Beleggingsstrategie:

Long & Short

Onderliggende waarde:

Barrick Gold (ABX)

Sector:

Goud

Labels:

Aandelen, technische & fundamentele analyse

Actie:

Aankopen van aandelen

ISIN:

CA0679011084

Aankoopdatum

Aankoopprijs

Verkoopdatum

Verkoopkoers

Rendement

10-12-2018

$ 13,90

08-01-2019

$ 12,25

- 11,86%

Let op: de onderstaande tekst is geschreven op 10 december 2018. Het beleggingsidee is niet
meer van toepassing.
Introductie
Turbulentie op de aandelenmarkten leidt vaak tot een vlucht naar veilige havens. Goud is de afgelopen tijd
echter nog niet echt hard omhoog geschoten. Het glanzende metaal kan echter nog steeds worden gezien als
een traditionele veilige haven. Technisch gezien zien we wel al enkele verbeteringen bij goud maar vooral de
goudmijnaandelen leven flink op. Goudmijnaandelen kunnen ook wel worden gezien als goud met een
hefboom gezien het volatiele karakter. Een van de aandelen die verbeteringen toont is Barrick Gold. Barrick
Gold Corporation is het grootste goudmijnbedrijf ter wereld, met het hoofdkantoor in Toronto, Canada. Barrick
Gold produceert voornamelijk goud, zilver en koper
Onze visie
In september 2018 Gold fuseerde Barrick Gold met RandGold. Vanwege deze deal hebben de
aandeelhouders van Barrick Gold 67% van het gecombineerde bedrijf in handen gekregen. CEO Mark Bristow
kondigde onlangs zijn plannen aan om een verscheidenheid aan niet essentiële bedrijfsonderdelen te
verkopen, kosten te besparen en het management te verminderen om regionale mijnbouwers meer
verantwoordelijkheden te geven.
In 2017 behaalde het bedrijf een nettowinst van $ 986 miljoen. De winst is natuurlijk sterk onderhevig aan
schommelingen

van

de

grondstoffenprijzen.

Barrick

miste

ondanks

de

hogere

productie

de

omzetverwachtingen van het derde kwartaal door de lagere goudprijs. Het belangrijkste voor Barrick Gold is
de goudprijs, als goud zal stijgen, zal de winst van Barrick volgen.

Inspiratie & educatie voor beleggers

LYNX Ideeëncentrum

Als we de grafiek van Barrick Gold bekijken, denken we dat er een verdere stijging mogelijk is. Barrick goud
consolideerde de afgelopen tijd zijwaarts boven de steun rond $ 12,28, wat aangaf dat vraag en aanbod in
evenwicht waren. Het patroon lijkt op een bullflag die vaak voorafgaat aan een nieuwe stijging. Ze worden
bull flags genoemd omdat het patroon lijkt op een vlag en een paal. De paal is het resultaat van een verticale
stijging van een aandeel en de vlag is het resultaat van de consolidatieperiode. Met de uitbraak boven het
weerstandsniveau rond $ 13,55 is de consolidatiefase beëindigd. Het is zeer waarschijnlijk dat Barrick Gold
nu zijn uptrend zal voortzetten. Ons eerste doel is ongeveer $ 15,52, waar de toppen van januari eerder dit
jaar liggen. Het doelwit van de bull flag kan worden berekend door de paal te meten en toe te voegen aan
het uitbraakpunt. In dat geval is een stijging tot boven de $ 18 mogelijk.
Beleggingsidee
Voor dit beleggingsidee kopen we aandelen van Barrick Gold op $ 13,90. Als Barrick Gold weer onder de
$ 12,28 komt, zou het technische beeld verslechteren. Vanwege dit gegeven hebben we ervoor gekozen om
onze stop loss op $ 12,25 te plaatsen. We plaatsen geen target order, maar zullen het aandeel nauwlettend
volgen en zien hoe de koers van Barrick Gold gaat reageren op onze berekende koersdoelen.
Disclaimer
Dit beleggingsidee vormt geen beleggingsadvies, maar moet worden beschouwd als een algemene
beleggingsaanbeveling. De belegger dient te beoordelen of dit beleggingsidee geschikt is op basis van zijn
kennis, ervaring en beleggingsdoelstellingen. De vermelde maximale winst en verlies zijn exclusief
transactiekosten.
Beleggen kent risico’s. U kunt uw inleg verliezen.
Let op: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor in de toekomst.
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