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MECHELEN  I   ‘Dit was heel leer
rijk, maar jammer genoeg te kort.’
Havenarbeider Franky Voorspoels
en  oudprofessor  biologie  Roger
Huybrechts  zijn  het  met  elkaar
eens, na de vierde vergadering van
Nooit Gedacht.

De opening was voor Roger, die
een overzicht van de economisch
financiële toestand gaf. Direct ko
men de vragen los, ook van Roger
zelf.  ‘De centrale banken zijn ge
stopt  met  het  massaal  opkopen
van  obligaties.  Een  nieuw  tijd
perk, las ik. Wat zal het effect zijn
op de rente?’ Joris Van Dael, coör
dinator  kunsteducatie,  pikt  in:
‘Als  de  langetermijnrente  stijgt,
welke gevolgen heeft dat dan voor
de beurs en de beleggers?

‘In het algemeen zijn die niet zo
positief ’, legt VFBclubcoach Dan
ny Van Liedekerke uit. ‘Bedrijven
moeten  dan  meer  betalen  voor
hun kredieten en vanaf een lange
termijnrente  van  3%  zijn  beleg
gers tevreden met obligaties. Dan

stroomt er minder geld naar aan
delen  en  bedrijven.  Natuurlijk
hangt ook veel van de omvang en
de snelheid van de renteklim af.’

Gastspreker  Sven  Sterckx
(voorzitter VFB en hoofd vermo
gensbeheer  bij  Private  Bank
Dierickx Leys) ziet het niet som
ber  in:  ‘Aandelenbeleggers  moe
ten zich niet ongerust maken over
een  klimmende  rente.  Er  is  een
belangrijk  verband  tussen  de
demografische situatie en de ren
te. Als er veel spaarders zijn, is er
een structurele druk op de rente.
Veel  spaarders  kopen  obligaties
en duwen de rente lager. Pas rond
2025  zal  de  groep  ontspaarders
(jongeren en gepensioneerden die
meer  consumeren  dan  sparen,
red.) belangrijker worden en kan
de  rente  structureel  stijgen.  (zie
grafiek)

Liquide aandelen
Katrien  Anthonis,  uitbaatster

van  een  schoonheidssalon  in

TIEN  BEGINNERS  VERTREKKEN  OP  BELEGGINGSTOCHT

Hoe lang is de lange termijn?

Vooral beginnende beleggers, deze week, maar in
leergierigheid zijn deze tien niet te kloppen. De 
leercurve ging scherp omhoog, ze praatten over
strategieën die het resultaat maken of kraken. 

Gent, komt met een heel andere
vraag.  ‘Kun  je  aandelen  altijd
kopen?  Zijn  die  altijd  beschik
baar?’  Het  is  een  vraag  die  de
essentie  raakt. Aandelen van be
drijven  die  op  een  beurs  geno
teerd zijn, zijn vlot verhandelbaar
op de uren dat de beurs open is.
Daarnaast  zijn  er  aandelen  van
bedrijven die niet beursgenoteerd
zijn. Daar is veel minder informa
tie  over,  in  vergelijking  met  de
streng gereglementeerde publiek
noterende  bedrijven.  ‘Toch  zijn
ook op de beurs grote verschillen

in  liquiditeit’  (jargon  voor  ver
handelbaarheid,  red.),  zegt  club
coach Danny. ‘Aandelen van grote
bedrijven zoals AB InBev zijn heel
liquide, maar kleine ondernemin
gen  worden  soms  maar  weinig
verhandeld. Soms is een groot pak
aandelen in “vaste handen”, vaak
van de oprichter of verwante  fa
milies.  Professionele  beleggers
kijken  altijd  of  het  aandeel  vol
doende liquide is, voor ze investe
ren. Kleine beleggers hoeven zich
daar niet veel van aan te trekken.
Vaak zijn minder liquide aandelen

€ mijn geld

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 ‘Nooit gedacht’ zetten hun eerste stappen.
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‘De centrale banken 
kopen niet langer 
obligaties op. Wat zal 
het effect zijn?’
ROGER HUYBRECHTS 
Oudprofessor biologie 

‘Wat betekent dat, de 
lange termijn? Ik heb 
altijd gehoord dat dit 
6 à 10 jaar is’
JORIS VAN DAEL
Coördinator kunsteducatie

‘Ik wil leren en 
experimenteren. Laten 
we maar botsten, daar 
leer je het meeste van’
MIEKE BALEUS 
Directrice middenschool

‘Kun je aandelen altijd 
kopen? Zijn alle 
aandelen altijd 
beschikbaar?’
KATRIEN ANTHONIS 
Uitbaatster schoonheidssalon

goedkoper,  maar  ze  kunnen  fors
schommelen.’

Net als trouwen
De vergadering belandt nu op

een andere belangrijke vraag: op
welke  termijn wil de  club beleg
gen? ‘Ik wil zowel op korte als lan
ge  termijn  beleggen’,  zegt  Mieke
Baleus,  directrice  van  een  mid
denschool. ‘Op lange termijn voor
het resultaat en op korte termijn
om te leren en te experimenteren.
Laten we maar eens botsten, daar
leer je het meest van.’

Daarop  volgt  nóg  een  vraag:
‘Wat is dat, de lange termijn?’ Jo
ris  Van  Dael,  in  het  dagelijkse
leven coördinator kunsteducatie:
‘Ik heb altijd gehoord dat dit zes à
tien jaar is.’ Van Liedekerke beves
tigt  de  richting.  ‘Maar  het  kan
voor  iedereen  anders  zijn.  Voor
mij is dat: zolang mogelijk. Ik zoek
alleen bedrijven die nog een grote
marge hebben om te verbeteren of
te groeien. Een aandeel kopen is
dan zoals trouwen: je stapt in, met
de  bedoeling  om  nooit  meer  uit
elkaar te gaan. Je moet een bedrijf
uiteraard  regelmatig  opnieuw
evalueren. Als het slecht gaat, of
als  je  vertrouwen  geschonden
wordt, verkoop je.
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‘Neem minstens vijftien verschillende aandelen’ en andere goede raad

‘Of je nu 18 of 70 jaar bent, 
schat vooral het risico goed in’

Meer koersen op standaard.be/beleggen

BEL 20 3446,97 +0,73%

BEL 20 slotkoers %-verschil
AB InBev 61,83 –2,69
Ageas 40,47 +1,58
Aperam 25,55 +3,15
Argenx 89,50 –1,76
AvH 140,20 +2,04
Bpost 8,08 +1,64
Cofinimmo 112,30 +0,27
Colruyt 62,86 –1,38
Engie 13,50 –0,77
Galapagos 92,00 +2,40
GBL 80,40 +1,23
ING 10,29 +3,64
KBC 61,12 +3,87
Ontex 18,91 –0,53
Proximus 22,32 +0,36
Sofina 177,20 +1,84
Solvay 93,10 +2,13
Telenet 39,92 +1,58
UCB 77,70 +0,05
Umicore 35,87 –2,18

INDEXEN
slotkoers %-verschil

Bel 20 3446,97 +0,73
BATS UK 100 11641,21 –0,63
DAX 10931,24 +0,36
CAC 40 4810,74 +0,51
AEX 499,87 +0,34
Stoxx Europe 600 350,59 +0,54
Dow Jones 24207,16 +0,59
S&P 500 2616,10 +0,22
Nasdaq 7034,69 +0,15
Nikkei 225 20442,75 –0,55

LANGETERMIJNRENTES
%

België 10 jaar 0,69
Duitsland 10 jaar 0,23
Italië 10 jaar 2,76
VS 10 jaar 2,73

NOTERINGEN
slotkoers %-verschil

Brent-olie ($/vat) 61,36 +1,34
Goud ($/ons) 1290,42 +0,14
Euro in dollar 1,1395 –0,11

PENSIOENSPAARFONDSEN
slotkoers %-verschil

week
Argenta Pensioensp. 116,42 +0,60
Argenta Pensioensp. Def. 68,03 +0,50
Belfius Pens.Bal.Plus 97,70 +0,85
Belfius Pens.High Equities 128,95 +0,43
Belfius Pens.Low Equities 111,66 +0,31
BNPP B Pens.Bal. C 184,25 +0,82
BNPP B Pens.Growth 155,23 +0,91
BNPP B Pens.Stability C 148,44 +0,64
Crelan Bal C 102,69 +0,82
Crelan Growth C 103,04 +0,94
Crelan Stab C 101,31 +0,65
Hermes-Pension-fonds 170,88 +2,16
Inter-Beurs-Hermes 180,30 +2,04
Metropol.-Rentastro 239,71 +0,94
Pricos 406,09 +0,72
Pricos Defensive 88,77 +0,59
Pricos SRI 91,49 +0,89
Star Fund 177,40 +0,53
VDK Pensionfunds 240,44 +2,53

Nog tips voor succes op de beurs? Lees meer op standaard.be/bolero

Start met beleggen in 5 stappen

Doel
Beschrijf je 

beleggingsdoelstelling in 
detail. Welk bedrag wil je op 

welk moment verworven 
hebben? Budgetteer en kies 

de juiste strategie.

Strategie
Een beleggingsstrategie is 
iets persoonlijks. Kies een 

strategie die goed aansluit 
bij wie je bent, wat je kunt 

en wat je interesseert.

Plan
Om je doel te realiseren, 

moet je een plan hebben. 
Zorg voor duidelijke 
parameters zodat je 

onderweg kan meten of je 
de doelstellingen haalt. 

Instappen
Stap geleidelijk in en spreid 
je aandelen over sectoren, 
regio’s en bedrijfsgroottes. 

Koop minstens tien 
verschillende aandelen.

Uitstappen
Bepaal wanneer je winst 

neemt en wanneer je 
verlies neemt. Handel 
consequent, maar hou 

rekening met veranderende 
omstandigheden.

AANGEBODEN DOOR

JAN REYNS
MECHELEN  I   ‘Er zijn twee rede

nen waarom beleggers het best op
de lange termijn mikken, tien jaar
of het  liefst nog  langer dus. Hoe
langer  je  wacht,  hoe  groter  de
kans  op  winst’,  zegt  clubcoach
Danny Van Liedekerke. ‘Iedereen
kent de beurs het best door haar
vervelendste eigenschap: de grote
koersschommelingen. Een wisse
lende  stemming  in  het  bedrijfs
leven  kan  al  invloed  hebben.
Daarom  noemen  sommigen  de
beurs ook een casino. Op een lan
gere  termijn  is  dat  helemaal  an
ders. Niet alleen levert de beurs op
de echt lange termijn (tien jaar en
uitzonderlijk nog langer, red.) al
tijd winst op. De koersevolutie, en
dus  de  winst  voor  de  belegger,
wordt dan niet meer bepaald door
het sentiment, maar door de evo
lutie  van  de  winst.  Bovendien
speelt op die heel lange termijn de
samengestelde  intrest:  winst  op

winst  op  winst  vertaalt  zich  op
den duur in een exponentieel ren
dement. Vooral op dertig jaar en
langer is het effect wonderlijk.’

‘Ik  heb  dus  het  ideale  profiel
voor  een  aandelenbelegger’,
vraagt  student  Warre  (18).  ‘Dat
klopt. Daarom is het jammer dat
veel mensen pas op latere leeftijd
beginnen  te  beleggen’,  zegt  Sven
Sterckx van Private Bank Dierickx
Leys.

Toch  hoeven  oudere  mensen
niet weg te blijven van de beurs.
Jongeren als Warre kunnen 100%
voor aandelen gaan, ouderen kun
nen dat ten dele doen. Ze kunnen
ook meer op zeker spelen, door te
kiezen voor bedrijven met weinig
of geen schulden of voor bedrijven
die hun activiteiten zelf diversifië
ren,  zoals  holdings  en  investe
ringsgroepen.

Twee soorten risico
Nicole  Vandenhove,  exwerk

neemster  van  het  Ballet  van
Vlaanderen,  is  zelf  70  jaar  maar
belegt  vrolijk  mee.  ‘Voor  mij  is
deze  beleggingsclub  een  experi
ment.  Heel  boeiend,  maar  ik  zie
wel of ik er over een jaar nog mee
verderga. Ik zie wel al het voordeel
van  de  club.  Ik  was  vooral  bang
dat  ik  overgeleverd  zou  zijn  aan

ren door te diversifiëren  in min
stens  vijftien  verschillende  aan
delen.’

Kies voor bijzonder
Ook kun je je winst maximali

seren door een goede selectie van
individuele  aandelen  te  maken.
Sterckx geeft een paar basisregels.
‘Kies voor bedrijven met een bij
zondere  kwaliteit:  een  product
dat  niet  iedereen  zomaar  kan
(na)maken of een merk of patent
waardoor  het  bedrijf  een  hogere
winstmarge  verdient,  zoals  pro
ducenten van luxegoederen of far
mabedrijven. Je kunt zoeken naar
bedrijven  met  het  goedkoopste
aanbod in hun markt, zoals Rya
nair of Colruyt, of naar bedrijven
waarvan de klanten niet makke
lijk naar een concurrent overstap
pen vanwege de kosten. Waarom
stappen klanten van Telenet niet
over, terwijl het toch zeker niet de
goedkoopste  provider  is?  Omdat
ze tegen het gedoe opzien en om
dat ze bang zijn dat ze een tijdje
zonder internet of televisie zullen
zitten. Kijk bij de selectie van aan
delen ook naar de winstmarge en
de opbrengst op het ingezette ka
pitaal:  vaak  is die hoger dan ge
middeld. Dat wijst op zo’n bijzon
dere kwaliteit.’

het  advies  dat  ik  van  mijn  bank
krijg. Dat zal nu veranderen.’

Al was het maar doordat ze nu
weet  welke  risico’s  een  belegger
loopt. Sven Sterckx: ‘Als belegger
in aandelen ben je onderhevig aan
het  marktrisico  en  het  onderne
mingsrisico. Aan dat marktrisico
kun je niet ontsnappen: soms zakt
de beurs in haar geheel door bij
voorbeeld een recessie of een oor
log.  Het  ondernemingsrisico  is
het gevaar dat het bedrijf waarin
je belegt het niet goed doet. Maar
dat risico kun je sterk verminde

‘Ik zie nu al mijn 
winst: ik ben niet 
langer overgeleverd 
aan het advies van 
mijn bankier’ 
NICOLE VANDENHOVE
Clublid 

‘Ik wil graag snel resultaat.’ 
Nicole Vandenhove (70) 
is het oudste clublid en 
protesteert spontaan bij de 
nadruk op resultaat op 
lange termijn. ‘Wat heb ik 
daaraan als ik dood ben?’


