Goudmijnen uitverkoop! Tot wel 90% korting!

Wanneer we terugkijken op 2013, dan was het bepaald geen goed jaar voor goudbeleggers.
Het gele metaal verloor 28% van zijn waarde. Kleinere broer zilver verloor 36%. Beleggers die
in goud en zilvermijnen zaten, hadden het nog slechter. Sommige van deze bedrijven hebben
sinds de top in 2011 90% van hun waarde op de beurs verloren.

De meeste beleggers zullen op basis van bovengenoemde resultaten, hard weglopen van deze
sector. Onterecht naar mijn mening. De echte grote winsten worden behaald wanneer men
contrair denkt en handelt. Zeker voor de goudmijnsector, zijn vanaf het huidige niveau winsten
van honderden procenten en meer mogelijk.

Het is nog te vroeg om te zeggen of de bodem voor goud en goudmijnen inmiddels gezet is,
maar de eerste tekenen in 2014 zijn bemoedigend. Het huidige niveau zou de tweede bodem in
een dubbele bodem patroon kunnen zijn. In dat geval is nu het perfecte moment om in te
stappen in goud en goudmijnaandelen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de downtrend nog
even doorzet in 2014 en er nog een laatste paniekbodem wordt neergezet. De koersdoelen die
in dat geval door de meeste analisten worden genoemd, variëren ongeveer tussen $900 en
$1080.

Mocht dit laatste scenario uitkomen, dan zit je als belegger die nu instapt, natuurlijk even met
een verlies op de ingenomen posities. Maar vanaf een snelle paniekbodem, is het herstel vaak
even snel. De kans dat je lang op een verlieslijdende positie zit acht ik niet zo groot.

Om de in goudmijnen geïnteresseerde belegger op weg te helpen heb ik hier onder een paar
van mijn favoriete junior goudmijn en zilvermijn aandelen voor 2014 opgesomt.

Goudmijnen:
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-

Lakeshore Gold
Alacer Gold
Detour Gold
Wesdome Goldmines
Teranga Gold
Kirklandlake gold
Scorpio Gold
B2Gold

Zilvermijnen:
-

US Gold & Silver
Alexco Silver
Great Panther resources
Impact Silver
Fortuna Silver Mines

Mijnen in ontwikkeling (nog niet producerend):
- True Gold
- Sunridge Gold
- Minco Silver

Exploratie bedrijven:
-

Pilot Gold
Nulegacy Gold
Garibaldi resources
Minaurum gold

Al deze bedrijven zijn prima te verhandelen via broker Traders Only: {loadposition Traders Only
text}
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Bovenstaande lijstje is geen beleggingsadvies. Doe vooral uw eigen onderzoek en bekijk welke
bedrijven binnen uw risicoprofiel passen. Ik bezit zelf aandelen van verschillende van
bovenstaande bedrijven en ben dus bevooroordeeld.

Tot slot is er voor de traders onder ons nog een andere mogelijkheid om van stijgende
goudmijnkoersen te profiteren. Bij cfd broker Plus500 * kunt u namelijk met een hefboom in
goudmijnaandelen handelen
.

* risicowaarschuwing: 80.6% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze
aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Plus500UK Ltd geautoriseerd & gereguleerd door de FCA (#509909).
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