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Introdutie
Met de huidige lage rentestand en inflatie levert sparen niets meer op. Helaas
zien wij steeds vaker dat de BOX 3 heffing het rendement overstijgt. Veel mensen
vragen zich dan ook af hoe zij meer uit hun geld of vermogen kunnen halen en
hoe er op een veilige manier toch rendement gemaakt kan worden.
Uw geld beleggen op de beurs is een interessant alternatief, maar brengt ook
risico’s met zich mee. U moet dus goed begrijpen wat u doet en in welk speelveld
u zich bevindt. Het belangrijkste dat u moet leren om succesvol te zijn op de beurs
is het ontwikkelen van een eigen aanpak, met als belangrijk aandachtspunt het
beheersen van risico’s en uzelf.
De meeste beleggers hebben geen aanpak en beleggen ad hoc. Zij lezen iets
op internet of krijgen een tip en kopen vervolgens een aandeel. Wanneer het
aandeel stijgt worden zij enthousiast. Dit kan lang goed gaan, zeker wanneer
de markt meezit. Soms kan dit leiden tot overmoed of hoogmoed. Wanneer de
markten een onverwachte beweging laten zien valt de aanpak vaak door de mand.
Emoties komen bovendrijven en kunnen leiden tot angst of paniek. Het is een
cyclus die helaas veel beleggers hebben meegemaakt. De vraag is: Hoe kunt u dit
voorkomen? Voorkomen is immers beter dan genezen.
Inmiddels weten wij dat niemand kan voorspellen, ook wij niet. Wij geloven
daarom niet in gouden tips, maar wel in een gouden strategie en een duidelijke
aanpak. Als instituut merken wij dat veel beleggers opzoek zijn naar een aanpak,
naar meer structuur en houvast. Wij willen u met dit e-book graag helpen bij het
ontwikkelen van een eigen en succesvolle aanpak. Wij hopen u meer structuur te
geven bij het beleggen van uw geld of vermogen.
Wij wensen u uiteraard veel leesplezier en succes op de beurs. Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact met ons opnemen via info@beleggingsinstituut.nl.

“Beleggen is simpel, maar niet eenvoudig”
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Stap 1: Bepaal uw beleggingsdoel en -horizon
Allereerst dient u voor uzelf uw beleggingsdoel en beleggingshorizon te bepalen.
In de meeste gevallen komen beleggers niet verder dan dat hun beleggingsdoel
het verdienen van zo veel mogelijk geld is. Een begrijpelijk en voor de hand
liggend doel. Toch is het te algemeen. Hier moet met meerdere factoren rekening
gehouden worden. Als eerste dient u onderstaande vraag te beantwoorden:
Hoeveel wilt u verdienen en binnen welke termijn?
Het is belangrijk om deze vraag specifiek te beantwoorden. Wanneer u geen reële
doelstelling hanteert, is de kans groot dat u gefrustreerd raakt. De kans neemt toe dat
u dan helemaal geen winst boekt. Door een juiste rendementsdoelstelling te hebben,
kunt u beter uw strategie kiezen. Hierdoor neemt u geen onnodige risico’s die niet in
uw doelstelling passen. Daarnaast is het zo dat bij een lange termijn horizon een andere
wijze van beleggen hoort dan bij een korte termijn. Het idee dat u 10% rendement wilt
behalen in een kwartaal is een doelstelling, maar houdt u er dan wel rekening mee
dat hier ook grotere risico’s mee gepaard gaan dan wanneer u deze doelstelling in een
jaar tijd zou willen behalen. In de praktijk blijkt dat veel mensen moeite hebben om de
eenmaal uitgesproken horizon vast te houden.
Veel beleggers zijn de afgelopen vijftien jaar begonnen met het idee dat ze voor de
lange termijn zouden beleggen. Aangezien ze zelf geen idee hadden wat er bij beleggen
allemaal komt kijken, en de adviseurs vaak onvoldoende begeleiding daarin boden, zijn zij
slachtoffer geworden van hun eigen uitgangspunt. Een deel van deze beleggers hebben
inmiddels hun conclusies getrokken en zijn weer teruggekeerd naar hun spaarrekening
(met 0,5% rente). De horizon is daarmee een stuk korter geworden dan oorspronkelijk
de bedoeling was.
Het omgekeerde komt ook voor. Heel veel korte termijnbeleggers blijven vaak te lang
met posities zitten omdat zij geen verlies willen of durven te nemen. Dit worden dan in
plaats van kortere termijn transacties lange termijn investeringen. Over het algemeen
niet met het gewenste resultaat omdat ze zijn afgeweken van het plan.
De laatste en niet geheel onbelangrijkste reden om een horizon te bepalen is het
uiteindelijke doel waarvoor u überhaupt belegt. Hoeveel tijd heeft u? Is het voor uw
pensioen over twintig jaar (lange horizon) of heeft u het geld over enkele jaren nodig
voor het kopen van een huis (korte horizon)?
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Stap 2: Bepaal uw rendement- en risicodoelstelling
Het is van groot belang om een concrete en reële rendements- en risicodoelstelling
te formuleren. Het geeft u richting en stelt u in staat om achteraf uw prestaties te
evalueren. Het moet voldoende ambitieus en uitdagend zijn, zonder het woordje ‘te’. Een
te ambitieuze doelstelling zal leiden tot teleurstelling en een te voorzichtige doelstelling
zal ertoe leiden dat u zich waarschijnlijk niet aan uw doestelling zult houden.
Voor een lange termijn belegger geven historische rendementen enig houvast. Belangrijk
is dan wel dat de belegger zich realiseert dat dit historie is geweest en dus niets zegt
over de toekomst. Wanneer een korte termijn belegger een antwoord moet formuleren
op zijn rendements- en risicodoelstelling is dat veel lastiger. Hij heeft immers geen
referentiekader.
Rendement en risico gaan hand in hand. Een hoog rendement zonder risico is niet
mogelijk. Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoeveel risico u kunt en wilt nemen om
een bepaald rendement te behalen. Dit heeft te maken met uw beleggingshorizon maar
ook met uw eigen karakter. Kunt u het emotioneel aan als uw vermogen in een jaar met
20% is gekrompen? Bent u dan nog in staat om vast te houden aan uw aanpak? Dit zijn
vragen die u zichzelf moet stellen om te komen tot een rendement- en risicodoelstelling.
Uiteindelijk moet u tot een rendement- en risicodoelstelling komen die bij u past. Hierbij
moet u de balans vinden tussen: wat u wilt, wat u financieel kunt en wat u emotioneel
aankunt. Zorg dat u uzelf niet overschat, maar ook zeker niet onderschat!
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Stap 3: Actief of passief
Dit heeft overigens niet per se te maken met uw beleggingshorizon. Eerst heeft u bepaald
of u uw rendement op lange- of korte termijn wilt behalen. Nu moet u bepalen hoe u
binnen deze keuze gaat acteren. Ook voor een lange termijn belegger is het de vraag of
hij passief de index gaat volgen of door middel van een actiever beleid gaat proberen
de index te verslaan. Als dit laatste het uitgangspunt is, dan moet u bepalen met welke
frequentie u transacties gaat doen.
Een lange termijn belegger kijkt naar dag-, week- of maandtrends en de macro- en
micro-economische ontwikkelingen. Een korte termijn belegger zal allereerst moeten
vaststellen wat de korte termijn is. Voor een korte termijn belegger kan het bijvoorbeeld
gaan om posities die gedurende de dag ingenomen worden, diezelfde dag weer gesloten
worden.
Regelmatig zijn er beleggers die zichzelf in twee persoonlijkheden splitsen. Een deel
van het vermogen wordt op een passieve manier belegd voor de lange(re) termijn. Een
ander deel wordt gebruikt om op de korte(re) termijn te beleggen en te handelen. Het
is belangrijk om de verschillende uitgangspunten goed in kaart te brengen. Niet alleen
de rendement- en risicodoelstelling moet voor beide vermogens bepaald worden, maar
ook het definiëren van een duidelijk timeframe* is van belang. Het timeframe dat u kiest
is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Niet alleen uw beschikbare tijd maar ook uw
persoonlijkheid speelt hierbij een rol.
* Bij een kort timeframe kijkt u bijvoorbeeld op 5-minutenbasis naar de koersontwikkeling. Bij een lang
timeframe kijkt u eerder op dag- of maandbasis.
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Stap 4: Ontwikkel een eigen aanpak
Wanneer u gaat beleggen moet u beslissingen nemen. U kunt beslissingen nemen op
basis van uw gevoel en intuïtie of op basis van een analysemethode.
Gevoel en intuïtie
Wanneer u op basis van uw gevoel beslissingen neemt, moet u begrijpen dat uw
gevoel ook een oorsprong kent. Het is eigenlijk een optelsom van ervaringen. Sommige
beleggers gaan sterk op hun gevoel af, in beginsel is daar niets mis mee. Het is van
belang om objectief te blijven en dus regelmatig te testen of uw gevoel inderdaad wel
zo goed is en klopt met de realiteit.
Het nadeel van beslissingen nemen op basis van uw gevoel is dat u uzelf heel moeilijk
kunt verbeteren. Om uzelf te verbeteren moet u erachter komen wat u moet aanpassen.
U moet dus goed registreren wat uw gevoel is en waar het uit bestaat. Gevoel verbeteren
is moeilijk vanwege de vaak lastig te definiëren oorsprong. Beleggen op basis van gevoel
is meestal sterk afhankelijk van uw emoties van dat moment. Dit zal ertoe leiden dat
uw beleggingsresultaten erg wisselvallig zijn zonder dat u in staat bent om hiervan een
oorzaak aan te geven of ervan te leren. Beleggen op gevoel is daarom bij de meeste
beleggers niet winstgevend.
Wanneer u beslissingen neemt kan dat het beste op basis van een vaste aanpak en een
zelf ontwikkelde visie.

“Markets are never wrong, opinions often are”
Analyse
Een visie ontwikkelt u door gebruik te maken van een of meerdere analysemethoden.
Beleggen is constant beslissen. De frequentie van uw beslissingen hangt af van het
timeframe dat u gekozen heeft. Bij iedere beslissing is het van belang om de ontwikkelde
visie als uitgangspunt te nemen. Een lange termijn belegger heeft zowel een andere
visie, als een andere analysemethodiek dan een korte termijn belegger.
Een belegger die aandelen koopt op basis van fundamentele analyse kijkt vooral
naar macro economische ontwikkelingen en de bedrijfscijfers van een onderneming.
Fundamentele analyse geeft antwoord op de vraag ‘wat moet ik kopen?’ (of verkopen).
Technische analyse geeft antwoord op de vraag ‘wanneer moet ik kopen?’ (of verkopen)
en wordt vooral gebruikt voor de timing.
Als belegger kunt u gebruik maken van fundamentele analyse, technische analyse of een
combinatie hiervan.
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Visie
Indien u moeite heeft om zelf een visie of methodiek te ontwikkelen kunt u er uiteraard
ook een overnemen van een adviseur. Het is dan wel van belang dat u de betrouwbaarheid
van de gegeven adviezen in het verleden controleert. Wij hebben helaas te vaak gezien
dat de adviezen van een professional klakkeloos worden overgenomen, onder het mom
‘de professional zal het wel weten’.
U moet eerst inzicht krijgen in de aanpak van de beleggingsadviseu. Als u niet begrijpt
wat er gebeurt gaat u vroeg of laat twijfelen aan de aanpak en verliest u het vertrouwen.
Meestal gaan beleggers na een verliesgevend advies op zoek naar de volgende adviseur.
Het is daarom van belang dat u uiteindelijk uw eigen aanpak ontwikkelt. De belangrijkste
reden hiervoor is dat elke aanpak ook periodes van verlies kent waarbij uw discipline op
de proef wordt gesteld. Bij uw eigen ontwikkelde aanpak zult u beter in staat zijn om uw
plan gedisciplineerd uit te voeren dan bij de aanpak van iemand anders. Ook omdat u
weet en gezien heeft dat uw aanpak ondanks deze verliesgevende periode uiteindelijk
winstgevend is.
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Stap 5: Bepaal uw beleggingsinstrumenten
Afhankelijk van uw visie, strategie en aanpak moet u een keuze maken uit de verschillende
beleggingsinstrumenten. U heeft de mogelijkheid om te kiezen uit aandelen, obligaties,
opties, futures, grondstoffen, valuta of diverse andere beleggingsmogelijkheden.
Aandelen, obligaties en opties zijn het meest populair onder particuliere beleggers.
Het is absoluut niet nodig om alle beleggingsinstrumenten daadwerkelijk te gaan
toepassen. Het is veel belangrijker dat u die instrumenten kiest waar u voldoende kennis
van heeft, waarvan u weet hoe deze zich gedragen in verschillende marktomstandigheden
en die passen bij uw eigen ontwikkelde aanpak. Het is heel goed mogelijk om met een of
twee beleggingsinstrumenten een winstgevende aanpak te ontwikkelen.

Stap 6: Monitor marktsignalen volgens methodiek
U heeft een methodiek die koop- en verkoopsignalen genereert. U weet hoe u die
signalen gaat opvolgen en met welke instrumenten. Op dit moment heeft u dus een
vaste aanpak en is het wachten op het moment dat uw methodiek u een signaal geeft
om tot actie over te gaan. Geduld is hierbij een schone zaak. Wacht uw kansen rustig af
en laat u niet afleiden.

“Iedere dag zijn er kansen, maar niet iedere dag komt uw kans voorbij”
Stap 7: (Trans)actie
Voor veel beleggers is dit het belangrijkste en spannendste moment. Zeker voor beleggers
die de voorgaande stappen niet hebben gedaan. Dan is dit inderdaad een heel spannend
moment, aangezien je geen idee hebt of dit de juiste beslissing was.
Als u de vorige stappen wel heeft uitgevoerd en deze transactie een logisch gevolg is van
uw aanpak, dan weet u dat dit de juiste beslissing is. De juiste beslissing betekent in dit
geval niet per definitie ook een winstgevende beslissing. Dit kunt u pas na een aantal
transacties beoordelen. Het is dus heel goed mogelijk dat u een winstgevende aanpak
heeft maar eerst een aantal verliesgevende posities doormaakt. Dit maakt beleggen
voor velen zo lastig. Cruciaal is het vasthouden aan de aanpak. Pas na een vastgestelde
periode of aantal transacties gaat u evalueren en eventueel uw aanpak aanpassen.
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Stap 8: Registreer uw (trans)actie
Veel beleggers slaan deze stap over. Een van de belangrijkste zaken is echter het
registreren van uw transacties.
Wanneer u namelijk een aanpak heeft, moet u constant blijven analyseren wat er goed
maar vooral ook fout gaat. Als u niet weet wat of waarom iets goed of fout gaat, dan kunt
u uw aanpak ook niet verbeteren. Wanneer u de feiten voor u heeft liggen krijgt u meer
zekerheid over uw aanpak.
Het inzicht dat u krijgt door het registreren van uw transacties vergroot uw gevoel van
controle en dat geeft meer zekerheid. Zekerheid leidt tot vertrouwen en vertrouwen heeft
u nodig om met overtuiging uw plan uit te voeren. Dit is de basis voor het ontwikkelen
van discipline.

Stap 9: Evalueer uw (trans)actie
Veel beleggers associëren een verlies met een fout. Een verliestransactie die u volgens
uw plan heeft uitgevoerd is echter geen fout, maar een verlies. Verliezen kunt u niet
voorkomen, u moet verliezen accepteren als onderdeel van beleggen. Fouten kunt u
voorkomen door ervan te leren.
Het periodiek evalueren van uw transacties is dan ook de laatste stap voor een succesvolle
aanpak. De conclusies van de evaluatie kunt u gebruiken als input voor uw onderzoek.
Pas als al uw transacties goed waren volgens uw aanpak kunt u beoordelen of uw aanpak
winstgevend is of niet.
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Stap 10: Creëer commitment
Veel beleggers denken dat de sleutel tot succes zit in het hebben van een goede
beleggingsaanpak. Dit is zeker waar, maar dit is nog geen garantie voor succes. Uiteindelijk
gaat het erom dat u de aanpak ook daadwerkelijk volgt. Dit is wellicht het moeilijkste. In
goede tijden kan iedereen een aanpak volgen. Maar hoe behoudt u vertrouwen wanneer
het tegenzit? Vertrouwen is essentieel voor het ontwikkelen van discipline. En zonder
discipline heeft een plan geen waarde.
Wanneer u weet dat een aanpak goed in elkaar zit geeft dat rust. Door een goede
beheersing van het risico ontstaat die rust. Bovendien kunt u door het testen van een
aanpak inzicht krijgen in de kwetsbare onderdelen. Door simpelweg huiswerk te maken
krijgt u vertrouwen. Veel beleggers doorzien het proces niet dat noodzakelijk is om
succesvol te worden. Inzicht in de manier van denken en doen is essentieel voor succes.
De kern van succesvol beleggen is anders denken en doen dan wat u van nature geneigd
bent te doen. Structureel succesvol zijn op de beurs vergt inzicht in uw eigen gedrag
en denken. Daarnaast vergt het ook het moeilijkste van alles, althans voor de meeste
mensen, je gedrag veranderen. Wanneer u echt dingen wilt verbeteren dan moet u dus
uzelf dwingen om te veranderen. Het is lastig om de comfortabele zone waarin u zich
momenteel bevindt te verlaten. Pas wanneer u echt wilt en commitment creëert, bestaat
de kans dat u verbeteringen krijgt die blijvend zichtbaar zijn. U heeft commitment nodig
om te presteren. Zonder commitment geen blijvend resultaat.

”If you think education is expensive, try ignorance”
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Onze laatste tip luidt:
‘’Investeer in uzelf, kennis en een aanpak. Zonder aanpak bent u afhankelijk van geluk”
Wij hopen dat u na het lezen van dit e-book een goed beeld heeft kunnen krijgen van
de opbouw van een eigen aanpak. Bij het Beleggingsinstituut geven wij u niet alleen de
theorie zoals in dit stappenplan, maar leggen u ook in detail uit hoe u het in de praktijk
kunt brengen.
Als iemand wilt leren golfen of tennissen, dan is één van de eerste stappen het volgen
van lessen. Gek genoeg is het anders als dezelfde persoon zijn geld gaat beleggen op de
beurs, dan gebeurt dit vaak zonder enige opleiding. Door een goede voorbereiding en
ontwikkeling van kennis kunt u een hoop kopzorgen, frustratie en niet onbelangrijk, geld
besparen
Het Beleggingsinstituut maakt zich al een aantal jaar hard om beleggers te leren
betere beleggers te worden. Onze trainers zijn al ruim 15 jaar bezig met het opleiden
van beleggers. Door deze jarenlange ervaring hebben wij een trainingsprogramma
ontwikkeld dat begint bij het begin en pas eindigt als u met een gerust gevoel
zelfstandig de verschillende mogelijkheden en kansen op de beurs kunt beoordelen.
Het opleidingsprogramma bestaat uit fysieke trainingen, coaching sessies of online
begeleiding. Daarnaast biedt het Beleggingsinstituut ook diverse voorbeeldportefeuilles.

Weekend: Rendement met beleggen
Tijdens de weekendtraining: rendement met beleggen leren wij u om uw risicoen rendementsdoelstellingen te formuleren. Dat doen wij aan de hand van twee
beleggingsstrategieën.
• De defensieve beleggingsstrategie waarbij het gaat om het kapitaal te behouden en
te laten groeien met 5 á 7 % per jaar.
• De offensieve trading strategie waarbij de doelstelling is om een rendement van 20
á 50% per jaar te realiseren.
Doel is om u in twee dagen tijd te leren hoe u met een concrete en succesvolle aanpak
op de beurs geld kunt verdienen. De training is praktijkgericht zodat u het geleerde direct
kunt vertalen naar uw eigen portefeuille.
Voor meer informatie, een video met sfeerimpressie en komende datums kunt u onze
website bekijken.
Meer informatie?
Ga dan naar onze website www.beleggingsinstituut.nl
Of neem contact op via info@beleggingsinstituut.nl of bel 020 2 601 602
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