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MARIHUANA 

Tot op de dag van vandaag ben ik zeer terughoudend geweest om te 
investeren in marihuana aandelen. Tot nu heb ik hier qua performance 
van deze aandelen geen enkele reden toe, de koersen stijgen de pan 
uit en vele goede marihuana aandelen zijn honderden procenten 
gestegen. Of deze stijging doorzet is nog maar de vraag. Vele bekende 
namen in de beleggingswereld zeggen van wel, maar ik vertrouw de 
politiek hierin van geen meter. De industrie is erg afhankelijk van een 

rustig en progressief beleid t.a.v. cannabis. Canada is stabieler dan Amerika. Toch zeggen velen dat ook in 
Amerika de weg volledig vrij wordt gemaakt voor het produceren en verkopen van deze drugs. Wat u er ook 
van mag denken, het heeft zeker goede kanten vooral in de medicinale hoek. 

Begin deze week leek mijn voorzichtigheid terecht, aangezien de loftrompet werd geluid vanuit het witte huis 
dat de War on Drugs ook voor Marihuana een reële optie is en blijft. Ondanks dat het in sommige staten reeds 
legaal is gaan er toch stemmen op in de regering om het weer te gaan verbieden. Hierop doken de koersen 
diep in het rood. Later deze week herstelden de koersen zich bijna helemaal volledig. Achteraf gezien een 
aardig instap moment. 

De komende weken zal ik me gaan verdiepen in de aandelen en kijken of het een speculatie waard is. Ik raad 
u aan hetzelfde te doen. Als u van een gokje houdt dan is dit zeker een goede optie om snel rendement te 
halen. 

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO 

(rendement wordt voortaan vanaf volume 1 berekend, zie hiervoor de tabel in deze nieuwsbrief op de site)  
Ons portfolio heeft het deze week goed gedaan, de goud en zilverfondsen blijven steken op een vlak 
rendement, maar de rest van de sectoren stonden ruim 2% in de plus. Het totale portfolio steeg 1,8%, lang niet 
slecht voor 1 week tijd. 

Sector	 Rendement	
Base	metals	&	Copper	 2,1%	
Gold	&	Silver	 0,0%	
China	 2,4%	
Uranium	 2,2%	
Energy	 2,1%	
Totaal	 1,8%	
 

Wilt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief, met elke maand aanbevelingen en tips, dat kan hier. 

Met vriendelijke groeten ,      Martin Belder 
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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. 

 

 


