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Voorwoord
Uit een onderzoek dat begin deze eeuw werd gedaan door de
universiteit van Maastricht bleek dat minder dan 98% van de
beleggers een positief resultaat weet te behalen met beleggen.
Als professioneel handelaar op de Euronext optiebeurs heb ik
gezien welke fouten particuliere beleggers keer op keer maken.
Veel van deze fouten zijn eenvoudig te voorkomen door een paar
simpele regels toe te passen.
In dit ebook geef ik een aantal belangrijke tips die je inzicht zullen
geven hoe de particuliere belegger op het verkeerde been wordt
gezet en hoe je de beleggingsresultaten enorm kunt verbeteren.
Beleggen is geen spel en zeker geen casino. Het is een belangrijk
onderdeel van onze financiële planning. Iedere Nederlander heeft
iets met beleggen. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat
ook zij beleggen.
Vaak gebeurt dit voor hen in een pensioenfonds of
beleggingshypotheek en steeds meer mensen wagen zich in de
wereld van beleggen door zelf te beleggen via één van de vele
online brokers.
Als je goed bent voorbereid en weet wat het plan van aanpak is is
beleggen leuk en kan het heel lucratief zijn. Neem deze tips mee
en ook jij zult er meer en meer van gaan houden.
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Tip 1: Volg niet de massa.
Veel beleggers zijn geneigd om in aandelen te stappen die hot
zijn. Juist op het moment dat de massa instapt doen zij dat ook en
daarmee vergroten ze de kans op geld verliezen.
	
  

Het zijn niet alleen de particuliere beleggers die deze fout maken,
maar ook beleggingsfondsen lopen vaak achter de feiten aan. Dit
heeft bij deze fondsen vaak te maken met de logge organisatie en
de lange besluitvorming over de aan te passen strategie.
	
  

Op het moment dat een aandeel hard is gestegen wordt de kans
op een daling alleen maar groter. Natuurlijk zijn er voorbeelden
van aandelen die lange tijd een stijging hebben doorgemaakt,
maar dat zijn vaak uitzonderingen.
Aandelen die hot zijn of een hype zijn niet altijd fundamenteel
sterk. Soms stijgen aandelen alleen omdat er veel aandacht aan
besteed wordt of omdat het bedrijf opeens heel cool is.
Een goed voorbeeld is de AEX index. Op 4 september 2000 stond
de graadmeter van de Amsterdamse effectenbeurs op 701,56
punten. Iedereen belegde op de beurs en op verjaardagen werd er
heel veel over gesproken. Vanaf 1993 waren de koersen enorm
gestegen en iedereen wilde meedoen.
De voorspellingen waren rooskleurig en er werd heel veel
gesproken over de magische 1.000 puntengrens die toch wel heel
dichtbij kwam. Vanaf dat moment zijn de aandelen uit de AEX tot
2003 gedaald en was beleggen opeens veel minder populair.
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Het omgekeerde gebeurde na het uitbreken van de kredietcrisis in
2007. Over de hele wereld zakte de aandelenkoersen in elkaar tot
het moment dat de AEX minder dan 200 punten noteerde. Toen
werd door veel analisten geroepen dat de koersen nog weleens
verder zouden kunnen dalen naar 150 punten.
Vanaf dat laagste punt in 2009 tot begin 2011 stegen de koersen
gemiddeld met 85%.
	
  
	
  

	
  
	
  

Tip 2: Plan je beleggingen goed.
Beleggers zijn geneigd een beetje verliefd te worden op hun
beleggingen. Ze kopen aandelen van bedrijven die ze aanspreken
en als ze eenmaal de aandelen in bezit hebben zijn ze doof voor
negatieve geluiden.
	
  
Copyrights © 2013 Stephan van der Toom ⏐ Alle rechten voorbehouden ⏐
www.beleggenvoordummies.nl ⏐ info@beleggenvoordummies.nl

3	
  

1 Gouden BeleggingsTips van een professioneel belegger
Stephan van der Toom
	
  

Het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat je niet verliefd moet
worden op je aandelen, maar helaas werkt dat nou eenmaal zo. Je
kunt wel voorkomen dat je te lang met posities blijft zitten en
verliezen te veel laat oplopen.
Iedere positie die je inneemt zou je van te voren moeten plannen
en daar ook een plan voor moeten maken wat je gaat doen als je
eenmaal in positie bent. Je zult alle senarios moeten bekijken en
dat meenemen in je plan van aanpak. Door dit voor het innemen
van de positie te doen voorkom je al direct dat je door emoties
verkeerde beslissingen gaat nemen.
Een senario waar je een plan voor moet hebben is ʻwat te doen bij
winstʼ. Stel je hebt een winstgevende positie in handen, wanneer
ga je dan verkopen? Ookal heb je je huiswerk goed gedaan, je
kunt het toch mis hebben en met een verliesgevende positie
komen te zitten. Wat ga je dan doen en wanneer is het verlies zo
groot dat je uit de positie moet stappen.

Tip 3: Leg al je orders tegelijk in.
Als je je plan hebt opgsteld voor het innemen van een positie en
de exit, dan is het belangrijk om de order aan te bieden bij de
broker om te worden uitgevoerd op de beurs.
	
  

Je kunt bij de kooporder direct al je verkooporders opgeven. Veel
brokers bieden deze mogelijkheid en het is belangrijk om te kijken
of ook jouw broker deze mogelijkheid biedt.
Biedt jouw broker deze mogelijkheid niet dan kun je de
verkooporder ook opgeven als je aankooporder is uitgevoerd. Doe
dit dan wel direct na het uitvoeren van de kooporder om eventueel
opkomende emoties te voorkomen.
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Je zult zien dat je een keer een aandeel koopt of verkoopt en dat
de koers direct erna hard begint te bewegen.
Houd je ten alle tijden aan je plan en ga je orders niet aanpassen.
Het zijn vaak de beleggers die het onderste uit de kan willen die
met lege handen blijven staan. Neem op tijd je winst en verlies,
zodat je uiteindelijk winstgevend zult beleggen.

Tip 4: De analist met de ‘roze bril’.
Op televisie zie en hoor je regelmatig adviseurs of analisten over
de beurs praten. Vaak zijn ze positief over het verloop van de
aandelen en nog positiever over de toekomst.
	
  

Als je de analisten wat langer volgt kun je patronen ontdekken in
wat ze zeggen. Ze spreken niet over de periode die net is geweest
als deze niet zo positief was en ze zijn dan helemaal gericht op
de zonnige toekomst.
Hebben de aandelen een mooie tijd achter de rug dan zijn de
analisten weer erg goed in het terugkijken op de mooie tijd die de
beurs heeft gehad en trekken die positiviteit weer door naar de
toekomst.
Ook in barre tijden zul je analisten nooit horen zeggen dat het een
periode is waarin je misschien even niet in aandelen moet zitten
en dat je wellicht met een putoptie veel betere zaken gaat doen.
De analisten die zich op tv en radio voordoen als specialisten zijn
allemaal in dienst bij een beleggingsinstelling. Dat kan een
vermogensbeheerder zijn, maar ook een beleggingsfonds of bank.
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Geen van deze partijen is erbij gebaat dat de belegger een tijdje
niet belegd en daarom zullen zij er altijd alles aan doen om ervoor
te zorgen dat er ergens nog een sprankje hoop is en dat
beleggers vooral blijven beleggen.

Tip 5: In een stijgende en dalende beurs geld
verdienen.
Voor grote beleggingsinstellingen is het een onmogelijke taak om
zomaar geld uit aandelen te halen en een tijdje liquide te blijven.
Toch is dat raar, want de kredietcrisis die in 2007 uitbrak in de VS
konden de analisten zien aankomen en toch konden zij er niks
tegen doen om zich ertegen te beschermen.
	
  

Daarmee is direct ook aangetoond dat beleggen in grote
beleggingsfondsen heel gevaarlijk kan zijn. Zij hebben niet de
mogelijkheid om snel te reageren terwijl een kleine belegger
direct al zijn aandelen kan verkopen, opties kan kopen of een
andere positie in kan nemen.
Minder dan 10% van de beleggers kan ook geld verdienen als de
beurs een tijdje negatief gestemd is en de koersen dalen. Niet dat
de andere 90% niet de mogelijkheid heeft, maar zij hebben niet de
kennis en het inzicht om daar iets mee te doen.
Iedere belegger vindt wel eens een aandeel die op dat moment
veel te duur lijkt te zijn en waarvan hij het idee heeft dat het
binnenkort wel afgelopen zal zijn. De gemiddelde belegger doet
daar niks mee en onderneemt hooguit actie op het moment dat het
aandeel inderdaad flink is gezakt.
Zij kopen dan het aandeel met het idee dat het wel weer omhoog
zal gaan.
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Dat zij van de daling niet hebben geprofiteerd is hen dus helemaal
niet bekend, maar juist een daling in de koers van een aandeel
biedt de kans om snel een hoog rendement te maken.
	
  

Tip 6: Vergeet de BRIC landen, behalve …..
Een paar jaar geleden heeft men een nieuwe term bedacht voor
de sterkst opkomende landen. BRIC staat voor Brazilië, Rusland,
India en China. Landen waar een grote politieke verschuiving
heeft plaatsgevonden of waar enorm veel potentie in zit.
	
  

Toch hebben niet alle landen nog heel veel potentie om het beter
te gaan doen dan de afgelopen jaren. China heeft jarenlang op
een economische groei gezeten van meer dan 10% per jaar, maar
ook daar is het de afgelopen jaren wat minder gegaan.
Rusland blijft nog steeds een corrupt land waar moeilijk zaken
mee te doen is. Het land wordt met harde hand geregeerd en als
je het als burger te goed doet en de staat in de weg zit, kun je
daar nog zonder pardon worden opgepakt en opgesloten.
India is een interessant land maar nog geen land waar de wereld
rekening mee moet houden, zoals we dat wel moeten doen met
Brazilië. Dat land staat de aankomende jaren in het middelpunt
van de belangstelling door de organisatie van de twee grootste
sportevenementen ter wereld.
In 2014 organiseert Brazilië het wereldkampioenschap voetbal en
in 2016 mag het land de Olympische Zomerspelen organiseren.
Dit komt bovenop de toch al sterk groeiende economie en het kan
een enorme boost zijn voor het land om ook op sociaal vlak een
grote sprong te maken.
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Tip 7: Voorkom te hoge optieprijzen.
Met opties heb je als belegger de mogelijkheid om je winsten te
vergroten. Je kunt opties gebruiken als hefboom op de aandelen.
De koersen van opties kunnen enorm fluctueren en hoe meer de
onderliggende waarde (aandeel) beweegt des te meer beweegt de
optieprijs.
De voorspelbaarheid van de optie wordt daardoor verkleind en
daarom zullen handelaren meer voor hun opties gaan vragen. Het
risico dat ze het verkeerd hebben leggen ze dus bij de koper van
een optie.
Juist in onzekere tijden zijn opties erg gewild en daarmee ook
vaak duur. Het is nog niet zo makkelijk om te bepalen wat duur of
goedkoop is, maar kijken naar het verleden is daar wel een
belangrijk middel voor.
De bewegelijkheid van een aandeel wordt uitgedrukt in een cijfer
dat volatiliteit wordt genoemd. Je kunt de huidige volatiliteit
vergelijken met het verleden en daarmee bepalen of er veel of
weinig volatiliteit is. Bij veel volatiliteit zijn de opties duur en is
geld verdienen erg lastig.
Na een rustige periode zijn opties dus vaak goedkoop en kunnen
daardoor erg aantrekkelijk zijn om te kopen. Als er een
bewegelijke periode volgt dan worden de opties weer duurder en
het kan daardoor extra winst opleveren naast de koersstijging of
daling.

Liever geen optie dan een te dure optie!
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Tip 8: Keep it Simple, Stupid.
In de afgelopen 20 jaar heb ik al heel wat mooie
beleggingsconstructies voorbij zien komen. De één nog mooier
dan de ander en vooral allemaal ingewikkeld.
Ook de kredietcrisis is begonnen door het creëren van
ingewikkelde beleggingsconstructies die zo in elkaar zaten dan op
een gegeven moment niemand er meer iets van begreep.
Ik heb veel particuliere beleggers meegemaakt die allerlei mooie
producten hadden gevonden en aan mij hebben voorgelegd.
Ingewikkelde producten met mooie folders die gouden bergen
beloofde. Allemaal om maar zoveel mogelijk van dit soort
producten aan de man te brengen.
Toch zijn er ook nog altijd beleggers die zelf een maniertje
hebben bedacht en daar heilig van overtuigd zijn dat het werkt.
Vaak met allerlei theorieën hoe zaken zouden moeten lopen.
Helaas heb ik nog geen enkele succesvolle belegger meegemaakt
die mij heeft verteld dat hij een ingewikkelde manier had bedacht
om winst te maken.
Warren Buffett heeft een hele simpele manier van beleggen. Hij
koopt aandelen voor de lange termijn en hij verkoopt bijna nooit.
Simpel. De manier waarop hij die aandelen vindt die het zo goed
doen is niet bekend, maar de manier waarop hij belegt wel.
Ingewikkelde producten worden gekocht door onwetende
particuliere beleggers en gecreëerd door hele slimme
professionele beleggers.
Wie denk jij dat er geld verdient aan ingewikkelde
beleggingsconstructies? Precies!
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Tip 9: Leer hoe je technische analyses kunt
gebruiken.
Het analyseren van bedrijven kan een tijdrovende bezigheid zijn
en aangezien de meeste beleggers het erbij doen is het handig
om een snelle en eenvoudige manier te gebruiken om toch een
goede keuze in aandelen te maken.
	
  

Door gebruik te maken van de technische analyse zal je in staat
zijn duizenden aandelen te analyseren en daar de beste aandelen
uit te halen die voldoen aan jouw eisen.
Er zijn verschillende software pakketten die het heel eenvoudig
maken om aandelen en indices te analyseren. Een pakket dat ik
zelf intensief heb gebruikt voor het analyseren van Amerikaanse
aandelen is Telechart.
Ook voor de Nederlandse markt zijn er verschillende pakketten te
verkrijgen. Kijk voor meer informatie op
www.beleggenvoordummies.nl/technische-analyse-software
	
  

Tip 10: Maak fouten en leer ervan.
Beleggen is en blijft een aantrekkelijke manier om je geld te laten
groeien. Heel veel mensen vinden het leuk om te beleggen en ze
houden dagelijks de koersen van de aandelen bij om te kijken of
ze winst of verlies hebben gemaakt.
Eerder heb ik al een tip gegeven over het inleggen van je orders
en dat je daarmee emoties uitschakelt. Je hoeft dan ook niet meer
iedere dag te kijken of het goed gaat want al je orders heb je
ingevoerd en worden automatisch uitgevoerd als dit nodig is.
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Analyseer na het sluiten van je positie wat er goed gegaan is en
wat je volgende keer beter anders kunt doen. Schrijf dit ook op en
gebruik dit bij het opstellen van je plan voor een nieuwe positie.
Ook professionele beleggers doen dit en het zou een vaste
routine moeten zijn. Kies niet voor de snelste weg met de meeste
fouten en doe dit iedere keer. Het zal je een betere belegger
maken.
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