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BELEGGERSHULP 
 

Volume 5:  Jaar 1  / Mei 2018 

HET IS TIJD OM SHORT TE GAAN 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de FED de rente enkele malen verhoogd 
heeft de laatste maanden. Men is van plan, zo gaan de geruchten, om 
de rente nog verder te verhogen. Dit is heel slecht nieuws voor 
bedrijven die veel schuld op hun balans hebben. Indien een bedrijf veel 
schuld op zijn balans heeft zal deze dit terug moeten betalen net zoals 
u dit doet bij b.v. uw hypotheek. Indien het bedrijf nu al zijn moeite 
heeft om de rente op deze schulden te betalen en men dus meer geld 
in de markt zal moeten gaan lenen, zal men met de verhoogde rente 
stand nog meer moeten gaan betalen. 

1 short kandidaat hebben we reeds in ons portfolio. Dit is dan ook het 
mooiste voorbeeld van een bedrijf dat steeds meer in de moeilijkheden 
komt. Als men naar de verdiensten kijkt die Tesla maakt zijn deze 
negatief en nemen ieder jaar nog eens af. De rente die betaald moet 
worden kan dus niet van de verdiensten betaald worden. Als men naar 
de rente kijkt van de afgelopen jaren dan neemt deze toe, evenals de 
schuld. Als men naar de Free Cash Flow van Tesla kijkt ziet men dat 
dit negatief is. Men moet dus eenvoudigweg lenen, zelf Cash flow van 
Operations is negatief. De prijs van het aandeel is gebaseerd op 
verdiensten in de toekomst en geloof in Elon Musk. Ik weet niet of u 
een glazen bol thuis heeft, ik in ieder geval niet. Ik denk dan ook dat 
Tesla verder gaat zakken en diep ook met de volgende neergang van 
de markt. 

We zijn dus op zoek naar Amerikaanse bedrijven met een hoop schuld 
en die een rente moeten betalen op hun leningen die hoger zijn dan 
men de laatste jaren verdient heeft. Indien ook de verdiensten nog 
eens afnemen over de laatste jaren is dit een zeer sterke reden om het 
aandeel in ieder geval niet te kopen en zelfs short te gaan (aandelen 
verkopen die je niet hebt) 

DIVIDEND 

Een voorwaarde voor Beleggershulp om short te gaan op een aandeel 
is dat een aandeel is dat het niet of nauwelijks dividend betaald. 
Waarom niet? Omdat indien men short gaat op een aandeel, en dit 
aandeel betaald dividend, dat bij het short gaan men dividend moet 
betalen in plaats van dat je het krijgt. Het is dus geen goed idee om 
short te gaan op een aandeel wat 5% dividend betaald. Je betaald in 
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dit geval de 5% en bovendien zijn veel beleggers dit aandeel langer vast te houden aangezien dit hun een 
bron van inkomsten geeft ondanks een ietwat onzekere toekomst.   

HOE ZIT HET MET EUROPESE EN AZIATISCHE AANDELEN? 

We gaan nog niet short op Europese aandelen. Waarom niet? Omdat de rente van de Europese banken en 
Aziatische banken heel laag staat en dus de leningen relatief goedkoop zijn ten opzichte dan die van 
Amerikaanse bedrijven.  

WELKE AANDELEN KOMEN IN AANMERKING? 

Dit kunnen we u het beste laten zien in een tabel, we hebben een aantal bedrijven op het oog. Dit betekent niet 
dat we overal gelijk short gaan. We weten namelijk niet wanneer de markt in een bearmarket terecht komt. We 
verwachten wel dat een gebeurtenis zoals de crash van 2008 op de loer ligt. Eenvoudige reden hiervoor is dat 
landen te veel geld bijgedrukt hebben wat vervolgens naar de aandelenmarkt is gestroomd. De Zwitserse bank 
bijvoorbeeld komt zeer grote hoeveelheden aandelen in. Wanneer de markt tegen hun keert, en dat doet het 
als het economisch iets minder gaat, zijn deze grote instituten verplicht om te verkopen. Indien grote 
hoeveelheden aandelen ineens verkocht worden, worden heel veel beleggers nerveus en zullen ook gaan 
verkopen. Deze neerwaartse spiraal gaat hard en zal meedogenloos worden voor veel beleggers in die zin dat 
men veel geld zal verliezen. Daarom is het van belang om onze portfolio te beschermen. We kopen nog steeds 
aandelen waar we groeipotentie in zien (of in de markt waarin ze zich bewegen) en tegelijkertijd verkopen we 
steeds meer aandelen waarvan we denken dat ze het niet gaan redden bij een crash op de beurs. 

Short	kandidates	
Aandeel	 Short	&	Long	Debt	 Interest	Expense	 Operating	Income	 In	the	shit	for	
Tesla	 10310000	 471259	 -1632086	 -2103345	
Hertz	 14865000	 637000	 81000	 -556000	
GoDaddy	 2425000	 83000	 66900	 -16100	
Frontier	comm	 17500000	 1534000	 -1568000	 -3102000	
Sprint	 40900000	 2495000	 1764000	 -731000	
 

Bovenstaande tabel zijn voorlopig de kandidaten om short te gaan. Tesla hebben we reeds in de portfolio. We 
zullen deze tabel gaan bijhouden en eventueel uitbreiden met nieuwe kandidaten. 

Hoog op onze wensen lijst stond Sprint. Zoals je kunt zien heeft dit bedrijf enorme schulden. Indien Sprint 
opnieuw geld moet halen uit de markt zullen ze een hogere rente moeten betalen. Interest Expense zal dus op 
gaan lopen. Deze week kwam echter een bericht tot ons dat T-mobile dit bedrijf gaat overnemen. Voor ons 
onbegrijpelijk maar zij zien er blijkbaar een goede deal in. Dit zorgt ervoor dat we dit aandeel heroverwegen en 
nog even de kat uit de boom kijken. 

We hebben echter wel 2 andere kandidaten voor u uit het lijstje, zie aanbevelingen. 

 

 

met vriendelijke groeten  

                                             Martin Belder                                                               06-05-2018 
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AANBEVELINGEN DEZE MAAND: 

1. Verkoop Short FTR (Frontier Communications) boven de $ 11,00 met een weging van 0,5. Dit betekent dat we 
hier nog ruimte houden om extra bij te verkopen voor de andere helft. Het aandeel is namelijk deze week hard 
gestegen door goede operationele resultaten. Wij van beleggershulp denken echter dat ze hiermee niet uit de 
problemen komen. Misschien wordt de koers hoger doordat beleggers durven in te stappen. In dat geval 
verkopen we bij.  

2. Verkoop Short HTZ (Hertz Global Holdings) boven de  $ 21,00 met een weging van 0,5. Er bestaat een kans dat 
de beurs een flinke opleving krijgt alvorens de dieperik op te zoeken. In dit geval kan HTZ hiervan profiteren. We 
willen daarom ruimte overhouden om bij te verkopen. 

PORTFOLIO UPDATES 

Deze maand zijn er een aantal updates te vermelden buiten de 2 nieuwe aandelen in onze portfolio die hierboven vermeld 
worden. De nieuwe aanbevelingen die ik eerder deze maand tot u heb laten komen via twitter of de nieuwe pagina 
https://beleggershulp.nl/update-alerts/. Deze maand updates van deze maand waren: 

1. 25-04-18: IIPR, Innovative Industrial Properties. Dit is een REIT, de enige die ik ken dat vastgoed onder haar 
beheer heeft in de cannabis industrie. Dit maakt het daarom juist zo aantrekkelijk en minder risicovol. Koop het 
aandeel voor <$35. Nu noteert het <$32,77, dit realiseert een dividend rendement van 2,8%. Koop het aandeel 
met een weging van 0,5. 

2. 25-04-18: TWMJF, Canopy Growth Corp. Dit is het grootste bedrijf in de cannabis industrie. Hiermee naar ons 
idee ook het minst risicovol om in te beleggen. Koop het aandeel voor <$25 met een weging van 0,25. 

3. 25-04-18: CBWTF, Cannabis Wheaton. Dit is een streaming bedrijf echter dan in de cannabis industrie. Denk aan 
Wheaton Precious Metals maar dan in de cannabis industrie. Koop het aandeel voor <$1,25 met een weging van 
0,25. 

Blijf op koers en eventueel kunt de aandelen in het portfolio overzicht die op B (Buy) staan bijkopen. Houd de stopprijzen 
in de gaten en indien de slotkoers lager is dan de stopprijs, verkoop dan de dag erna. 

PORTFOLIO OVERZICHT 

Beleggershulp	portfolio																									prices:	04-05-2018	
Investment	 Ticker	 Buy	date	 Buy	price	 Price	 Div.	 Return	 Weging	 B/H/S	 Stop	

Base	metals	&	Copper	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
BHP	Billiton	 BBL	 02-01-18	 	40,35		 	43,25		 1,1	 10%	 1,0	 H	 	30,26		

RIO	Tinto	 RIO	 02-01-18	 	52,98		 	55,62		 1,80	 8%	 1,0	 H	 	39,74		

Ivanhoe	Mines	 IVN^	 02-01-18	 	4,17		 	2,71		 0	 -35%	 0,2	 B	 	2,09		
Nevsun	Resources	 NSU	 02-01-18	 	2,47		 	2,95		 0	 19%	 0,2	 B	 	1,24		

Gold&Silver	Royalties	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Franco	Nevada	 FNV	 02-01-18	 	79,12		 	73,62		 0,23	 -7%	 1,0	 B	 	59,34		

Wheathon	Precious	Met.	 WPM	 02-01-18	 	22,24		 	21,32		 0,09	 -4%	 1,0	 B	 	16,68		
Sandstorm	Gold	 SAND	 02-01-18	 	5,03		 	4,74		 0	 -6%	 0,4	 B	 	3,32		

Osisko	Gold	Royalties	 OR^	 28-03-18	 	12,50		 	12,97		 0,05	 4%	 1,0	 B	 	6,25		

Gold	&	Silver	Miners	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Pretium	Resources	Inc	 PVG	 09-02-18	 	6,75		 	7,00		 0	 4%	 0,2	 B	 	3,38		

Junior	Gold	Miners	ETF	 GDXJ	 09-02-18	 	30,75		 	33,55		 0	 9%	 1,0	 B	 	23,06		
First	Majestic	Silver	 AG	 28-03-18	 	6,11		 	6,85		 0	 12%	 0,2	 B	 	3,06		

Dividend	Income	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Gamco	Global	G&Nat	res	 GGN	 02-01-18	 	5,12		 	5,07		 0,2	 3%	 2,0	 H	 	3,38		
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Macquire	Infrastructure	Compagny	 MIC	 20-04-18	 	39,21		 	38,39		 0	 -2%	 1,0	 B	 	29,41		
Two	Harbers	Investerment	Corp	 TWO	 20-04-18	 	15,66		 	15,56		 0	 -1%	 1,0	 B	 	11,75		

China	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
MS	China	A	Share	Fund	 CAF	 02-01-18	 	23,90		 	24,70		 0	 3%	 1,0	 B	 	17,93		

FTSE	China	25	Index	F	 FXI	 02-01-18	 	47,58		 	46,51		 0	 -2%	 1,0	 B	 	35,69		

GX	China	Consumer		 CHIQ	 02-01-18	 	18,90		 	18,41		 0	 -3%	 1,0	 B	 	14,18		
Naspers	 NPSNY	 02-01-18	 	58,10		 	48,19		 0	 -17%	 0,4	 B	 	43,58		

Proshare	Ultra	FTSE	China50	 XPP	 09-02-18	 	82,38		 	82,25		 0	 0%	 1,0	 B	 	61,79		
Uranium	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Uranium	Energy	Corp	 UEC	 02-01-18	 	1,85		 	1,64		 0	 -11%	 0,4	 B	 	0,93		
Cameco	 CCJ	 02-01-18	 	9,49		 	11,24		 0	 18%	 1,0	 B	 	7,12		

NexGen	Energy	Ltd	 NXE	 02-01-18	 	2,71		 	2,03		 0	 -25%	 0,2	 B	 	1,36		

Fission	Uranium	Corp	 FCU^	 02-01-18	 	0,78		 	0,65		 0	 -17%	 0,2	 B	 	0,39		
Energy	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Royal	Dutch	Shell	 RDSA	 02-01-18	 	27,98		 	29,29		 0,30	 6%	 1,0	 H	 	20,99		
Short	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Tesla	 TSLA	 23-02-18	 	353,00		 294,09	 0	 17%	 1,0	 L	 nvt	

Frontier	Communications	 FTR	 04-05-18	 	11,34		 11,34	 0	 0%	 0,5	 M	 nvt	
Hertz	Global	Holdings	 HTZ	 04-05-18	 	21,37		 21,37	 0	 0%	 0,5	 M	 nvt	

Special	Materials	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Cobalt	27	Corp		 KBLT^	 02-03-18	 	12,16		 12,49	 0	 3%	 0,2	 B	 6,08	

VanEck	Vectors	Rare	Earth		 REMX	 02-03-18	 	29,84		 27,23	 0	 -9%	 1,0	 B	 22,38	
Cannabis	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Innovative	Industrial	Properties	 IIPR	 25-04-18	 	32,32		 	34,13		 0	 6%	 0,5	 B	 	21,56		

Canopy	Growth	Compagny	 TWMJF	 25-04-18	 21,56	 23,34	 0	 8%	 0,25	 B	 10,78	
Cannabis	Wheathon	 CBWTF	 25-04-18	 1,15	 1,17	 0	 2%	 0,25	 B	 0,575	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
H/M/L	=	Hoog/Midden/Laag	risico	aandeel,	b.v.	Bij	een	portfolio	met	$25.000	geef	je	resp.	$1000/400/200	uit.	
B/H/S	=	Buy/Hold/Sell.	Buy=	aandeel	kan	nog	steeds	gekocht	worden,	Hold=	niet	kopen/verkopen,	Sell=	verkopen	
^	=	Aandelen	geprijsd	in	CAD.	Andere	aandelen	zijn	allen	in	USD	geprijsd.	

 

BENCHMARKING 

Onze portfolio presteert iets beter dan de 2 benchmarking criteria, zie onze grafiek hieronder. Aankopen drukken in dit 
geval het resultaat aangezien deze tegen 0% worden ingeboekt. We zijn echter nog niet tevreden, eind van het jaar moet 
minimaal een resultaat van 10% op ons conto staan en we willen een resultaat dat minimaal 1% hoger ligt dan de 
S&P500 of de AEX 



 5 

 

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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