Beste belegger,

Ik ben beschaamd om het te zeggen, maar na 20 jaar professioneel actief te
zijn op de ﬁnanciële markten, moet ik bekennen dat ik dit jaar behoorlijk wat
fouten heb gemaakt.
Fouten die mij een ﬂinke smak geld gekost hebben.
Zo kocht ik een aardig pakketje aandelen Tesla aan $180 toen heel de media
schreef over het nakende faillissement.

Ondertussen werden de aandelen in vijf gesplitst en het aandeel noteert nu
$641. Dat is een stijging van 1681%.
Helaas niet voor mij, want ik verkocht na een stijging van 39%.
Of wat te denken van De Grey? Ik heb het aandeel wel eens besproken in mijn
nieuwsbrief en diverse lezers volgden indertijd mijn advies en bezitten de

aandelen nog steeds.
Maar ik niet. Ik verkocht de aandelen aan A$0,07. Huidige koers? A$1,10. Dat
is een stijging van x15, compleet door mijn neus geboord.

OK, nu we onszelf toch aan het pijnigen zijn, nog ééntje om mee af te sluiten?
Bitcoin. Eind vorig jaar liet ik al weten: “ik ga weer bitcoin kopen”.
Het plan was om tussen de $6.000 en de $7.000 drie procent van mijn
vermogen in deze crypto te stoppen.
De prijs is later ook netjes gecorrigeerd tot dit niveau, maar door wat gedoe
met wallets, ben ik er niet in geslaagd om bitcoins te kopen. Klote, want we
staan inmiddels weer aan $20.000 te blinken.
Kortom: de éne blunder na de andere. En toch was 2020 weer een zeer goed
beursjaar voor me. (het deﬁnitieve resultaat kan in de laatste weken nog
wijzigen)

In feite … met uitzondering van het onwaarschijnlijke jaar dat ik in 2016 had …
is dit het beste beursjaar dat ik ooit had!

Grosso modo heb ik dit boerenjaar te danken aan drie beslissingen.
Dat is overigens niet zo heel uitzonderlijk.
Bekijk eens even de miljardairs op de Forbes 400 lijst. Deze hebben stuk voor
stuk hun fortuin te danken aan één, of maximaal twee bedrijven.
Geen enkele van deze rijke stinkerds werden rijk door hun spaarcenten te
investeren in een portefeuille van 30 aandelen … in een goedkoop indexfonds
… of een populaire ETF.
Niet één!
Je hebt geen tientallen ideeën nodig om vermogend te worden. Enkele goede
volstaan.
Tenminste als je voldoende centen stopt in je betere ideeën. Goede ideeën zijn
zeldzaam, en als je er één hebt, ga er dan voor. Dat is de benadering die voor
mijn uitzonderlijke resultaten zorgde in de voorbije jaren.
En ja, dat is risicovol.
Ik investeer om mijn kapitaal zo hard mogelijk te laten groeien, en dan is dit de
aanpak die voor me werkt.
Deze benadering is uiteraard niet geschikt voor iedereen, en zeker niet voor
defensieve beleggers.
Bon, mijn drie beslissingen dan?
Eerst en vooral was er mijn rhodium-positie die zich begin dit jaar dubbel en
dik liet uitbetalen. Ik heb er 831% aan verdiend en ben tevreden met hoe het
gelopen is, ook al noteert de prijs momenteel een kleine 40% hoger.

Maar de ruime rhodium winsten op het droge trekken toen het Coronavirus
zich snel begon te verspreiden … het is een beslissing waar ik kan achterstaan.
Een andere beslissing waar ik met een zelfvoldane blik op terugkijk, is mijn
gigantische zilveraankoop van 17 maart 2020.
Ja, dat was inderdaad de dag dat zilver bodemde.
Ik schreef je toen in een e-mail:
“Ik heb gisteren van de daling in de zilverprijs gebruik gemaakt om mijn positie
met 50% uit te breiden. Nu kopen is niet makkelijk, maar ik probeer 3-5 jaar
vooruit te kijken en dan doe je hier een mooie zaak.”
Op dat moment had ik reeds een enorme (schat 25%) positie in zilver, maar ik
kon echt niet weerstaan aan de kans die de markt ons daar bood.
Ik bedoel: de goud/zilver ratio was tot meer dan 130 gestegen en dat was op
geen enkel moment in de geschiedenis ooit gebeurd.
Goud en zilver hebben een lange geschiedenis en zilver was in al die tijd nooit
goedkoper ten opzichte van goud!
Gedurende duizenden jaren werden goud en zilver tegen elkaar afgewogen en
de absoluut laagste prijs die ooit werd betaald voor zilver, was 17 maart
jongstleden.
Hoe je omgaat met dit soort kansen, bepalen een groot deel je resultaat als
belegger. Dit soort momenten deﬁniëren je.
Warren Buffett zei ooit dat wanneer het goud regent, je de emmer buiten zet
en niet de vingerhoed.
Ik verloor dan wel massa’s geld (zoals iedereen op dat moment), maar ik zag
ook meteen in dat dit een gigantische kans bood om mijn posities ﬂink uit te
breiden. Ik zou dan min of meer all-in gaan en deze opportuniteit ten volle
omarmen.
Later heb ik nog twee keer fysiek zilver bijgekocht waardoor ik in 2020 mijn al
omvangrijke zilverpositie effectief in grootte verdubbelde.
Je moet weten dat ik indertijd behoorlijk gestresseerd was. Nooit eerder was
ik op zo’n korte tijdspanne zoveel geld verloren.

Ik heb bijvoorbeeld een aanzienlijke portefeuille mijnaandelen en de waarde
daarvan HALVEERDE op enkele weken tijd.
Er was een dag rond die periode waar ik bij opening van de beurs mijn laptop
openklapte en wit wegtrok toen ik zag dat mijn portefeuille 22% lager noteerde
dan de dag voordien!
Dat soort momenten doen pijn, maar ik heb deze vaak genoeg meegemaakt
om te weten dat het goed is om een grote stap terug te zetten en te kijken
naar de feiten.
Ik was zeker dat de centrale banken snel tot actie zouden overgaan …
Ik was zeker dat de mijnaandelen spotgoedkoop noteerden …
En ik was zeker dat deze sector als grote winnaar uit deze crisis zou komen!
De woorden van Eminem spookten door mijn hoofd:
“You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity
comes once in a lifetime.”
Ik investeerde al meer dan tien jaar in edelmetalen en de mijnaandelen en dit
was één van die zeldzame momenten waar de markt een geweldige
opportuniteit presenteerde en ik relatief zeker was van de uitkomst.
Als je op zo’n moment de kans niet met twee handen beetneemt, dan moet je
achteraf ook niet komen zeuren.
Dit was mijn moment en ik was vastbesloten om hier het maximale uit te
halen. Dit was het moment om gulzig te zijn en zoveel te kopen als ik kon.
Ik heb voor mezelf een vaste regel dat ik nooit meer dan 30% van mijn
vermogen wil investeren in risicovolle activa zoals mijnaandelen. Gewoonlijk
schuif ik stelselmatig op richting die 30% door bij te kopen bij lagere koersen,
maar dit was één van de zeldzame momenten waar ik in vrijwel één beweging
naar 30% ging.
Een beslissing die ik mij uiteraard niet betreurd heb en die een groot deel van
mijn rendement in 2020 bepaalde.

Ok, genoeg gezwetst over het afgelopen beursjaar … laten we
eens kijken naar mijn strategie voor 2021!
Ik ben de afgelopen maanden min of meer all-in gegaan in de edelmetalen,
maar hoe zie mijn huidige allocatie er dan nu uit?
Wel, zo:

Hetgeen je hierboven ziet, zijn mijn liquide investeringen. Deze maken
ongeveer 70% van mijn vermogen uit.
Daarnaast heb ik ook nog enkele belangen in niet-liquide activa zoals private
equity en vastgoed. Deze laat ik voor het gemak buiten beschouwing omdat je
er als belegger toch niets mee kan.
Bekijk de bovenstaande allocatie van mijn portefeuille eens? Valt het op dat ik
bullish ben voor zilver en wel wat van zilver verwacht in 2021?
Zou ik me durven wagen aan een koersdoel? Ach, waarom ook niet!
Zilver bodemde in maart aan $11 per ounce, steeg nadien naar $30 en
corrigeerde inmiddels tot $22.

Die correctie zou eventueel nog een beetje dieper kunnen ($18-$19), maar ik
vermoed dat we de bodem reeds gezien hebben en momenteel in de volgende
fase van de bull-market zitten.
Heel vaak zie je dan de volgende fase een groter momentum kent. Dat belooft
dan aangezien de prijs al 173% steeg sinds de low van maart…
Als we 173% stijgen vanaf $22 zitten we al aan $60 per ounce. Dat beschouw
ik dan ook als mijn minimaal koersdoel voor 2021.
Wat heb ik nog in portefeuille?
Platina, goed voor 7,1%.
Platina is historisch meestal duurder dan goud, soms zelfs 2x zo duur.
Vandaag is het $800 per ounce goedkoper dan goud.
Wederom uitzonderlijk, en voor mij reden genoeg om een positie te hebben.
Het komend jaar kan interessant worden omdat er tekorten ontstaan en deze
tekorten ook meer mainstream lijken te worden. Ik verwacht dan ook dat het
verschil met goud in de komende jaren gedicht zal worden.
Mijn goudpositie is met 1,2% minuscuul. Zolang platina en vooral zilver zo
goedkoop zijn ten opzichte van goud, heeft dat mijn voorkeur.
Er zal waarschijnlijk wel een moment komen dat de onderwaarderingen
worden weggewerkt en dan zal ik mijn zilver en platina inruilen voor goud.
Het plan is dus om uiteindelijk met goud te eindigen, maar door nu in zilver te
investeren, eindig ik straks -als het goed gaat- met veel meer ounces dan
goud.
Als ik zilver koop aan een goud/zilver-ratio van 120 en later mijn zilver in ruil
voor goud tegen een ratio van 15, bezit ik aan het einde van de rit acht keer
meer ounces goud!

Genoeg over de fysieke edelmetalen, hoe zit het met mijn
investeringen in de mijnaandelen?
Wel, kijk nog eens even naar mijn allocatie: 33,7%.

Heb ik hier net niet geschreven dat mijn maximum in de mijnaandelen 30% is?
Die 33,7% is het gevolg van de stijging van de voorbije weken. Om goed te zijn,
zou ik nu een deel van die winsten moeten afromen en zo het gewicht weer
naar 30% te brengen.
Maar op dit moment ben ik bereid om mijn winsten wat meer te laten oplopen.
We komen immers net uit een correctie en er zit nog veel meer in het vat
vermoed ik.
Ik waag het erop deze keer. Zeker omdat mijn analyse uitgaat van een
versnelling van de trend … dat kan behoorlijk opwindend worden.
Als ik nu te vroeg verkoop, sla ik me straks voor mijn kop.
En verkopen, allemaal goed en wel maar wat moet ik dan met de vrijgekomen
centen doen? Nog meer cash aanhouden? Ik zit nu aan 9,5%, dat vind ik ruim
voldoende.
Nee, deze keer ga ik niet meteen “trimmen” bij 30%.
Mijn hebzucht mag het nu even overnemen. Let your proﬁts run.

Mijn portefeuille mijnaandelen
Ik had het al geschreven, maar binnen mijn portefeuille focus ik nu vooral op
de mijnaandelen die me de maximale leverage bieden bij stijgende goud- en
zilverprijzen.
Ook hier ga ik dus voluit. Ik mik op hogere edelmetaalprijzen en investeer in
die aandelen die daar het meest baat bij hebben: de edelmetaaldeposito’s van
Eric Sprott.
Zowel Teuton Resources (TUO), Discovery Metals (DSV), Freegold Ventures
(FVL) als Chesapeake Gold (CKG) vallen onder deze categorie.
Jaguar Mining (JAG) is dan weer te goedkoop om te negeren. Je betaalt hier
minder dan 3x de EBITDA en dat is een koopje. Mocht Jaguar Mining enig
exploratiesucces boeken, kan de markt het aandeel plots in een heel ander
daglicht zien en volgt een aanzienlijke herwaardering.
En ook Wallbridge (WM) is een Sprott-holding.

De overige investeringen uit mijn portefeuille zijn -hoe kan het ook andersaanbevelingen van Mining Moonshots.
Adriatic Metals (ADT) is goed op weg om één van de meest rendabele mijnen
in de wereld te worden en ik verwacht eigenlijk een overnamebod op de
uitstaande aandelen. Een koers van A$4,00 lijkt me daarbij een minimum.
White Rock Minerals (WRM) is een onontdekte parel.
Bob Moriarty merkt op dat White Rock’s Red Mountain voor $4 miljard aan
metalen onder de grond heeft steken en op de beurs een
ondernemingswaarde geniet van amper $13 miljoen!
Red Mountain is overigens maar één van de drie projecten maar enkel op
basis hiervan zou de prijs 200% tot 300% hoger mogen liggen, aldus Moriarty.
Of in z’n eigen woorden: “I have been accumulating White Rock Minerals shares
for months. They have at least one giant home run and potentially two and are
selling for less than the value of the lowest value project they have. This puppy
is cheap and is going to go a lot higher.”
Novo Resources (NVO) moet ik natuurlijk niet meer voorstellen. Hier komt het
moment van de waarheid eraan. Begin volgend jaar zal men goud produceren
en dat zou ons een indruk moeten geven van de onderliggende
winstgevendheid.
Lion One Metals (LIO) had één van de meest indrukwekkende boorresultaten
van 2020 en ik ben benieuwd naar de verdere exploratieratieresultaten. Dit
blijft een zeer aantrekkelijke exploratieplay.
Zelfde kunnen we eigenlijk zeggen van Chesser Resources (CHZ). Men boekte
mooie exploratiesuccessen en dat wordt nog grotendeels genegeerd door de
markt. Zullen beleggers dit succes kunnen blijven negeren? Ik denk het niet.
Osisko Metals (OM) is een zinkplay en heeft via Pine Point een interessante
deposit met een NPV van $500 miljoen of ruwweg 10x de huidige market cap.
CEO Bob Wares bezit bijna 30 miljoen aandelen (17% van het totaal) en kocht
dit jaar via de beurs meer dan 8 miljoen aandelen bij.

