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BELEGGERSHULP WEEKLY 
 

Week 14/ April 2018 

UNDER CONSTRUCTION 

 

Dit wordt een wat andere weekly dan u van ons gewend bent. We zijn bezig met een behoorlijk verandering 
van onze website en voeren aanpassingen door op onze weekly en nieuwsbrief. Ik wil u hiervoor over alvast 
informeren zodat u alles in de toekomst kan vinden en u onze service hopelijk nog meer kan waarderen. Het is 
behoorlijk wat werk, we hopen hier volgende week mee gereed te zijn. 

Verder zal ik nog even inzoomen op de verkopen die we deze week vrij plotseling via een update-alert aan u 
doorgegeven hebben. Het betrof de cappucinno trade. 

De veranderingen op onze website, weekly en nieuwsbrieven zijn: 

- Een nieuwe pagina van het Archief. Hierin zullen alle oude weekly’s en nieuwsbrieven komen te staan. 
De pagina is bovenin het menu opgenomen en is dus makkelijk te vinden. Het archief wat is 
opgenomen in de sitebar zal gaan verdwijnen. 

- We zullen in onze nieuwsbrieven vanaf de volgende nieuwsbrief een overzicht opnemen met de 
gerealiseerde winst of verlies hierin opgenomen. Dit overzicht komt onder het overzicht van de 
openstaande aandelen van ons portfolio te staan en ziet er als volgt uit. 

Gerealiseerde	winsten/verliezen	
Investment	 Ticker	 Sell	date	 Buy	price	 Sell	Price	 Div.	 Return	 weging	 aantal	
iPath	Bloomberg	Cocoa	 NIB	 04-04-18	 	23,79		 	30,36		 0	 28%	 	1,00		 1	
iPath	Bloomberg	Coffee	 JO	 04-04-18	 	15,31		 	14,14		 0	 -8%	 	1,00		 1	
iPath	Bloomberg	Sugar	 SGG	 04-04-18	 	26,71		 	24,40		 0	 -9%	 	1,00		 1	

Totaal	 11%	 	3,00		 3	
Gerealiseerde	winst/verlies	=	(Totale	Return/weging)	*	aantal	aandelen	=	 11,3%	
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In de beleggershulp weekly, ons wekelijks bulletin, nemen we in ons overzicht de totale winst of verlies 
van 2018 mee (zie overzicht met roze letters weergegeven) zodat u een eerlijk overzicht heeft wat ons 
rendement is. 

Sector	 Rendement	
Base	metals	&	Copper	 -2,3%	
Gold	&	Silver	 -2,5%	
China	 -2,2%	
Uranium	 -4,3%	
Energy	 -2,5%	
Short	 15,2%	
Special	Materials	 -4,8%	
Winst/Verlies	2018	 11,3%	
Totaal	 1,0%	

 

- Verder nemen een grafiek op in onze nieuwsbrieven, vanaf de volgende nieuwsbrief, die onze 
resultaten benchmarken met die van de S&P500 en de AEX. Hiermee speel ik behoorlijk open kaart en 
kunt u het resultaat van Beleggershulp altijd goed meten met die van de overall resultaten op de beurs. 
De meeste analisten hebben moeite om hetzelfde resultaat op een termijn van 15 jaar te halen als de 
algemene beurs u kunt mij woord hiervan geloven. Maar ik wil beter, mijn doel is minimaal 10% winst 
per jaar te realiseren over een periode van de volgende 5 jaar. Dit zou een zeer goed resultaat zijn. 
Waar krijgt u 10% per jaar, op de spaarrekening zeker niet. Warren Buffet realiseerd ongeveer 20% per 
jaar en dat is ‘s werelds beste belegger. Voorlopig blijven mijn diensten geheel gratis, ik wil mij eerst 
tegenover de nieuwsbrieflezer bewijzen. Mocht het veranderen, beste lezer, dan zal ik u tijdig 
informeren. Het bewijzen zal enige jaren duren, dus voorlopig kunt u onze gehele service gratis 
afnemen. 

 

De lichtgrijze lijn geeft het beleggingsresultaat van Beleggershulp weer, de donkere lijn die van de AEX en de 
oranje lijn het resultaat van de S&P500. De bedoeling is dat de lijn van beleggershulp sneller stijgt dan die van 
de andere 2, dit mag duidelijk zijn. Voorlopig presteren we iets beter. Echter op zo’n korte termijn zegt een 
aantal procenten niets, dit kan immers de volgende maand weer totaal anders zijn. U krijgt echter zodoende 
wel een eerlijk beeld wat beleggershulp voor u kan betekenen. Ik speel hierbij volledig openkaart, dit zult u 
waarschijnlijk op geen een enkele nieuwsbrieven service site vinden. Als u er een gevonden heeft zou ik het 
graag willen weten, u kunt dit dan door een mailtje te schrijven naar info@beleggershulp.nl 
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Cappucinno trade is verkocht! 

Met pijn in het hart hebben we afscheid genomen van deze trade. Het handelde om de 3 aandelen NIB, JO en 
SGG. NIB heeft staan flink in de plus, van JO en SGG is de bodem nog niet gevonden en de trend is nog 
steeds neerwaarts gericht. We hebben deze drie aandelen verkocht omdat ik bericht kreeg van onze broker 
dat de aandelen van de NYSE werden gehaald. Ik wilde niet wachten wat voor een effect dit terweeg zou 
brengen en de winst zeker stellen. Meestal heeft dit een negatief effect op de prijs van een aandeel vandaar. 
We zetten de aandelen in de wachtkamer en kijken de volgende maand de kat uit de boom en besluiten 
misschien om de cappuccinno trade opnieuw te kopen. Zeker is nu het wachten waard om JO en SGG uit te 
laten bodemen en NIB op een beter instapmoment terug te kopen. Ik hou u op de hoogte en alle aankopen 
tussendoor krijgt u via een update-alert te weten 

RENDEMENT OP ONS PORTFOLIO 

Ook deze week presteerde we overall niet erg best. Het short aandeel TSLA deed het erg goed met een 
dieptepunt van ongeveer $265. Het staat inmiddels weer op $299, ik denk echter dat het nu de $350 nooit 
meer zal zien. Indien wel, dan verkopen we nog meer als de resultaten van het bedrijf slecht blijven. De 
gerealiseerd winst is van de cappuccino trade, we noteren een winst van 11,3%. Als je het overzicht hieronder 
bekijkt zijn dit dan ook onze enige plussen, de rest staat in de min. Vooral de China portfolio, nadat Trump met 
ruzie zoeken begon, zakte weg en staat nu in de min. Ik houd echter vertrouwen in alle onderdelen van het 
portfolio. De boodschap blijft, houd koers. Wel zijn we op zoek op wat meer short kandidaten, income 
aandelen en optie strategieën om de portfolio minder volatiel te maken. Ik verwacht namelijk een daling van de 
beurs binnen de 3 jaar zoals die van 2008 of misschien erger, en dan kan je maar beter voorbereid zijn. Je 
weet immers nooit wanneer deze komt. Voorlopig noteren we een plus 1% en dit is beter dan de S&P500 en 
AEX zoals u kunt zien. 

Sector	 Rendement	
Base	metals	&	Copper	 -2,3%	
Gold	&	Silver	 -2,5%	
China	 -2,2%	
Uranium	 -4,3%	
Energy	 -2,5%	
Short	 15,2%	
Special	Materials	 -4,8%	
Winst/Verlies	2018	 11,3%	
Totaal	 1,0%	

 

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. 


