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Twintig lezers van De Standaard gaan de uitdaging aan om de beurs 
te verslaan. Samen zijn ze, verdeeld over twee groepen, lid van 
De Beleggingsclub. Vandaag: De leden van de Money Making Monday 
Club kopen hun eerste aandelen. TEKST: JAN REYNS, FOTO’S: ALEXANDER MEEUS

JAN REYNS
MECHELEN  I   Champagne!  De

vierde  clubvergadering  van  de
MMMC (de Money Making Mon
day Club of de Moneymakers) be
gon  en  eindigde  met  bubbels.
Eerst om het nieuwe  jaar  te vie
ren, daarna ter ere van de eerste
aankopen voor de clubportefeuil
le. 

Daarmee heeft de club al met
een  gezondigd  tegen  een  van  de
belangrijke  beleggingsprincipes:

bepaal eerst een strategie en hou
je eraan. Dat was ook letterlijk het
eerste  advies  van  gastspreker
Sven Sterckx, bij de opening van
die  vierde  clubvergadering.
Sterckx  is  hoofd  vermogens
beheer  bij  Dierickx  Leys  Private
Bank en voorzitter van de Vlaam
se Federatie van Beleggers (VFB).

Sterckx  hamert  wel  vaker  op
dat  ‘bezint  eer  je  begint’.  De
Moneymakers  bestaan  dan  wel
nog  maar  twee  maanden,  min

stens de helft  van hen heeft  een
hoog  beroeps  en  opleidings
profiel en veel beleggerservaring.

Toch zijn  ‘veel hersenen’ geen
noodzaak  en  nog  minder  een
garantie  op  succesvol  beleggen,
zegt Sterckx. ‘Beleggen is zelfs vrij
eenvoudig.  Doe  gewoon  wat
werkt:  beleg  in  aandelen  van
bedrijven met een goed manage
ment,  goede  producten  en  een
gezonde  balans.  Daarna  moet  je
geduld hebben. Mik op de  lange
termijn. Zorg er zeker voor dat je
op een andere termijn mikt dan de
markt.’

Cash dient 
voor aandelen
‘Maar beleggen is toch niet een

aandeel kopen en dat vervolgens
veertig  jaar bijhouden?’,  reageert
fiscaliste Marie D’Haene,  lid van

PRINCIPIËLE DISCUSSIES EN GROTE DADENDRANG

De moneymakers hebben honger,  grote honger

Na twee maanden, drie vergaderingen en een 
lading mails, overwon de club met de meeste 
beleggingservaring alle administratieve hordes.
Toen ze begin deze week samenkwamen, stond 
er 10.000 euro op hun rekening. Nu is het alleen
nog zoeken naar een beleggingsstrategie.

‘We zitten nu op 
10.000 euro die 
niets opbrengt’
JOSIF EL MESSAOUDI
Operator bij Total

‘Hoewel ik voor 
een strategie op 
lange termijn 
ben, mogen we 
niet aarzelen’
ANDRÉ VAN LAER
Clubvoorzitter 

‘Eindelijk wat 
duidelijke taal. 
Niet dat obligate 
het kan vriezen, 
het kan dooien’ 
MARIE D’HAENE
Fiscaliste 

‘Eerst hebben we 
een analyse 
nodig. Iedereen 
moet weten 
waarom we een 
aandeel kopen’ 
ANIMA VAN HOOF
Zelfstandig HRconsultant

‘Een Belgisch 
bedrijf, terwijl de 
keuze wereldwijd 
zo groot is. Is dit 
het beste wat we 
kunnen krijgen?’
ERIC DEWULF
Exbankdirecteur van Belfius

De steeds weerkerende economische cyclus
Laat u bij beleggingsbeslissingen niet te veel leiden 
door de conjunctuur, wel door individuele bedrijven
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GEFLITST

De Belgische farmagroep UCB
heeft de toestemming gekregen 
van het Japanse ministerie van 
Gezondheid om er zijn nieuwe 
geneesmiddel Evenity op de 
markt te brengen.

Het is de eerste keer dat UCB
groen licht krijgt voor de com
mercialisering van dit middel 
tegen osteoporose, bestemd voor 
(oudere) patiënten met een hoog 
risico op botfracturen.

Later deze maand hoopt UCB
ook de toelating te krijgen van 
de Amerikaanse gezondheids
diensten. Dat kan de start zijn 
van Evenity als heuse blockbus
ter. Analisten ramen de poten
tiële piekverkoop op 1 miljard 
euro per jaar. 

Er loopt ook een aanvraag tot
goedkeuring in de Europese 
Unie, Canada, Australië, Brazilië 
en Zwitserland. (jir)

UCB scoort 
in Japan

Meer koersen op standaard.be/beleggen

BEL 20 3404,26 +0,63%

BEL 20 slotkoers %-verschil
AB InBev 60,78 –1,12
Ageas 38,70 +0,76
Aperam 25,89 +4,35
Argenx 98,30 –0,10
AvH 138,80 +1,76
Bpost 7,78 –1,33
Cofinimmo 111,60 –0,45
Colruyt 63,20 –0,47
Engie 13,24 +0,57
Galapagos 90,92 +0,58
GBL 78,70 +0,64
ING 9,82 –1,19
KBC 58,54 +0,10
Ontex 18,85 +1,40
Proximus - -
Sofina 176,00 +1,38
Solvay 93,50 +1,79
Telenet 41,38 –1,94
UCB 75,74 +3,55
Umicore 37,49 +3,28

INDEXEN
slotkoers %-verschil

Bel 20 3404,26 +0,63
BATS UK 100 11742,98 +0,58
DAX 10893,32 +0,83
CAC 40 4813,58 +0,84
AEX 496,21 +0,51
Stoxx Europe 600 347,70 +0,53
Dow Jones 23879,12 +0,39
S&P 500 2584,96 +0,41
Nasdaq 6957,08 +0,87
Nikkei 225 20427,06 +1,10

LANGETERMIJNRENTES
%

België 10 jaar 0,76
Duitsland 10 jaar 0,22
Italië 10 jaar 2,89
VS 10 jaar 2,73

NOTERINGEN
slotkoers %-verschil

Brent-olie ($/vat) 61,39 +4,65
Goud ($/ons) 1282,80 –0,03
Euro in dollar 1,1552 +0,97

PENSIOENSPAARFONDSEN
slotkoers %-verschil

week
Argenta Pensioensp. 115,72 +1,82
Argenta Pensioensp. Def. 67,69 +0,50
Belfius Pens.Bal.Plus 96,88 +1,31
Belfius Pens.High Equities 128,40 +1,76
Belfius Pens.Low Equities 111,32 +0,78
BNPP B Pens.Bal. C 182,76 +1,57
BNPP B Pens.Growth 153,83 +2,14
BNPP B Pens.Stability C 147,50 +0,83
Crelan Bal C 101,85 +1,56
Crelan Growth C 102,08 +2,20
Crelan Stab C 100,66 +0,82
Hermes-Pension-fonds 167,10 –0,10
Inter-Beurs-Hermes 176,44 –0,14
Metropol.-Rentastro 237,48 +2,21
Pricos 403,17 +2,20
Pricos Defensive 88,25 +0,96
Pricos SRI 90,68 +2,30
Star Fund 176,47 +1,05
VDK Pensionfunds 234,76 +0,11

Dat  veroorzaakt  een  schok  bij
Melexis.  Het  aandeel  was  duur,
maar is nu redelijk gewaardeerd.’

Ook Marie is voor het bedrijf:
‘Ik ken twee mensen die er werken
en dat zijn heel bekwame mensen.
Bovendien  geven  ze  vrouwen  de
kans om door te groeien.’

Michaël Michiels, overdag bus
chauffeur,  geeft  het  finale  zetje.
‘Het aandeel krijgt van Excelco de
hoogste  rating:  vijf  sterren.  Zo
zijn er niet veel Belgische bedrij
ven.’  Excelco  is  een  analyse
systeem  voor  aandelen  dat  VFB
leden kunnen raadplegen.

Twee keer gescoord
Rest  nog  de  vraag  hoeveel

Melexisaandelen er gekocht wor
den.  Tien.  En  hoe?  ‘Laten  we
meteen een order aan de koers in
zetten’  klinkt  het.  Dat  betekent
dat het aandeel meteen de volgen
de  ochtend  al  tegen  openings
koers  in  de  portefeuille  van  de
Moneymakers zal belanden. Maar
de  honger  is  nog  niet  gestild.
Voorzitter  André  vernoemt  ook
het op een na populairste aandeel
in  de  voorstellen  van  de  club
leden:  Nvidia,  een  Amerikaans
bedrijf  dat  –  net  als  Melexis  –
chips ontwikkelt, maar dan vooral
voor grafische toepassingen. Eric
is in de wolken. ‘Dit is een topper.
Het  aandeel  is  gehalveerd  sinds
september,  maar  noteert  nog  al
tijd vijf keer hoger dan drie  jaar
geleden,  dankzij  een  geweldig
groei. Volgens mijn kinderen zit
ten hun chips in alle games.’

Ook  dit  aandeel  heeft  vijf
Excelcosterren. Veel  sneller dan
bij Melexis wordt beslist om een
kooporder  in  te  geven  voor  vier
stuks Nvidia met een limietkoers
van  138 dollar,  iets  lager dan de
slotkoers van die dag. Wall Street
is dan al gesloten. 

De volgende dag dipt de koers
van Nvidia op Wall Street even. De
Moneymakers hebben hun  twee
de buit binnen.

de  beleggingsclub.  ‘Hoe  vaak
maakt een aandeel niet een feno
menale  rit,  om  daarna  neer  te
storten?’  Voormalig  bankdirec
teur Erik Dewulf valt haar bij. ‘Je
moet  toch  rekening  houden  met
de omstandigheden en evoluties?
Zo’n Brexit en een handelsoorlog
zijn toch niet te negeren?’

Volgens Sterckx moet je niet in
dé beurs of dé economie beleggen,
maar in bedrijven. ‘Ik concentreer
mij als belegger op bedrijven die
het  structureel  goed  kunnen
doen, niet op het schommelen van
de economie.’

Hij haalt er een grafiekje van de
economische cyclus bij  (zie hier
naast).‘We zijn nu al over de top
van  de  groei.  Maar  het  is  heel
moeilijk  te  bepalen  hoelang  de
verschillende fases duren. Onder
andere daarom beleg ik niet vol
gens  een  timingmodel.  Zelfs  in
deze  mindere  fase  brengen  aan
delen gemiddeld nog altijd  ruim
5 procent per jaar op. In de vorige
periode  van  de  cyclus  was  dat
meer dan het dubbele, maar 5 pro
cent is nog altijd de moeite.’ 

‘In welke van de vier fases van
de  cyclus  cash  het  meest  op
brengst? In geen enkele fase. In de
zwakste  periode  voor  aandelen
scoren  obligaties  het  best,  maar
cash is nooit een goede belegging.
Cash  is  alleen  goed  omdat  je  er
aandelen  mee  kunt  kopen.  Cash
loont omdat je er koopkansen mee
kunt grijpen.’

Niet treuzelen
Ongewild  vuurt  Sterckx  hier

mee de ongeduldige groep nog ver
der aan.  ‘We  zitten nu op  10.000
euro die niets opbrengt’, merkt Jo
sif El Messaoudi,  in het dagelijks
leven operator bij Total, op.

Al vanaf de eerste vergaderin
gen was de honger naar het echte
beleggingswerk  bij  de  Money
makers  groot.  Tussen  alle  prak
tische werk door, werd de evolutie
van  de  beurzen  druk  besproken.
En dat ging voor en na de vergade
ringen verder. Via vele whatsapps,
mails  en  een  communicatieplat
form voor beleggingsclubs verza
melde voorzitter André Van Laer
liefst  23  koopwaardige  aandelen
bij de tien clubleden.

Vijf  dagen  vóór  de  clubverga
dering  over  de  strategie,  mailde
Van Laer, die een hele carrière in
de financiële sector achter de rug
heeft, een perfect gemikte voorzet
naar  de  leden  van  de  Money
makers. ‘We hebben voor de Bel20
het op twee na slechtste beursjaar
in dertig jaar achter de rug. Ook
internationaal waren er dalingen
van  rond  de  20  procent.  De  ge
schiedenis heeft geleerd dat daar
na  vaak  een  goede  beursperiode
volgt.  Hoewel  ik  er  voorstander
van ben om een portefeuille op de
lange termijn en volgens een wel
bepaalde strategie op te bouwen,

De moneymakers hebben honger,  grote honger

De beleggingsstrate
gie die Sven Sterckx, 
voorzitter van beleg
gersfederatie VFB en 
hoofd vermogens
beheer bij Dierickx 
Leys, toelichtte werd 
meermaals op de kor
rel genomen door de 
clubleden. Dat komt 
omdat ze vooral vrij 
willen zijn en willen  le
ren en experimente
ren. Het resultaat  is 
ondergeschikt.
‘Het belang van zich 
aan een strategie te 
houden wordt onder
schat, ook door erva
ren beleggers’, zegt 
Sterckx.  ‘Je bent be
zig met geld en een 
rationele afweging 
wordt snel beïnvloed 
door hoop en vrees. 
De fors schomme
lende beurzen wer
ken dat in de hand. 
Maar een belegger 
moet zijn emoties 
bannen. Hij moet een 
beetje autistisch zijn 
en zich soms volledi
ge afsluiten van zijn 
omgeving vol angst
aanjagende ruis. Dat 
is een moeilijke oefe
ning die bijna alle be
leggers wel eens uit 
het oog verliezen.’  (jre)

‘Een goede 
belegger 
denkt wat 
autistisch’

sectie
MELEXIS

AANTAL AANDELEN AANKOOPKOERS TOTAAL IN EURO

PORTEFEUILLE 
MMMC (Money Making Monday Club)

NVIDIA

RESTERENDE CASH

STARTPOSITIE

€

10 51,80 euro 518,00 euro

4 138,00 dollar 500,08 euro

8.981,92 euro

10.000 euro

lijkt dit een opportuniteit. De por
tefeuille  kunnen  we  later  verder
opbouwen  volgens  onze  uit  te
werken strategie.’

Snel  kopten  Marie  en  enkele
andere  leden  de  voorzet  meteen
tot net voor de doellijn: ‘Eindelijk
duidelijke  taal! Niet dat obligate
“Het kan vriezen, het kan dooien”.
Ik ben voor!’

Aandeel met vijf sterren
Nadat  de  clubleden  Sven

Sterckx nog zijn favoriete aande
len ontfutseld hebben – Melexis,
XFab,  Kion,  Amadeus,  Med
tronics  –  stijgt  de  temperatuur
naar een hoogtepunt. Niet alleen
Sterckx  vindt  Melexis,  de  Belgi
sche  specialist  in  chips  voor  au
to’s,  interessant.  Het  aandeel
heeft zich ook al bij de favorieten
van de meeste Moneymakers ge
plaatst. Toch is niet iedereen met
een  verkocht.  Exbankdirecteur
Eric vindt dat de aandelenwereld
groter is dan België alleen. ‘Is dit
echt het beste wat we kunnen krij
gen?’ Anima Van Hoof, zelfstandig
HRconsultant,  heeft  een  funda
menteel bezwaar:  ‘Ik begrijp wel
dat  het  nu  een  goed  moment  is,
maar we mogen toch niet hande
len zonder een gedegen analyse?’

Volgt een discussie over waar
om Melexis zo hard gezakt is. Sven
Sterckx en clubcoach Danny Van
Liedekerke menen dat de resulta
ten van Melexis maar tijdelijk on
der druk staan. ‘Door de onzeker
heden  bouwen  de  autobouwers
hun voorraden van onderdelen af.

‘Het Melexis
aandeel krijgt de 
hoogste rating: vijf 
sterren. Zo zijn er 
niet veel Belgische 
bedrijven’
MICHAËL MICHIELS 
Buschauffeur


