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Regel # 2 bepaal vooraf hoeveel verlies en winst u maximaal wilt incasseren

#2
BELEGGEN IS SIMPEL MAAR NIET MAKKELIJK

Beleggingen kopen en wachten tot ze stijgen is een veel gebruikte strategie. Het lijkt simpel en dat is het ook. Totdat er moet worden verkocht:

- Bij verlies wachten we af, stellen we de verkoop uit en meestal wordt het verlies dan nog groter.

- Bij winst denken we aan nog meer winst, dus stellen de verkoop uit, totdat de winst terugvalt en we terugverlangen naar de hogere koers.

We komen in een achtbaan van emoties terecht. Beleggen is op die manier frustrerend: het is namelijk nooit goed genoeg en kan altijd beter.
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#3
HOOP IS EEN GOEDE INDICATOR

Wanneer we aandelen kopen doen we dat omdat we een stijging verwachten. Als de verwachting niet uitkomt houden veel beleggers hun aandelen

vast in de hoop dat de koers alsnog gaat stijgen. Het moment waarop je merkt dat de hoop op koersstijging je gedachte gaat overheersen, is meestal

een goed moment om te verkopen. Daarmee worden in ieder geval te grote verliezen voorkomen.

Regel # 3 hopen is verkopen
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#4
VERWAR RENDEMENT NIET MET EEN GOEDE STRATEGIE

Beleggers beoordelen een strategie vaak op het resultaat. In beginsel is dit logisch. Maar in hoeverre is de uitkomst het gevolg van geluk? Neem het

voorbeeld van het casino. Je kunt enthousiast meespelen met een speler die een goede dag lijkt te hebben. De stapel fiches zijn immers het bewijs.

Toch is het misschien slimmer om de strategie van de casino-eigenaar te volgen dan de strategie van de bezoeker van het casino.

Regel # 4 begrijp de voor-en nadelen van een strategie voordat je hem volgt
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#5
GEEN VOLUME = WANHOPEN

Een tekort aan participatie in een markt maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een positie ook maar ergens in de buurt van de door u gewenste

prijs te verkopen. Voor elke huizenbezitter die droomt van een nieuw huis en daarom zijn huidige huis wilt verkopen wordt de droom een

nachtmerrie op het moment dat er geen vraag is. Ditzelfde geldt ook op de beurs. Als u aandelen heeft van fondsen waarin vrijwel niet wordt

gehandeld is het moeilijk om van uw stukken af te komen. Controleer daarom altijd het volume van de markt alvorens u over gaat tot aankoop.

Regel # 5 handel op markten met volume
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#6
IT’S OKE TO LOOSE

Dit is het verschil tussen winnen en verliezen. “It’s oke to loose” is een uitspraak van de Amerikaan Van Tharp, één van de beste coaches op

beleggingsgebied. Wat bedoelt hij er mee? Winnaars begrijpen en accepteren dat je niet bij elke transactie kunt winnen. Zij erkennen hun foute

inschatting en accepteren het verlies, gaan over tot de orde van de dag en wachten op een nieuwe kans. Verliezers gaan vaak vechten met de markt,

ze willen gelijk krijgen terwijl de markt vertelt, in de vorm van verlies, dat ze fout zitten. Het verlies loopt dan (te) hoog op en emotioneel en

financieel wordt er schade aangericht.

Regel # 6 accepteer verlies, het hoort bij het spel
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#7
Regel # 7 ontwikkel een strategie, test deze en volg hem met discipline

SUCCESFACTOREN

Succesvolle beleggers hebben één ding gemeen. Ze hebben allemaal een strategie. Het belangrijkste onderdeel van die strategie is

risicomanagement; beleggen met een juiste verhouding tussen risico en rendement. De keuze van de techniek, fundamenteel of technisch, is minder

relevant. Met beide kun je succes behalen. Achter iedere strategie zitten beslisregels die getest en getoetst zijn op hun betrouwbaarheid. Dit levert

het vertrouwen op om in moeilijke marktomstandigheden vast te houden aan de strategie.
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#8
VERHOUDING TUSSEN RISICO EN RENDEMENT

Deze theorie veronderstelt dat u bij een ingenomen positie minder geld riskeert dan wat u in potentie kunt verdienen. Wanneer u een aandeel koopt
is het stoploss niveau uw maximale risico en uw takeprofit niveau uw maximale winst. Deze verhouding tussen risico en rendement moet altijd
positief zijn. Stel u belegt altijd met een verhouding tussen het risico en het rendement van 1:3. Als u deze ratio hanteert kunnen meer dan 50% van
de trades verkeerd gaan en kunt u alsnog rendement maken. Dit gaat zo:

U neemt 3 posities in met een stoploss op € 200,- en u heeft een risico-rendementsverhouding van minimaal 1:3. Positie 1 verliest € 200,-, positie 2
wint € 600,- en positie 3 verliest € 200,-. Dit betekent dat maar 33% van deze trades goed zijn gegaan. Desalniettemin is er een uiteindelijk resultaat
van + € 200,-

Regel # 8 bereken van tevoren uw risico-rendementsverhouding

© Beleggingsinstituut



#9
WEET WAT U VOLGT

Het is moeilijk om één markt volledig te kunnen doorgronden; het is onmogelijk om te traden op verschillende markten en deze allemaal op hetzelfde

moment te kunnen doorgronden. De fundamentele, technische en psychologische informatie die nodig is om succesvol te traden op meer dan een

paar markten is meer dan u als individu aan kunt. Voor een belegger is het belangrijk om focus te hebben. Voorkom dat u door de bomen het bos niet

meer ziet. Bekijk liever een paar fondsen volledig dan veel fondsen onvolledig.

Regel # 9 less is more
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#10
WEET WAT U MOET WINNEN WANNEER U VERLIEST

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om uw verliezen (vooraf!) te beperken. Daalt een aandeel 50%, dan zal het

aandeel 100% moeten stijgen om weer op het instapniveau te komen. Daalt een aandeel 75%, dan zal het aandeel 300% moeten stijgen om het

verlies weg te werken. Daalt een aandeel 90%, dan zal het aandeel 900% moeten stijgen om weer gelijk te komen. Het laten doorlopen van verliezen

zorgt er dus voor dat er een onrealistische stijging moet volgen om weer in te plus te komen.

Regel # 10 beperk uw verliezen
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#11
ÉÉN KANS LEIDT TOT GEEN KANS

Voor iedereen die zich (deels) bezig houdt met korte termijn beleggingen is het aan te raden om nooit meer dan 2% van het totaalvermogen in te

zetten per trade. Waarom? Stel u heeft € 100.000 om mee te traden. Wanneer u dan per trade 10% van het vermogen inzet en u verliest 10 keer op

rij dan is het over en sluiten. Geen geld, geen spel. Zelfs als u 9 keer op rij verliest dan moet de 10e trade wel extreem goed zijn om de verliezen goed

te maken. U heeft net geleerd hoe onmogelijk dat is.

Regel # 11 riskeer per trade nooit meer dan 2% van uw totaal belegbaar vermogen
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#12
DE MARKT ZIET ER ALTIJD HET SLECHTST UIT OP DE BODEM EN HET BEST OP DE TOP

Stap in wanneer niemand in stapt en stap uit wanneer iedereen uit stapt. Dit klinkt als een open deur, maar toch is het niet zo vanzelfsprekend. Het is

moeilijk om in te stappen als alles en iedereen u voor gek verklaart zegt dit te willen doen. Andersom geldt het ook: wanneer zelfs uw oom, die

beleggen altijd maar onzin vond, op de verjaardag van uw moeder verkondigt dat ook hij aandelen heeft gekocht dan weet u één ding; de markt raakt

verzadigd en de vraag naar aandelen nadert zijn hoogste punt. Uitstappen dus. Op het moment dat de voorpagina van de Telegraaf in het grootste en

dikste lettertype kopt “olieprijs blijft stijgen” dan is dat het moment om uzelf af te vragen hoe groot de kans is dat het juist gaat dalen.

Regel # 12 krantenkoppen zijn perfecte indicatoren
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#13
REGELS VAN HET LEVEN

Wakker liggen betekent stress, twijfel en emotie. Juist dit zijn de slechtste ingrediënten voor een succesvol rendement. Weet daarom wat uw risico’s

zijn. Wanneer u hierdoor niet kunt slapen moet u uzelf eerlijk afvragen of beleggen wel wat voor u is. Vanuit die optiek zijn de regels voor beleggen

niet eens zo verschillend van de ‘regels van het leven’: aanvaard dat u leeft in een wereld van onzekerheid, verwacht niet het onmogelijke en

vertrouw geen vreemde (lees: begin niet te handelen met producten die u niet kent). Wanneer u richting uw beleggingen dezelfde realistische

houding aanneemt als de houding die voor uw huidige welzijn heeft gezorgd dan hoeft u niet bang te zijn om met lege handen achter te blijven.

Regel # 13 slaap lekker
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#1
HOUD UZELF ALTIJD AAN UW (OP PAPIER) UITEENGEZETTE BELEGGINGSPLAN

U vroeg zich waarschijnlijk al af waar regel 1 bleef. Dit is hem dan, onze regel nummer 1. Waarom vertellen wij u onze eerste regel als laatst? Regel 1

moet worden uitgeschreven op papier, maar de concrete invulling hiervan kunnen wij u niet vertellen via papier. Het juiste trade plan met daarin de

juiste aanpak en methode tot meer rendement vereist meer dan een simpel document met regels en een stappenplan. Het juiste trade plan moet u

worden geleerd. Het vereist een praktische uitleg, praktijkvoorbeelden, psychologische uiteenzettingen, interactie en niet geheel onbelangrijk, uw

persoonlijk situatie. Ouderwets de schoolbanken in dus. Ons stappenplan zou dan ook beginnen bij het volgen van een training.

Nu is het natuurlijk logisch dat wij dit zeggen, wij geven immers zelf die training(en). Toch hebben de trainingen zichzelf bewezen. Het klinkt wellicht

wat schreeuwerig van de daken, maar wij zijn er trots op dat 87% van onze cursisten aangeeft beter te kunnen beleggen na het volgen van onze

training. Wij kunnen u zelf vertellen wat het belang is van een training, maar daarom laten wij liever de klanten zelf aan het woord:
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“Als ik dit had gevolgd voordat ik startte met beleggen had mij dat vele duizenden euro’s 
verlies gescheeld. De training verdient zich dubbel en dwars terug.”

Jan van den Bergh, cursist Specialisatiecursus Opties

“Boven verwachting, ik kwam hier blanco heen met niet al te veel ervaring en nu heb ik een 
tradeplan waar ik daadwerkelijk mee aan de slag kan.” 

Dick Bos, cursist Trade Week

“Met mijn posities zat ik meer goed dan fout, maar de keren dat ik fout zat verloor ik veel
meer dan wat ik verdiende wanneer ik goed zat. Ik moest dus wat veranderen in mijn aanpak. 
Met de methode die het Beleggingsinstituut mij heeft geleerd heb ik mijn aanpak gewijzigd en 

maak ik nu onderaan de streep een veel hoger rendement.”
Ingrid Zwanenburg, cursist Weekend Rendement met Beleggen

“Wij waren de bank gewend, maar de persoonlijke begeleiding en aandacht die wij krijgen bij 
het Beleggingsinstituut is ongeëvenaard.”

Rutger en Willemijn de Kruijff, cursisten Coaching voor Traders

“Als ik het moet samenvatten: Wow……”
Linda Schellinger, cursist Weekend Rendement met Beleggen

“Ik dacht wel eventjes te kunnen gaan beleggen. Echter ben ik direct al flink de mist in 
gegaan. Ik kreeg toen eigenlijk door dat ik niet wist waar ik moest beginnen. De training van 

het Beleggingsinstituut heeft me een goede basis gegeven waarop ik verder kan.”
Marcel Verschuur, cursist Beginnen met beleggen

“Je krijgt veel persoonlijke aandacht en kan één op één vragen stellen, dat vind ik prettig.”
Corné Snijders, cursist Trade Week
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