Modelportefeuille

Hier vindt u de Goudbelegger aandelen modelportefeuille. Ik ben deze portefeuille gestart om
de mogelijke rendementen, maar natuurlijk ook de risico's, van beleggen in junior
edelmetaalmijnen en warrants op edelmetaalmijnen inzichtelijk te maken voor de
geïnteresseerde belegger.

De portefeuille is uitdrukkelijk niet bedoeld als beleggingsadvies. Deze portefeuille mag als
zeer zeer offensief worden beschouwd en zal voor de meeste beleggers absoluut niet passen
bij het risicoprofiel wat ze bij hun bank of broker hebben ingevuld. Om zich aan dat risicoprofiel
te houden zullen ze meer moeten spreiden tussen de verschillende asset-categorieën. Of u
besluit om in de hieronder genoemde effecten te beleggen moet afhangen van uw
beursverwachting
.
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{loadposition Goudpensioen-3}

In deze portefeuille zijn een flink aantal warrants opgenomen. Warrants zijn als
beleggingcategorie een stuk minder bekend dan junior mijnbouwaandelen. Ze kunnen echter
wel voor enorme rendementen zorgen, zoals ik hier hoop te demonstreren.

Het startkapitaal van de portefeuille is 100.000 euro. Ik zal proberen om de koersen en
resultaten van de portefeuille ieder weekend bij te werken. De aankoopkoers is op basis van de
slotkoers van maandag 16-08-2010. Ik hou in deze portefeuille voor het gemak geen rekening
met transactiekosten. Het rendement zal dus iets hoger uitvallen dan het in werkelijkheid zou
zijn.

Naam bedrijf

ticker

aanta

l

New Gold warrant 2017 NGD.WT.A

12005

cad 1,21

Silver Wheaton warrant 2013
SLW.WT.U

1116

cad 8,98

Northquest warrant 2014 NQ.WT

20000

cad 0,25

Sandstorm resources warrant
SSL.WT
2014

53160

cad 0,377

Primero mining warrant 2015
P.WT

5140

cad 0,32

Goldfinder Explorations GFN.V

10000

cad 0,98
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Pinetree capital warrant 2013
PNP.WT.B

8352

cad 0,40

Excellon Resources

EXN.TO

8328

cad 0,80

Gold Ore Resources

GOZ.V

13064

cad 0,51

Goldrea Resources corp. GOR.V

83287

cad 0,08

U.S. Silver Corp.

USA.V

57938

cad 0,23

Impact Silver Corp.

IPT.V

7164

cad 0,93

Golden Predator Royalty &
GPD.TO
Development Corp.

17846

cad 0,56

Kiska Metals Corp.

16868

cad 0,79

Prodigy Gold (Kodiak Exploration)
PDG.V

34169

cad 0,195

Sabina Gold & Silver

SBB.TO

2000

cad 3,62

Pelangio exploration

PX.V

9517

cad 0,35

KSK.V
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totaal rendement (in cad) +8,57%
waarde bij start (in cad) 136.832,38

huidige waarde (in cad)

205.763,31

- Op 21-01-2011 zijn de 18.563 warrants Minera Andes (MAI.WT) verkocht bij een koers van
1,20 cad. Dit heeft een bedrag opgeleverd van 22.275 cad (rendement: +233,33%).

- Op 21-01-2011 zijn de 1318 warrants Franco Nevada (FNV.WT.A) verkocht bij een koers van
6,15 cad. Dit heeft een bedrag opgeleverd van 8106 cad (rendement: -19,08%).

- Op 10-02-2011 zijn 20.000 warrants Northquest (NQ.WT) aangekocht bij een koers van 0,25
cad, voor een bedrag van 5000 cad.

- Op 10-02-2011 zijn 10.000 aandelen Goldfinder Explorations (GFN.V) aangekocht bij een
koers van 0,98 cad, voor een bedrag van 9800 cad

- Op 10-02-2011 zijn 25316 warrants Sandstorm Resources (SSL.WT) bijgekocht bij een koers
van 0,395 cad, voor een bedrag van 10.000 cad.
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- Op 10-02-2011 zijn 3720 warrants New Gold (NGD.WT.A) bijgekocht bij een koers van 1,50
cad, voor een bedrag van 5581 cad.

Waarde in euro op 17-12-2011: 152.451,07 euro

Rendement in euro op 17-12-2011: 52,45 %

Totaalrendement 2010: 112,4% (behaald in de periode: 16-08-2010 tot 31-12-2010)

De Warrants in de modelportefeuille staan allen genoteerd aan de beurs van Toronto, Canada.
Het is vaak moeilijk, of zelfs onmogelijk om deze warrants bij de meeste banken en brokers aan
te kopen. Via Lynx is dit wel mogelijk en zeer eenvoudig en goedkoop.
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