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Bepaal jouw beleggingsstrategie
Voordat je gaat beginnen met beleggen of investeren dien je goed na te
denken waarom je begint. Wat is je uiteindelijke doel? Wil je gaan beleggen
voor je pensioen? Of wil je juist voor je kinderen gaan beleggen zodat zij
kunnen gaan studeren in het buitenland? Wat jouw doel ook is jouw
beleggingsstrategie dient hieraan aan te sluiten en goed bij jouw profiel als
belegger te passen. Durf je namelijk wel wat meer risico te nemen? Of lig je
snel wakker van de mogelijke financiële stress die bij beleggen kan komen
kijken? Bepaal voor jezelf wat een spreiding in bijvoorbeeld grondstoffen,
aandelen, obligaties en bijvoorbeeld vastgoedfondsen dient te zijn.

Wij van investormania.nl blijven actief om content te creeeren en artikelen te delen voor al onze trouwe volgers. Let wel dat wij alleen tips en
informatie geven ter kennisgeving en wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele keuze die jij maakt. Onze artikelen en informatie
bevat geen financieel advies. Wij zijn geen financieel expert en wij delen alleen onze eigen ervaringen en kennis over diverse mogelijke investeringen
en beleggingen. Je dient zelf ten alle tijden goed onderzoek te doen alvorens je gaat beleggen of investeren. Let op dat beleggen en investeren
risico’s met zich mee brengt en jij jouw inleg kan verliezen.

Bepaal jouw risicoprofiel
Zoals wij in de vorige slide reeds hebben besproken is het belangrijk dat jij
weet wat jouw doel is en jij hier jouw risicoprofiel op aan past. Wanneer je
een korte termijn horizon hebt of een lange termijn, risico maakt een groot
verschil in jouw manier van beleggen. Wanneer je voor de lange termijn gaat
beleggen en pas over bijvoorbeeld 20 jaar de gelden beschikbaar wilt hebben,
kun je een mogelijke crisis of dip in de markt opvangen en zou je eventueel
meer in aandelen of trackers kunnen investeren. Wil je niet te veel risico
lopen dan kun je denken aan mogelijke (indirecte) vastgoedfondsen of
obligaties. Uiteraard kun je ook je geld op de spaarrekening laten staan,
echter krijg je daar als je geluk hebt 0,5 procent rendement op (als je de
inflatie in acht neemt ga je er ieder jaar zelfs op achteruit!).
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Winsten uit het verleden zijn geen garanties.
Winsten uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst. Probeer dus niet te
veel te kijken naar het verleden maar juist te kijken naar de toekomst. Dan laat je
jezelf namelijk niet teveel leiden door cijfers uit het verleden. Hierdoor kunnen
mogelijke nieuwe value traps vermeden worden. Het is namelijk niet altijd zo dat
wanneer een aandeel daalt deze vanzelfsprekend weer op de lange termijn zal gaan
stijgen. Je dient goed onderzoek te doen wat er in de pijplijn zit en of de gehele
sector nog groeipotentie heeft. Komen er bijvoorbeeld nieuwe medicijnen aan of
heeft het bedrijf mogelijke patenten of een goede marktpositie en niet een te grote
schuldenlast? Maak een lijstje van punten welke voor jou van belang zijn en kijk ook
naar de directe concurrenten. Wat maakt het ene bedrijf aantrekkelijker dan het
ander? Dividendbetaling? Koers/winst verhouding? Rendement op het eigen
vermogen? De volatiliteit, Pay-out ratio en kijk wat analisten over het bedrijf
schrijven, wellicht zie je bepaalde stukken over het hoofd.
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Laat tijd in jouw voordeel werken
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Wanneer je op tijd begint met beleggen en
investeren zal je uiteindelijk merken dat tijd in
jouw voordeel gaat werken. Door het rente op
rente effect zal jouw inleg exceptioneel groeien.
Tijd is niet te koop en juist door op tijd te
beginnen en te beleggen in bijvoorbeeld
bepaalde index trackers of andere aandelen kun
je gedurende enkele (tientallen) jaren een
mooie beleggingsportefeuille opbouwen. Let wel
dat naarmate je ouder wordt en dichter bij jouw
pensioengerechtelijke leeftijd komt je meer
geld uit je aandelen portefeuille dient te halen
en bijvoorbeeld meer in obligaties (minder
risico) dient te investeren. Zo voorkom je dat je
tijdens een crisis je aandelen met (grote)
verliezen dient te verkopen.

Rente op Rente effect

Wij van investormania.nl blijven actief om content te creeeren en artikelen te delen voor al onze trouwe volgers. Let wel dat wij alleen tips en
informatie geven ter kennisgeving en wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele keuze die jij maakt. Onze artikelen en informatie
bevat geen financieel advies. Wij zijn geen financieel expert en wij delen alleen onze eigen ervaringen en kennis over diverse mogelijke investeringen
en beleggingen. Je dient zelf ten alle tijden goed onderzoek te doen alvorens je gaat beleggen of investeren. Let op dat beleggen en investeren
risico’s met zich mee brengt en jij jouw inleg kan verliezen.

Hoeveel verlies ben jij bereid te nemen?
Zoals eerder aangegeven is het erg belangrijk om te weten waarom jij belegt
en hoeveel risico jij bereid bent om te nemen. Spreek dan ook met jezelf
een moment af wanneer jij jouw aandelen wenst te verkopen. Vaak pakken
beleggers te snel winst en laat men te lang de verliezen oplopen. Wanneer jij
een niveau van verkoop van te voren afspreekt laat je de zogenoemde
‘bleeders’ in jouw portefeuille niet een te grote hap uit jouw vermogen
nemen. Indien jij nog steeds gelooft in het aandeel en het volgens jou een
tijdelijke dip betreft dan kun je eventueel ook nog aandelen bijkopen. Dien
altijd in trances bij te kopen zodat je niet geheel afhankelijk bent van de
koers op dat desbetreffende moment. Doe uiteraard altijd goed onderzoek of
de aankoop van extra aandelen te rechtvaardigen is.
Wij van investormania.nl blijven actief om content te creeeren en artikelen te delen voor al onze trouwe volgers. Let wel dat wij alleen tips en
informatie geven ter kennisgeving en wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele keuze die jij maakt. Onze artikelen en informatie
bevat geen financieel advies. Wij zijn geen financieel expert en wij delen alleen onze eigen ervaringen en kennis over diverse mogelijke investeringen
en beleggingen. Je dient zelf ten alle tijden goed onderzoek te doen alvorens je gaat beleggen of investeren. Let op dat beleggen en investeren
risico’s met zich mee brengt en jij jouw inleg kan verliezen.

Creëer stalen ballen
Indien je voor de lange termijn belegt zal je ook vanzelf
(tijdelijke) marktcorrecties gaan meemaken. Hierdoor kun je in
de min komen te staan en geld verliezen. Het is dan heel
verleidelijk om op een mogelijk dieptepunt van de markt al je
posities te verkopen omdat je bang bent dat het nog minder
waard zal worden. Echter dien je vaak stalen ballen te creëren
omdat je als je een lange adem hebt vaak meer geld kan
verdienen, door niet alles te verkopen, maar juist af te wachten
en op verschillende momenten aan te kopen. Zo koop je
gedurende de dip maar ook gedurende het herstel weer nieuwe
aandelen in en dit zal zich op termijn over het algemeen
terugbetalen.
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Boeken, Podcast, Youtube.
Er zijn teveel boeken, podcast of youtube video’s om op te noemen.
Echter hieronder enkele tips!
Boeken van Timothy Ferriss (Tools of Titan, 4 hour working week) en
vergeet Rijke pa Arme pa van Robert Kiyosaki niet. Verder heeft Tony
Robbins veel inspirerende boeken als Je ongekende vermogens.
Uiteraard mag Napoleon Hill (Think and grow rich), Principles van Ray
Dalio en The little book that beats the market (van Joel Greenblatt)
niet ontbreken. Luitster daarnaast eens naar de podcast van Rowan
Nijboer (beleggen), BNR Beleggerspanel BNR nieuwsradio, EINDBAZEN
of naar Jong Beleggen van Pim Verlaan. Op Youtube zijn ook oneindig
gave inspirerende beleggingsvideo’s te zien van bijvoorbeeld Grant
Gardone, Michael Pilarczyk, Manny Khoshbin of Tony Robbins.
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Jouw winst = het verlies van een ander
Realiseer jezelf altijd goed dat de winsten die jij maakt het verlies zijn
van een ander. Wanneer jij bijvoorbeeld goede rendementen maakt op
jouw put optie zal dat betekenen dat iemand anders grote verliezen maakt
op zijn call optie. Je zult de andere belegger niet in real life op de beurs
zien maar onthoud dat aan de andere kant van jouw computer/mobiele
scherm een andere belegger zit die de winsten die jij maakt als verlies voor
zijn kiezen krijgt. Beleggen blijft een risico en met beleggen kun je ook
jouw inleg verliezen. Spreid, lees goed en blijf jezelf ontwikkelen. Laat de
tijd voor jouw werken en laat een berichtje achter op onze website!
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Dank voor jouw interesse!
Hopelijk hebben we je wat stof gegeven om over na te
denken en heb je wat aan de tips welke wij zojuist met jou
hebben gedeeld. Er zullen veel uitgebreidere brochures
worden gemaakt in de toekomst. Heb jij nog andere tips of
vragen inzake beleggen en investeren? Laat het ons dan
weten middels onze contactpagina op onze site of via
Facebook of Instagram. Let’s connect!
Groetjes van Michiel en Rahim
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