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Het controlecentrum van Elia. Onze beursclub plaatste orders om aandelen te kopen zodra ze onder een bepaalde prijs gingen, maar de koers ging net hoger.

Twintig lezers van De Standaard gaan de
uitdaging aan om de beurs te verslaan.
Samen zijn ze, verdeeld over twee groepen,
lid van de De Beleggingsclub.

Moneymakers
op zoek naar
tweede adem
De Moneymakers telt vooral ervaren beleggers, maar de interne discussies over de clubwerking
houden aan. Twee leden houden het voor bekeken.

JAN REYNS

De agenda van de jongste verga
dering van de Moneymakers zat weer
tjokvol. En de bespreking is uitge
breid en intens. Normaal duurt de
bijeenkomst twee uur, maar ook dit
keer gingen ze door tot in de late uur
tjes.
Enkele gespreksonderwerpen: de
uitbetaling van de twee uittredende
leden. Zullen we nieuwe leden zoe
ken om hen te vervangen? Hoe gaan
we dat doen? Hoe kunnen we de wer
king van de club verbeteren? Moeten
we niet eerst de goede spirit terug

krijgen? En omdat de club gevraagd
is om op het volgende congres van de
Vlaamse Federatie van Beleggers een
favoriet aandeel te presenteren:
gaan we dat wel doen, en zo ja, welk
aandeel zullen we voorstellen?
In de andere beleggingsclub,
Nooit Gedacht, zijn de beginnende
beleggers ook geen muurbloempjes,
maar bij de Moneymakers neemt bij
na iedereen veel spreektijd in, wordt
er harder gediscussieerd en schieten
de discussies soms alle richtingen
uit. Boeiend maar ook enerverend,
want er komt maar geen einde aan.

‘Ik snap deze
club niet.
Ik weet het
wel, ik ben
tegen
draads.
Maar het is
koopjestijd’
ERIK DEWULF

Vertrekkend lid
Moneymakers

Dat was ook het geval toen Chung
Hei Wong een update gaf over
Bekaert en Alibaba, twee aandelen
uit de portefeuille. Meteen komt de
vraag: wat doen we met Bekaert? Het
nieuws over de staaldraadfabrikant
is vooral positief, meldde Chung Hei
Wong: ‘Er is een nieuwe cfo en de
resultaten waren beter dan ver
wacht.’ Waarop Marie D’Haene aan
vult: ‘En het is ons beste aandeel, met
meer dan 20 procent winst’.

Experimenteren maar
Op een vorige vergadering was er
al geopperd om Bekaert op een hoog
tepunt te verkopen, om te profiteren
van de soms gekke capriolen op de
beurs. ‘Waarom niet verkopen en la
ter terugkopen? Anders laten we een
mooie winst liggen’, vond Hans Vets.
Het gunstige nieuws over Bekaert
had de appetijt om er afscheid van te
nemen weliswaar verminderd. Maar
daarmee was het debat niet voorbij.
‘We kunnen ook de helft van onze po
sitie verkopen’, stelt voorzitter André
Van Laer voor. ‘Tegen een hoge
koers’, vult Chung Hei Wong aan.
‘Dan verkopen we alleen als we nog
meer winst hebben!’
Aan de ene kant wil niemand
Bekaert verkopen, maar aan de ande
re kant zijn de meeste clubleden het
er wel over eens dat de club een
plaats is om te experimenteren. Dus
komt er actie: er komt een verkoop
order om tien Bekaertaandelen van
de hand te doen.
Maar ze mogen alleen de deur uit
als de koers 25,70 euro bereikt of ho
ger (in jargon: een verkooplimiet aan
25,70 euro). In de portefeuille prijken
25 Bekaertaandelen, dus behouden
de Moneymakers er minstens 15 van.
Maar de koers haalde nog altijd de
verkooplimiet niet, dus blijft het ex
periment vooralsnog theoretisch.
Op de voorgaande vergadering
was beslist dat Miriam De Loose, de
clubsecretaris, een analyse zou pre
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senteren van Elia, de beheerder van
het hoogspanningsnetwerk in België
die ook uitgebreid actief is in Duits
land.
Sindsdien zitten de beurzen in
zwaar weer, maar niet zo met Elia.
‘Het is een heel defensief aandeel’,
vertelt Miriam. ‘Het heeft een mono
poliepositie, onder strikte (over
heids)reglementering. Het aandeel
is nauwelijks gezakt.’
De koersgrafiek van Elia op lange
re termijn wordt erbij genomen.
‘Hey, een paar maanden geleden ging
de koers wel onderuit,’ roept Michaël
Michiels. En hij stelt meteen voor om
heel lage kooplimieten te plaatsten.
Zo gezegd, zo gedaan: voor vier Elia
aandelen aan 66,30 euro en voor vier
Eliaaandelen aan 63,70 euro.
Ook hier vist de club voorlopig
achter het net, want Elia koerste fors
hoger. Verklaring? Door de dalende
rente kopen sommige beleggers het
aandeel als alternatief voor obliga
ties.

De vertrekkers uitbetalen
Voelde Erik Dewulf dit aan? Zelf
besliste hij niet meer mee, want het
was de laatste vergadering die hij bij
woonde. Maar hij bleef wel vierkant
zijn mening zeggen: ‘Ik snap deze
club echt niet. Ik weet het wel, ik ben
tegendraads. Maar de beurzen kleu
ren bloedrood. Het is koopjestijd nu
en jullie praten de halve vergadering
over Elia. Je zou nu fors gezakte aan
delen moeten kopen.’
Ook Anima Van Hoof stapt uit de
club en is er voor het laatst bij. Voor
haar waren de vergaderingen niet al
tijd vlot te combineren met haar
drukke zakelijke agenda. Net als Erik
krijgt ze haar geldelijke inbreng in de
club uitbetaald op basis van wat de
portefeuille nu waard is, een maand
nadat het ontslag gegeven is.
Dat is een gebruikelijke vertra
gingsregel, om te vermijden dat club
leden hun ontslag zouden timen op

DE STANDAARD
DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019

BEL 20

€

PORTEFEUILLE
MMMC (Moneymakers)
AANTAL

NVIDIA Corp
Melexis
Brederode
CRH
Sofina
Aurora Cannabis
Canopy
Alibaba
Bekaert
Sofina
totaal belegd in aandelen
cash saldo
totaal gestort

4
10
5
20
3
62
11
6
25
3

AANKOOPKOERS

139,00
51,98
60,97
31,77
180,43
11,86
65,75
186,66
20,57
171,00

dollar
euro
euro
dollar
euro
Ca. dollar
Ca. dollar
dollar
euro
euro

TOTAAL
AANKOOP
in euro

TOTAAL
IN EURO

WINST/
VERLIES

595,86
575,50
316,00
575,88
514,80
348,90
320,69
870,50
630,50
514,80
5.263,43
5.359,07
totaal resultaat: 10.622,50

25,8%
9,7%
3,5%
1,6%
-5,1%
-42,9%
-52,9%
-14,8%
18,4%
0,3%
-3,4%

495,95
519,80
304,85
566,78
541,29
498,55
490,36
999,00
514,25
513,00
5.443,83

10.773,60 euro

(startkapitaal 1000 euro plus 7 maanden x 50 euro) x 10 clubleden
koersen van 20/8

HUIDIGE
KOERS

167,00
57,55
63,20
32,28
171,60
10,32
57,10
162,65
22,62
171,60

Aanvallers
Verdedigers
Doelman (cash)

-1,4%

2.711,45 26%
2.551,98 24%
5.359,07 50%

27

3525,25 +1,06%

BEL 20
AB InBev
Ageas
Aperam
Argenx
AvH
Barco
Cofinimmo
Colruyt
Galapagos
GBL
ING
KBC
Ontex
Proximus
Sofina
Solvay
Telenet
UCB
Umicore
WDP

slotkoers %-verschil
86,64
+1,14
48,55
+1,04
20,53
+0,93
125,50
+0,24
129,10
+1,33
179,80
+3,21
122,00
+0,99
45,85
+1,17
153,30
+1,09
82,42
+1,75
8,41
–0,88
52,68
+1,78
13,99
+2,57
26,08
+0,85
170,80
+1,43
90,00
+1,90
45,06
+0,54
68,86
+1,44
27,09
+0,97
163,60
+0,25

INDEXEN
Bel 20
BATS UK 100
DAX
CAC 40
AEX
Stoxx Europe 600
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
Nikkei 225

slotkoers %-verschil
3525,25
+1,06
12202,60
+1,08
11802,85
+1,30
5435,48
+1,70
550,42
+0,95
375,80
+1,21
26202,73
+0,93
2924,43
+0,82
8020,21
+0,90
20618,57
–0,28

LANGETERMIJNRENTES
%
-0,35
-0,68
1,32
1,57

België 10 jaar
Duitsland 10 jaar
Italië 10 jaar
VS 10 jaar

NOTERINGEN
Brent-olie ($/vat)
Goud ($/ons)
Euro in dollar

slotkoers %-verschil
60,34
+0,48
1500,26
+0,23
1,1085
–0,13

PENSIOENSPAARFONDSEN

€ 24,95
i.p.v.

€ 49,95

OP=OP

‘Communicatie via mail veroorzaakt
onrust en boodschappen gaan verlo
ren’, zegt de experte in human re
sources.
Ook Josif El Messaoudi vindt het
een goed idee om daar voortaan het
forum te gebruiken. Verder ant
woordt hij filosofisch op de oproep
voor ideeën om de clubwerking te
verbeteren. ‘We moeten beseffen dat
we met twee uur vergaderen per
maand niet alles kunnen bespreken.
Sommige dingen hebben gewoon tijd
nodig. Misschien moeten we wel een
moderator aanwijzen.’ Een job voor
El Messaoudi zelf ? De vergadering
benoemde hem unaniem als onder
voorzitter, als vervanger van Erik.

Op zoek naar nieuw bloed
Na rijp beraad beslisten de Moneymakers om de
twee uittredende clubleden te vervangen.
De Standaard had uit de vele kandidaten bij de
start van De Beleggingsclub al reserves geselec
teerd. De club zal die mensen nu contacteren.
Dat zal extra tijd en aandacht vragen, terwijl de
club steevast in tijdnood zit met de gewone
agenda. Toch wordt er besloten om voor nieuw
bloed te gaan, in de hoop dat er zo nieuwe im
pulsen en energie worden binnengehaald. ‘En
met nieuwe mensen zullen we ons misschien
weer wat beter gedragen’, grapt Marie D’Haene.

slotkoers %-verschil
week
Argenta Pensioensp.
127,52
+1,13
Argenta Pensioensp. Def.
73,30
+0,67
Belfius Pens.Bal.Plus
103,49
+0,93
Belfius Pens.High Equities 137,62
+1,13
Belfius Pens.Low Equities 117,58
+0,63
BNPP B Pens.Bal. C
196,20
+0,86
BNPP B Pens.Growth
166,10
+1,10
BNPP B Pens.Stability C 156,85
+0,59
Crelan Bal C
109,33
+0,85
Crelan Growth C
110,39
+1,12
Crelan Stab C
107,03
+0,59
Hermes-Pension-fonds
179,70
–0,47
Inter-Beurs-Hermes
191,46
–0,55
Metropol.-Rentastro
256,80
+1,11
Pricos
432,12
+1,17
Pricos Defensive
94,63
+0,73
Pricos SRI
96,85
+0,78
Star Fund
187,30
+0,85
VDK Pensionfunds
258,10
–0,65
Meer koersen op standaard.be/beleggen

Shop

Elektrische onkruidbrander

adviesprijs

¡V
erhit

in slechts enkele seconden
het onkruid

¡V
erwijdert

eenvoudig woekerende
plantjes, onkruid en groene aanslag

¡M
 ilieuvriendelijk

en verspreidt geen
schadelijke stoffen

Bestel nu op standaardshop.be

De adviesprijs is de aanbevolen verkoopprijs die de leverancier meedeelt aan de winkels die het product verkopen. Zolang de voorraad strekt.

een gunstig moment op de beurs.
Ze krijgen beiden 1.312,20 euro
uitbetaald. Dat is op een paar pro
cent na wat ze er hadden ingestoken.
Bij vertrekkers wordt anderhalve
procent ingehouden voor adminis
tratieve kosten. De voorzitter had
voorgesteld om dat hier niet te doen,
‘omdat er toch voldoende cash is’,
maar anderen vonden dat geen goed
idee. Dus ook daarover werd een hele
discussie gevoerd.
Anima suggereert nog dat de com
municatie tussen de vergaderingen
door misschien best zou verlopen via
het privéforum waarover elke beleg
gingsclub beschikt op de website van
de Vlaamse Federatie van Beleggers.

