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Week 11/ Maart 2018 

ZINK 
Zink is een zilverkleurig metaal en wordt gebruikt voor zeer veel toepassingen in 
de industrie. Het is een onmisbaar metaal in ons hedendaags leven. 
Toepassingen van Zink zijn voornamelijk: in legeringen zoals messing, het 
verzinken van metaal om corrosie tegen te gaan, wordt in batterijen gebruikt, 
grondstof in verfindustrie, regenpijpen en dakgoten, ect, ect. 

Vraag ten opzichte van het aanbod 

De vraag naar zink overstijgt de laatste jaren het aanbod. Dit is zeer goed te zien 
aan de Zinklevels in opslag, zie onderstaande  

 

afbeelding met de rode lijn. De hoeveelheid Zink in opslag nadert een historisch dieptepunt wat in de 
afgelopen 20 jaar maar 3x is voorgekomen. Dit zegt mij dat men onvoldoende snel de productie kan 
opschroeven om het aanbod tegemoet te komen. Dit is de reden waarom de prijs van Zink de laatste 2,5 jaar 
stijgende is. 

In ons portfolio hebben we al aandelen die Zink produceren zoals IVN, RIO, FNV, en WPM. Maar zij hebben 
dit allemaal als bijproduct. Beleggershulp is op zoek naar een goede zuivere Zink speler op de markt. Indien 
de prijs en Zinklevels zich gunstig blijven ontwikkelen en we vinden een goede Zink speler die goed geprijsd is 
brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. 

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO 

De totale portfolio staat nog in de plus. De grondstoffensector wordt hard geraakt en vooral de edelmetalen zijn 
de dupe geweest deze week. Men lijkt maar geen interesse te hebben in Goud en Zilver. Geen reden om een 
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feestje te vieren want dit resultaat moet beter. Wel hebben we een + te pakken op onze Short kandidaat Tesla. 
Het aandeel zakte 9% t.o.v. de prijs waar we deze aandelen voor verkocht hebben, dit levert ons een winst op 
van 9%. Ook NIB blijft het goed doen, nu een + van 30%. We hebben hier een stop order op gezet op 25% 
winst, pak deze indien het aandeel nog 5% zakt. Voor de rest bleef alles een beetje hangen op het niveau van 
vorige week. Beslist geen reden om een feestje te vieren. 

Sector	 Rendement	
Base	metals	&	Copper	 -0,3%	
Gold	&	Silver	 -5,2%	
China	 5,0%	
Uranium	 -5,0%	
Energy	 -9,4%	
Soft	Commodity's	 6,8%	
Short	 9,0%	
Special	Materials	 0,7%	
Totaal	 0,1%	
 

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. 


