DE KUNST VAN SUCCESVOL BELEGGEN

“Successful investing is not about timing the markets.
It’s about your time in the markets.”
(unknown)

Beleggen is

geld voor langere of kortere tijd vastleggen met als doel om er in de toekomst financieel
voordeel uit te halen.
Beleggen wordt ook omschreven als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil
voor onzekere inkomsten in de toekomst.

Succesvol beleggen is

je individuele doelstellingen behalen inzake rendement
in functie van je vooropgestelde horizon
met respect voor je risicoprofiel (ook risicogevoeligheid genoemd).
Succesvol beleggen is minimaal de inflatie kloppen over middellange periodes
zodat je koopkracht zeker niet afneemt.

Wat leert ons het verleden ?

... terwijl de inflatie historisch 2,9% bedroeg

Waar staan we nu ?

staatsobligaties zijn geen defensieve belegging op dit ogenblik,
en de werkelijke opbrengst ervan
is hoogst onzeker in de nabije toekomst

Aandelen zijn het enige alternatief voor de volgende jaren !

Beleggingsresultaten van de individuele ‘emotionele’ belegger

Aandelenbeleggingen
kunnen een oplossing zijn voor alle risicoproﬁelen

bepaal uw eigen risicoprofiel en toets dit steeds grondig af
met het profiel van de u voorgestelde belegging

horizon & discipline
=
de ware sleutels
tot
succesvol beleggen

* Alle grafieken zijn gebaseerd op Amerikaanse cijfers:
omdat alleen in de US voldoende significant cijfermateriaal voorradig is dat ver genoeg terug gaat.
Het bronmateriaal komt uit de Kenneth French data library (http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html)
en uit de Robert Shiller data library (http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm).
De Large stocks betreffen de 30% grootste bedrijven uit de NYSE, AMEX en NASDAQ.
De Long Term Bonds betreffen de US 10Y – Treasury Bills en ook de inflatiecijfers komen uiteraard uit de VS.

Het enige doel van deze publicatie is – op een kritische manier - voer te bieden tot nadenken:
teneinde actuele cijfers (rentes, rendementen, inflaties …) in een correct historisch
beleggingsperspectief te plaatsen. Inzichten kunnen natuurlijk evolueren ifv wijzigende
omstandigheden (deze versie dateert van februari 2017). Deze brochure vormt geen aanbod,
noch een aanbeveling in eender welke richting. Het wil enkel een rationele basis vormen
voor een ernstig gesprek over beleggen op lange termijn tussen een beleggingsadviseur en
een potentiële beleggingsklant.
Vergeet nooit:
1) u altijd te laten bijstaan door een ernstige, ervaren en professionele beleggingsadviseur
2) u steeds te hoeden voor overmoed, paniek en impulsieve beslissingen
Ò voldoende beleggingshorizon & discipline zijn de ware sleutels voor een succesvolle
		belegging
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Als promotor van beleggingsverzekeringen (Tak 21, 23 en 44) richten wij ons niet tot
individuele beleggingsklanten maar enkel tot professionele verzekeringsmakelaars.

