Beter beleggen
Yvan Strubbe en Stefan Willems

IEX
Kent u ook een interessante
stek voor beleggers, weet u er
meer uit te halen dan de gewone bezoeker of kent u alle
hoeken en kanten: mail het ons
en/of maak een bespreking!
Mail: redactie@vfb.be
1. Screenshot van de website

2. Webadres
WWW.IEX.NL

3. Wie is IEX?
IEX MEDIA B.V. IS sinds de oprichting in 1999
uitgegroeid tot een van de meest gebruikte
informatiebronnen in Nederland. Eigenlijk
kan je het vergelijken met een zeer grote
database waarmee de belegger informatie
D-4

vindt over verschillende beleggersonderwerpen. Ook DeBeurs.nl, EuroBench.com,
Beursonline.nl, Participaties.nl en Guruwatch.nl vallen onder IEX Media. In totaal
zegt IEX Media 1,5 miljoen beleggers per
maand te bereiken.

4. Welke unieke info kan
je er terugvinden?
ZOALS GEZEGD KUNNEN WE IEX vergelijken
met een grote database. En dat mag je redelijk letterlijk nemen. Denk aan koersen

over internationale indexen, aandelen, beleggingsfondsen, munten, stijgers, dalers,
trackers, obligaties, opties en zoveel meer.
Nadeel is dat de informatiestroom overweldigend kan zijn.
Bij het openen van de hoofdpagina heb
je bovenaan een handige menubalk van
waaruit je snel kunt navigeren naar de informatie die je zoekt.

Klik bijvoorbeeld even op de kolom
KOERSEN. Wanneer je dit doet, krijg je meteen een drop downlijst met de koersen
van allerlei groepen van aandelen of beleggingsinstrumenten (aandelen, obligaties, valuta’s, beleggingsfondsen, trackers,
certificaten, opties, futures, enz.) Neem
de tijd om eens op de verschillende onderwerpen te klikken. De website is zeer snel
en het is makkelijk is om van onderwerp
naar onderwerp te springen. Bij aandelen
krijg je bijvoorbeeld meteen een lijst vergezeld met de koers, de koersverandering en
het volume. Ook kan je mits je een account
maakt het betrokken aandeel toevoegen
aan uw watchlist door op het groene kruisje te duwen.
Wil je de regio aanpassen of kijken naar
andere beleggingsklassen of producten?
Dan kan je rechts op je scherm kiezen om
je huidige lijst te veranderen. Zo heb je ook
beleggingsfondsen, hefboomproducten of
kan je kiezen voor aandelen uit Zwitserland of andere exotische landen.
Je klikt even op Brussel en krijgt onmiddellijk de Bel20 op de linkerkant van het
scherm. Op deze manier kan je vliegensvlug overschakelen van de ene naar de
andere beurs of categorie. Of klik even op
de rentes en je krijgt de belangrijkste rentevoeten op 2,5 en 10 jaar. Bijvoorbeeld, klik
in de lijst even door op ‘België 5 jaar’ en je
krijgt onmiddellijk de grafiek met evolutie
van de rente op 5 jaar.
Een andere oefening om het platform
te verkennen: Vraag even de koersevolutie
op van de Bel20 en vervolgens klik je rechts
bovenaan de grafiek op ‘vergelijken met’de AEX waardoor je onderstaand resultaat
krijgt.
Dit kan voor bijna alle activaklassen.
Een makkelijke manier om verschillende

7. Wat is gratis? Wat betalend?
RECHTSBOVEN OP DE PAGINA kun je gratis lid
worden en daarmee krijg je toegang tot een
groot deel van de website. Daardoor krijg
je ook een dagelijkse nieuwsbrief en krijg
je toegang tot de module waarin je jouw
eigen watchlist kunt maken. Een digitaal
lidmaatschap kost 12,95 euro per maand
of 155,40 euro per jaar. Daarmee krijg je
dagelijks beleggingsadviezen, concrete
koop-en-verkooptips en ook optiestrategieën. Je kunt dan ook modelportefeuilles
en watchlists volgen van andere beleggers.
activaklassen met elkaar te vergelijken wat
weer interessant is voor je eigen analyses.
Terug naar het hoofdmenu. In de kolom
ACTUEEL krijg je actueel nieuws, persberichten, de agenda, de dividendagenda en
online seminars. In de kolom OPINIE kun
je allerlei artikelen of video’s vinden van
diverse auteurs. De premium sectie bespreken we onderaan dit artikel in de sectie
‘Wat is betalen’.
Een meerwaarde voor elke beleggingswebsite is een actief forum waar je van
gedachten kunt wisselen met je medebeleggers. Ook sommige Belgische aandelen
worden actief besproken, maar je leest er
ook veel minder interessante post of regelrechte onzin.
In de menubalk SECTIES vind je dan
weer de technische analyse, de beleggingsfondsen, vastgoed, opties, crypto (voor de
waaghalzen), valuta, commodity’s en een
WIKI-zoektabel met allerlei termen die er
netjes in mensentaal toegelicht worden.
Zin in een spelletje? Dan kan je via het
BEURSSPEL beleggen tegen andere beleggers. Maak je eigen groep aan of neem deel
aan een andere groep en ga de strijd aan
voor de titel van beste belegger.

5. Ook handig

leerde informatie. Zo kun je in elke categorie ‘het beste’ kiezen …

6. Tips and tricks voor gebruikers
WIL JE MAKKELIJK ALLE informatie van een
aandeel samengebundeld hebben? Dan
kan je dit bereiken via IEX. Tik even BARCO
in het zoekvenster en klik vervolgens op
het vergrootglas ernaast. Je krijgt onmiddellijk de grafiek van BARCO en in de submenubalk kan je allerlei informatie opvragen (zie hieronder). Ook het orderboek via
de tab koers is zeer interessant.
Probeer de andere tabbladen om fundamentele info, technische analyse, adviezen
en andere info te verkrijgen.

De site wordt reclamevrij als je betaalt. Bij
een premium totaal abonnement krijg je
eveneens het IEX magazine voor de prijs
van 16,95 Euro per maand of 203,40 euro op
jaarbasis.

8. Score op 10
9/10 INTERESSANT EN GEBRUIKSVRIENDELIJK. Vooral gericht op ervaren beleggers.
Heb je vragen of wil je ook uw favoriete website hier besproken zien? Laat het
mij weten: yvan.strubbe@telenet.be
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WIL JE ADVIES BIJ het kiezen van je broker, indexproduct of beleggingsfonds? In
de menukeuze BESTE KEUZE kun je in een
aantal domeinen advies vragen van het IEX
team. Je krijgt eerst een scherm met een
aantal categorieën waar je “het beste” kan
voor kiezen.
Voorbeeld: de categorie ‘Beleggingsfonds.’ Als je daar op klikt, dan krijg je een
toelichting over het type van fondsen en
de criteria waarmee de fondsen gekozen
worden. Vervolgens krijg je per regio de
‘beste fondsen van deze regio.’ Uiteraard
zal niet iedereen het eens zijn met de gebruikte criteria en blijft het onzeker of het
goede fonds uit het verleden dat ook in de
toekomst zal blijven. Als je doorklikt op de
naam van het fonds krijg je meer gedetail-
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