	 -8,6%	
Soft	Commodity's	 2,5%	
Totaal	 -5,0%	
 

Wilt u zich gratis 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. 
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