
 1 

BELEGGERSHULP 
 

Jaar 2/ Volume 1/ Januari 2019 

Als eerste, ik wens al onze lezers een gelukkig nieuwjaar en veel 
voorspoed in een ieders beleggingen. Dit weekend heeft u van 
ons geen weekly mogen ontvangen, ook wij hebben van de 
feestdagen genoten. Deze nieuwbrief is dan ook de start van de 
1ste week in het nieuwe jaar en de weekly zult u vanaf volgende 
week weer naar u verzonden krijgen. 

EVALUATIE 2018 

Vooral het eind van 2018 gaf flink veel beweging op de markten. Dit liet 
bijna alle grafieken van grondstoffen en de aandelenmarkt in het rood 
achter. Beleggershulp heeft het dan ook niet goed gedaan, althans nog 
niet wat we u beloofd hebben, we zijn op zijn op zo’n -3,5% geëindigd, 
dit terwijl we u +10% beloofd hebben. Dit gezegd hebbende, mogen we 
2 opmerkingen hierbij plaatsen. Ten eerste we mikken op 10% winst op 
de lange termijn, 1 zwaluw maakt dus nog geen zomer. Ten tweede we 
hebben wel de onze benchmark verslagen en wel dubbel zo goed. Zie 
onder staande grafiek. 

 

We hopen dat u dit milder over ons stemt. We gaan er ons best voor 
doen om in 2019 u van nog beter advies te kunnen voorzien. Verder hopen we dat u onze eerlijkheid op prijs 
kan stellen. We spelen namelijk volledig open kaart, we kunnen u verzekeren dat er heel veel nieuwsbrieven 
op de markt zijn die veel slechtere resultaten hebben maar niet laten zien. Ook zijn er veel sites die alleen met 
hun winsten pronken die ze ooit bij 1 aandeel hebben we behaald, terwijl men alle verliezen niet presenteert. 
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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- Evaluatie 2018 

- Wat waren de hoofdthema’s in 

2018 en wat is van onze 

voorspelling uitgekomen? 

- Vooruitblik op 2019 en de 

hoofdthema’s van dit jaar 

- Portfolio overzicht 

- Optie overzicht 

 

 

 
GRONDSTOFFEN 

 
 Goud  $1.283,00  troy ounce  
 Zilver  $15,40  troy ounce  
 Koper  $2,63  pound  
 Uranium  $28,50  pound  
 Olie WTI  $44,86  barrel  
 Olie Brent  $53,05  barrel  
 Gas  $2,94  BTU  
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Deze nieuwsbrief service blijft ook dit jaar gratis, we hopen u hiermee een plezier te doen en dat u uw voordeel 
ermee kan doen. 

WAT WAREN DE HOOFTHEMA’S IN 2018 EN WAT IS VAN ONZE VOORSPELLING 
UITGEKOMEN 

1. Koper 

Dat koper veel zou stijgen in 2018 is niet uitgekomen. Koper is zelfs veel gezakt. We hebben hier 
vooral op het aandeel NSU op ingespeeld en hier een mooie winst op kunnen realiseren. Verder blijven 
we in BBL en RIO zitten. Deze aandelen hebben voor een deel blootstelling aan koper maar zullen 
naar alle waarschijnlijkheid zeer steady presteren. Doordat de algehele EV-revolutie toch niet zo snel 
uitspeelt als we hadden verwacht laten we het thema koper voor 2019 varen aangezien we in 2018 dit 
eigenlijk ook niet als een zeer actief thema hebben we behandeld. 

2. Goud en Zilver 

Goud en Zilver zijn in de loop van het jaar gezakt in prijs maar zijn aan het eind van het jaar met een 
flinke opmars bezig. Dit thema heeft in 2018 pieken en dalen laten zien, hierdoor is dit thema nog altijd 
zeer actueel en eind 2018 heeft een geweldige start laten zien voor mooie winsten in 2019. U moet 
begrijpen dat deze thema’s meerdere jaren nodig hebben om volledig tot hun recht te komen. Ik hoop 
dat u in 2018 een mooie basis aan goud en zilvermijn aandelen hebt kunnen opbouwen, naar onze 
verwachting is dat deze edelmetalen in 2019 gaan schijnen. In 2018 hebben we nog geen belangrijke 
winsten kunnen realiseren, aangezien we deze nu in 2019 verwachten zal dit 1 van de hoofthema’s van 
2019 worden. 

3. Uranium 

De Uraniumprijs heeft een mooie prijsstijging laten zien in 2018. Daarom kunnen we zeggen dat dit 
hoofdthema zich goed heeft uitgespeeld. We hadden echter nog niet verwacht dat er een algehele 
malaise in de markt zou ontstaan en hierdoor de uranium mijnbouw aandelen zou meeslepen. Dit zou 
in 2019 ook kunnen gebeuren. Toch zou ik u het advies willen geven de aandelen aan te houden en op 
grote dips in 2019 bij te kopen. De opzet voor verdere prijsstijging ligt er geweldig bij, dit wil echter nog 
niet zeggen dat de aandelen in deze sector zullen gaan stijgen. Blijf daarom op grote dips bijkopen, er 
zal een tijd komen de komende jaren dat u rijkelijk beloond wordt voor het aanhouden van deze 
aandelen. Is het niet in 2019 dan is het in 2020 of 2021. 

4. China (en Azië) 

Door de aanhoudende handelsoorlog tussen dhr. Trump en China heeft dit thema zich niet goed 
ontwikkeld, dit hadden we echter niet kunnen voorspellen. Zaak is dan je terug te trekken en dat 
hebben we gedaan. We hebben nog enkele China aandelen en zullen misschien in 2019 nog een 
enkele adviseren. Het hoofdthema China laten we echter varen. Dit betekent niet dat we in de toekomst 
na 2019 hier niet op terug zullen komen, Azië blijft de markt van de toekomst.  
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VOORUITBLIK OP 2019 EN DE HOOFDTHEMA’S VAN DIT JAAR 

 

Samengevat zijn wat mij betreft de hoofdthema’s van 2019: 

- Goud en Zilver 

- Uranium 

- Cannabis aandelen 

- Short aandelen en koop put-opties 

GOUD EN ZILVER 

Deze metalen liggen er uitstekend bij voor een verdere uitbraak. Zie hieronder de prijs van goud van de 
afgelopen 6 maanden. Voor zilver geldt hetzelfde (niet 
afgebeeld) terwijl dit metaal er nog beter bij ligt aangezien de 
goud/zilver ratio zeer hoog is. We kijken echter naar goud, 
zilver beweegt altijd met de goudtrend mee. Voor goud is het 
belangrijk dat het de eerste drie maanden van 2019 door de 
$1380 breekt en hierboven blijft. Dit zou een enorm sterk 
signaal betekenen voor een verdere stierenmarkt in deze 2 
metalen. We zitten hier vandaag nog 8% vandaan, dus het is 
goed mogelijk. 
Belangrijk is nu dat we al zeer goed gepositioneerd zijn voor 
toekomstige winsten. We hebben een mooi portfolio van 
goud- en zilver royalty bedrijven, goud- en zilvermijnen, 
goud- en zilver dividend fonds en langlopende callopties. Als 

u veel lef heeft en veel kapitaal achter de hand zou we u aanraden om een deel van het kapitaal verder in deze 
sector te beleggen aangezien we veel verwachten van deze sector. Beleggershulp zelf heeft nu niet de 
verwachting dat we nog veel aandelen in deze sector zullen bijkopen in de loop van dit jaar, callopties zou meer 
tot een mooie mogelijkheid behoren. We willen nu gaan profiteren en zijn tevreden over ons huidige portfolio, 
we doen de riemen om zijn gereed voor take-off.  
Toch hebben we op dit moment 1 aanbeveling voor u die we u niet willen onthouden.  
Koop First Mining Gold Corp (FF) onder de CAD 0,30 met een weging van 0,4. We zullen hier in de volgende 
weekly op terugkomen. 

URANIUM? 

Zoals in de grafiek te zien is, zit uranium sinds eind 2016 in een belangrijke uptrend. De mijnbouwaandelen in 
deze sector echter niet, met uitzondering van CCJ. Dit komt omdat deze bedrijven de uranium met de huidige 
prijzen niet winstgevend uit de grond kunnen krijgen. Wij bij beleggershulp verwachten veel van deze grondstof 
aangezien het aanbod gezakt is, en CCJ en Kazachstan hun productie hebben verlaagd. Dit geeft een 
prijsopdrijvend effect aangezien dit soort mijnen niet makkelijk weer in bedrijf genomen kan worden en bij 
gelijkblijvende vraag het aanbod zal doen dalen. Verder zal de vraag ook gaan stijgen aangezien er meer 
kernreactoren gebouwd gaan worden en Japan haar reactoren weer bijneemt. 
 
Vraag stijgt en aanbod zakt, kan niet beter. Wat het nog beter maakt is het sentiment in deze markt, dat is op een 
historisch dieptepunt. We raden u daarom aan om aandelen van onze portfolio bij te kopen op grote dips in de 
prijzen van de mijnbouwaandelen, die gaan er zeker komen. Als u flink wat kapitaal over heeft en niet bang 
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bent om veel hiervan te kunnen verliezen, 
is het een speculatie waard om hierop 
groot in te zetten, u zult dit kapitaal de 
komende jaren minimaal kunnen 
verdubbelen.  
Misschien blijven we nog in 2019 nog op 
verlies staan, maar dat er de komende 
jaren grote winsten gaan ontstaan in deze 
sector staat als een paal boven water. 
Beleggershulp zal dus met weinig nieuwe 
adviezen komen in deze sector dit jaar, 
we laten de portfolio uitspelen.  
 
 
 

CANNABIS 

Dit is een zeer moeilijk voorspelbare sector. De verwachtingen zijn nog steeds zeer hoog gespannen en dit geeft 
druk op de prijzen van de aandelen. Dit kan in 2019 zo blijven. We verwachten in 2019 dan ook zeker geen 
vuurwerk in de wietaandelen. Koop op de grote dips bij en blijf heel stil zitten. Gaat u hier echter slecht van 
slapen, beleg dan niet in deze sector. Zit u dicht tegen het pensioen aan, beleg niet in deze sector. Dit zijn 
aandelen voor de zeer lange termijn. Denk hierbij aan minimaal 10 jaar. Beleggershulp verwacht dat deze sector 
een ontwikkeling doormaken die de drankindustrie heeft laten zien na de drooglegging. Deze sector kan echt 
gigantisch worden als grote bedrijven meer en meer gaan instappen en producten gaan maken voor de normale 
consument in plaats van het stereotype dat u nu misschien in uw hoofd heeft bij het roken van wiet. Misschien 
kunt u zich dit nu nog niet voorstellen maar over 10 jaar drinkt u i.p.v. een wijntje misschien een cannabis 
drankje om u iets losser te voelen. Doet u dit dan misschien niet, dan doet de generatie na u dit waarschijnlijk 
wel. Waarom? Het is veel gezonder en je wordt er minder dik van. Ook in de gezondheidsindustrie zelf moeten 
producten nog op grote schaal ontwikkeld worden die van cannabis gemaakt zijn, er zijn talloze mogelijkheden.  

SHORT AANDELEN EN PUT-OPTIES 

Dit is waarschijnlijk de enige sector waarop we echt een actieve rol gaan innemen. Waarom? Omdat we 
verwachten dat de markt nog 1 x flink gaat stijgen, en daarna volledig in gaat zakken a la 2009. Met de 
verwachting dat de markt nog 1 keer stijgt hadden we ook een aantal putopties verkocht. Deze spelen nu 
volledig verkeerd uit. Als we het fout hebben en de markten flink zullen blijven dalen moeten we deze opties 
met veel verlies moeten afsluiten. Dit is echter nog niet zo ver, we verwachten nog een stijging in begin 2019.  
In 2019 is de verwachting van beleggershulp wel dat de markten met veel verlies het jaar zullen afsluiten en een 
flinke berenmarkt met zich mee zal brengen in de tweede helft van het jaar. We verwachten dat een deel van 
2020 hier ook last van zal hebben, misschien komen we zelfs in een jarenlange berenmarkt terecht. We zullen 
ons dus steeds meer gaan concentreren op het aankopen van putopties en het short gaan van aandelen. Ons 
advies is om onze portfolio in short aandelen voorlopig aan te houden en uit te breiden met toekomstige 
adviezen. Indien er putopties worden aanbevolen kunt u deze opvolgen, hier zitten echter hogere risico’s aan en 
zullen alleen op tijd zichtbaar worden voor nieuwsbrief abonnees via onze optie updates. 
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PORTFOLIO OVERZICHT 

Beleggershulp portfolio 2019                         prices: 28-12-2018 
Investment Ticker Buy date Buy price Price Div. Return Weging B/H/S Stop 

Base metals & Copper                   

BHP Billiton BBL 02-01-18             40,24               41,59  2,36 9% 1,0 H               30,18  

RIO Tinto RIO 02-01-18             52,98               48,21  3,07 -3% 1,0 H               39,74  

Gold&Silver Royalties                   

Franco Nevada FNV 02-01-18             79,12               69,41  0,95 -11% 1,0 B               59,34  

Sandstorm Gold SAND 02-01-18               5,03                  4,53  0 -10% 0,4 B                 3,32  

Osisko Gold Royalties OR^ 28-03-18             12,50               11,77  0 -6% 1,0 B                 9,38  

Royal Gold RGLD 21-09-18             77,00               83,06  0 8% 1,0 B               57,75  

Gold & Silver Miners                   

Pretium Resources Inc PVG 09-02-18               6,75                  8,15  0 21% 0,2 H                 3,38  

Junior Gold Miners ETF GDXJ 09-02-18             30,75               29,44  0 -4% 1,0 B               23,06  

First Majestic Silver AG 28-03-18               6,11                  5,75  0 -6% 0,2 B                 3,06  

Artemis resources ARV^^ 01-06-18               0,20                  0,12  0 -38% 0,2 B                 0,10  

Dividend Income                   

Gamco Global G&Nat res GGN 02-01-18               5,00                  3,72  0,6 -14% 3,0 H                 3,30  

Macquire Infrastructure Compagny MIC 20-04-18             39,21               36,41  3,0 1% 1,0 H               29,41  

Two Harbers Investerment Corp TWO 20-04-18             15,66               13,08  1,41 -7% 1,0 H               11,75  

Colgate Palmolive CL 30-06-18             64,81               59,62  0,84 -7% 0,5 H               48,61  

Sprott Inc SII 17-09-18               3,08                  2,55  0,03 -16% 2,0 B                 2,03  

China                   

China Water affairs CWAFF 17-09-18 1,08 1,02 0,03 -3% 0,5 B                 0,71  

Geely Automobile Holdings GELYY 29-10-18 36 34,90 0 -3% 0,5 B               23,76  

Uranium                   

Uranium Energy Corp UEC 02-01-18               1,66                  1,20  0 -28% 0,6 B                 0,93  

Cameco CCJ 02-01-18               9,49               11,15  0 18% 1,0 H                 7,12  

NexGen Energy Ltd NXE 02-01-18               2,38                  1,75  0 -26% 0,4 H                 1,36  

Fission Uranium Corp FCU^ 02-01-18               0,70                  0,54  0 -23% 0,4 H                 0,39  

Ur-Energy URG 01-10-18               0,73                  0,59  0 -19% 0,4 B                 0,40  

Energy                   

Royal Dutch Shell RDSA 02-01-18             27,98               25,50  1,57 -3% 1,0 H               20,99  

Short                   

Tesla TSLA 23-02-18          353,00  333,87 0 5% 1,0 H nvt 

SeaWorld Entertainment Inc SEAS 13-07-18             22,00  22,49 0 -2% 1,0 H nvt 

Proshares Ultrashort S&P SDS 03-12-01             36,00  43,75 0 22% 1,0 H nvt 

Cannabis                   

Innovative Industrial Properties IIPR 25-04-18             32,32               45,89  0,95 45% 0,5 H               21,56  

Aurora Cannabis Inc ACB 15-10-18 7,01 5,23 0 -25% 0,5 H 3,51 
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Cannabis Wheathon CBWTF 25-04-18 0,87 0,61 0 -30% 0,5 B 0,435 

Pure Global PURE 19-08-18 0,22 0,18 0 -18% 0,4 H 0,11 

Digital currency                   

Bitcoin   07-09-18 4285,28 3437,17 0 -20% 1 B 2142,64 

EV-metals                   

Cobalt 27 Capital Corp KBLT^ 10-10-18 5,12 3,52 0 -31% 0,2 B 3,41 

eCobalt Solutions ECS^ 11-10-18 0,7 0,49 0 -30% 0,2 B 0,47 

Lundin Mining Corp LUN^ 11-10-18 5,96 5,52 0 -7% 0,2 B 3,97 

FGS                   

Canopy Growth Compagny WEED^ 15-10-18 30,3 37,25 0 23% 0,125     

Opties                   

Opties 2019           113,6% 1,0     

                    

Totaal           -127% 26,9 gem -4,73% 

                    
H/M/L = Hoog/Midden/Laag risico aandeel wordt uitgedrukt in de weging van het aandeell, b.v. Bij een portfolio met $25.000 geef je resp. $1000/400/200 uit bij een weging van 1,0/0,4/0,2. 
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. 
^^= Aandelen geprijsd in AUD. 

 

OPTIE OVERZICHT 

2019 optie winsten/verliezen 

Ticker Soort Strike Date sell/buy buy price sell price Winst/Verlies to do win 

2018 optie winst 117,8%     

ATVI put 47,5 15-02-19 -2 196 196 -4,8     

STZ put 150,0 18-04-19 -2 284 284 -4,8     

XOM put 67,5 18-04-19 -2 135 135 -4,8     

MU put 32,0 15-03-19 -2 194 194 -4,8     

QLD put 60,0 15-01-21 -1 950 950 -4,8     

SAND call 4,5 17-01-20 2 77 77 -4,8     

AG call 7,0 17-01-20 2 77 77 -4,8     

IAG call 4,0 17-01-20 2 77 77 -4,8     

PAAS call 20,0 17-01-20 2 100 100 -4,8     

                    

                    

                    

Totaal 113,6% -42,0     

Winrate:  97% 1 34 
Commentaar: 
FIN= Finito, de optie is gesloten bij beleggershulp, advies is om optie te sluiten in de portfolio. 
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BB = Buy back een geschreven call of put 
SELL = Verkoop een gekochte optie 

 
 
 
 
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. 
Privacy: 
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar 
van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand 
anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te 
schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit. 
. 
 
 
 
 
 


