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‘Nooit Gedacht’ dat beleggen    zo leuk was

JAN REYNS
De club met de beginnende be

leggers is een valse trage, bleek uit
de analyse van de portefeuille (DS
13  juni).  ‘Nooit  Gedacht’  koos
vooral defensieve aandelen, maar
heeft  ondertussen  al  93  procent
van het bijeengebrachte geld geïn
vesteerd in aandelen. De honger is
zo  groot  dat  de  beleggingsclub
broedt op een kapitaalverhoging.

‘Vroeger ging ik op jacht in de
koopjesperiode, snel nog wat kle
ren  kopen’,  zegt  clubvoorzitter
Femke  Mussels.  ‘Nu  wil  ik  geld
overhouden om te investeren.’

De groep lacht. De metamorfo
se  is herkenbaar.  ‘Zoals de echte
rijken’, reageert Katrien Anthonis.
‘Die  lopen  dikwijls  in  versleten
kleren en rijden met een oude au
to. Kijk maar naar Mark Zucker
berg van Facebook, die draagt al
tijd hetzelfde Tshirt.’ (gelach)

De vergadering gaat – noblesse
oblige – vooral over nieuwe aan
koopkandidaten. Femke stelt drie
Chinese  superaandelen  voor  (zie
inzet).  Ze  vindt  medestanders.
‘We moeten diversifiëren met po
sities  op  Azië’,  vindt  Roger  Huy
brechts. Maar terwijl er overlegd
wordt of Baidu, Tencent dan wel
Alibaba het interessantste is, gaat
de aandacht  snel naar de amper
500 euro cash die er overblijft. Dat
is zelfs  te weinig voor een bijko
mend aandeel. De groep zit met de
handen  in  het  haar.  Tot  Femke
vraagt:  ‘Kun je als club beslissen
om geld bij  te storten?’ Dat kan,
zegt clubcoach Danny Van Liede
kerke. De aanwezigen zijn snel ak
koord om voor te stellen of ieder

een  150  euro  extra  wil  storten.
‘Dan doen we een kapitaalverho
ging!’, klinkt het. 

Profiteren van een dipje
De  beginners  startten  eind

2018  met  een  bescheiden  start
kapitaaltje van tien keer 500 euro
en  een  maandelijkse  inleg  van
30 euro. De honger is intussen ge
groeid, maar iedereen moet mee
kunnen. Ieder clublid, ook de drie
die niet aanwezig zijn, zal indivi
dueel  gevraagd  worden  om  aan
voorzitter Femke te laten weten of
ze  mee  instappen.  Als  er  een  ie
mand niet mee wil of kan, gaat de
kapitaalverhoging niet door. 

Op  het  nieuwe  portefeuille
overzicht  dat  secretaris  Dick  De
Ketelaere iedereen bezorgde, prij
ken intussen alweer twee nieuwe
aandelen.  Vroeger  al  besliste  de
club om een lage aankooplimiet te
plaatsen voor vijf aandelen van de
investeringsgroep  Ackermans  &
van Haaren. Zo maakte Nooit Ge
dacht van een zwakke beursperio
de toch iets positiefs. Want op een
van de slechtste recente beursda
gen zakte de koers net genoeg om
onder die limiet uit te komen. Al
dus werd de club aandeelhouder
van  de  Antwerpse  ‘holding’  met
een fenomenaal trackrecord. 

Ackermans bouwde een impe
rium uit in vermogensbankieren,
waterwerken en vastgoedontwik
keling. De club heeft nu drie Belgi
sche  holdings  in  portefeuille.
Clubcoach Danny Van Liedekerke
is tevreden:  ‘Dit is een gespreide
en  solide  basis  voor  elke  porte
feuille. Defensief en toch met een

mooi rendement.’ 
Maar Nooit Gedacht verdedigt

niet alleen. Vorige maand bespra
ken de clubleden nog met verba
zing de explosieve koersprestaties
van nieuwe beursintroducties zo
als  Beyond  Meat.  En  zeggen  dat
Warre  Germis,  het  duurzame
beleggersgeweten van de club, die
producent  van  plantaardig  na
maakvlees  al  signaleerde  ruim

De leden van Nooit Gedacht hebben al zo veel 
aandelen gekocht dat er nauwelijks nog geld 
overblijft om nieuwe te kopen. ‘Dan doen we een
kapitaalverhoging’, klinkt het enthousiast.

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.

‘Vroeger ging ik op 
jacht in de koopjes
periode, snel nog 
wat kleren kopen. 
Nu wil ik geld 
overhouden om 
in aandelen te 
investeren’
FEMKE 
MUSSELS
Voorzitter 
Nooit 
Gedacht

voor hij naar de beurs kwam. Toch
zag  de  club  de  verzesvoudiging
van de koers op amper een maand
aan zich voorbijgaan.

Dat scherpte de zin voor avon
tuur  aan  en  er  was  afgesproken
om nieuwe kansen af te wachten.
Op 11 juni, dus voor de jongste ver
gadering,  signaleerde  clubcoach
Danny dat er weer  iets speciaals
zat aan te komen op Wall Street.
Slack, een soort zakelijke chat, zou
naar de beurs komen. 

Microsofthaters
Via  het  VFBclubforum  geven

de  clubleden  van  Nooit  Gedacht
hun visie. Kopen of niet? AnnSo
phie Vanwinsen vraagt zich af of
Slack wel onderscheidend genoeg
is  tegenover  bijvoorbeeld  Micro
soft, dat met MS Teams iets gelijk
aardigs aanbiedt. ‘Ik denk dat de
markt van Microsofthaters groot
genoeg is’, zegt Femke Mussels. In
haar job werkt ze zelf met Slack, ze
is er zeer over te spreken. Danny
Van Liedekerke benadrukt dat dit
een gokje is, want Slack is verlies
latend. Met wat hulp van de coach
worden op de eerste dag dat Slack
noteert twintig aandelen gekocht
tegen  41,65  dollar.  Er  werd  met
een afgesproken om de helft van
de aandelen te verkopen als  ‘het

probeersel’  onmiddellijk  plus
50  procent  zou  gaan.  Maar  het
tweede  ‘aanvallende’  aandeel  uit
de portefeuille zakte snel 15 pro
cent. Gelukkig rendeert de eerste
aanvaller van Nooit Gedacht – het
Belgische  biotechbedrijf  Galapa
gos  –  met  een  winst  van  bijna
20 procent extra goed. Het nieuws
dat het zijn pil tegen reuma allicht
vroeger dan verwacht in de VS zal
kunnen  lanceren,  was  ook  voor
Nooit Gedacht een opsteker.

PORTEFEUILLE
Nooit gedacht  

€

   
 Aantal Aankoopkoers  Huidige koers Winst/verl. Totaal in euro
Gimv  20 50,20 euro 1004,00 53,30 6,2% 1066,00
Brederode 15 57,20 euro 858,00 62,00 8,4% 930,00
Flow Traders 25 26,56 euro 664,00 24,46 -7,9% 611,50
Galapagos 5 102,00 euro 510,00 103,95 1,9% 519,75
Sioen 20 26,15 euro 523,00 25,25 -3,4% 505,00
Miko 5 114,00 euro 570,00 117,00 2,6% 585,00
iShares Core S&P500 ETF 3 256,66 euro 769,98 241,63 -5,9% 724,89
Totaal belegd   euro 4898,98 winst: 0,9% 4942,14
   euro  cash saldo:   1724,83
       6666,97

Aankoop totaal

Onze beleggersclub zag de verzesvoudiging van Beyond Meat aan zich voorbijgaan.  ©  Drew  Angerer/afp
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Meer koersen op standaard.be/beleggen

BEL 20 3589,73 +0,05%

BEL 20 slotkoers %-verschil
AB InBev 80,77 –1,37
Ageas 48,03 +0,29
Aperam 22,89 +1,60
Argenx 123,30 –0,16
AvH 134,10 +0,37
Barco 180,80 –0,44
Cofinimmo 117,20 –0,85
Colruyt 50,72 –0,16
Galapagos 121,90 –0,20
GBL 86,02 –0,44
ING 10,28 +0,65
KBC 59,90 +1,32
Ontex 13,68 –0,80
Proximus 25,19 +1,21
Sofina 172,60 +0,23
Solvay 87,34 +0,41
Telenet 44,68 +0,63
UCB 73,78 +0,03
Umicore 26,75 –0,52
WDP 155,80 –0,51

INDEXEN
slotkoers %-verschil

Bel 20 3589,73 +0,05
BATS UK 100 12772,58 –0,07
DAX 12373,41 –0,51
CAC 40 5567,59 –0,08
AEX 565,57 –0,13
Stoxx Europe 600 387,15 –0,20
Dow Jones 26860,20 +0,29
S&P 500 2993,07 +0,45
Nasdaq 8202,53 +0,75
Nikkei 225 21533,48 –0,15

LANGETERMIJNRENTES
%

België 10 jaar 0,06
Duitsland 10 jaar -0,30
Italië 10 jaar 1,73
VS 10 jaar 2,05

NOTERINGEN
slotkoers %-verschil

Brent-olie ($/vat) 66,68 +3,32
Goud ($/ons) 1393,20 –0,09
Euro in dollar 1,1253 +0,40

PENSIOENSPAARFONDSEN
slotkoers %-verschil

week
Argenta Pensioensp. 128,68 –0,98
Argenta Pensioensp. Def. 72,97 –0,59
Belfius Pens.Bal.Plus 105,27 –0,62
Belfius Pens.High Equities 141,12 –0,70
Belfius Pens.Low Equities 118,32 –0,47
BNPP B Pens.Bal. C 198,74 –0,71
BNPP B Pens.Growth 170,06 –0,88
BNPP B Pens.Stability C 157,24 –0,55
Crelan Bal C 110,76 –0,72
Crelan Growth C 113,04 –0,89
Crelan Stab C 107,31 –0,55
Hermes-Pension-fonds 185,63 +1,30
Inter-Beurs-Hermes 197,78 +1,54
Metropol.-Rentastro 262,95 –0,89
Pricos 442,53 –0,76
Pricos Defensive 94,69 –0,58
Pricos SRI 99,38 –1,00
Star Fund 192,78 –0,65
VDK Pensionfunds 266,14 +1,71

Zin om te starten met beleggen? Lees meer op standaard.be/bolero

Zo bescherm je je beleggingsportefeuille

Diversifieer
Een goede spreiding van je 
beleggingsportefeuille is de 

moeder van de bescherming. 
Zorg voor activa die 

tegengesteld reageren op 
marktomstandigheden.

Stop-loss
Met een voorwaardelijk 

verkooporder als een stop-lossorder 
worden je aandelen automatisch 
verkocht als ze onder een vooraf 

bepaalde koers zakken. Zo 
bescherm je je beleggingen tegen 

scherpe koersdalingen, bijvoorbeeld 
tijdens je vakantie. 

Stop limiet orders
Een stop limiet order werkt zoals 

een stop-lossorder, maar met een 
extra bescherming: de aandelen 

worden verkocht wanneer ze 
onder een bepaalde koers zakken, 

maar je bepaalt bovendien 
welke minimumprijs je ervoor wilt 

ontvangen.

Opties
Putopties geven je het recht om 
aandelen te verkopen aan een 

vooraf bepaalde prijs. Zelfs wanneer 
je aandelen in waarde minderen, 
kan je ze nog voor die prijs van 
de hand doen. Een soort van 

verzekering dus, waarvoor je een 
vergoeding betaalt: de optiepremie. 

AANGEBODEN DOOR

‘Nooit Gedacht’ dat beleggen    zo leuk was

heeft gemist. Het wordt om
schreven als het Chinese 
Google, maar het aandeel  is 
fors gezakt. De beurswaar
de  is gezakt tot 41 miljard 
dollar (versus ruim 400 mil
jard voor Tencent en Aliba
ba). Als Baidu zich kan her
pakken,  lijkt het een koopje, 
maar het risico  is groter dan 
voor de twee anderen.’

‘Tencent is sterker, met 
twee apps die bijna elke 
Chinees dagelijks gebruikt 
(WeChat en QQ), maar 
heeft ook een dip gehad 
toen de overheid Tencent 
een tijd verbood nog nieuwe 
internetspelletjes te  lance
ren. Ze was bezorgd over 
verslaving bij de Chinese 
jongeren. Maar dat verbod 
is ondertussen opgeheven.’

‘Alibaba wordt het Chinese 
Amazon genoemd. Je kunt 

er werkelijk alles kopen. De 
omzet blijft enorm groeien. 
Het aandeel  is het minst te
ruggevallen.’
Maar hangt boven die 
bedrijven niet de dreiging 
van een escalerende han
delsoorlog met de VS? ‘Hoe 
afhankelijk zijn deze Chine
zen van de VS?’ wil Mieke 
Bamelis weten. 
‘Deze drie mastodonten 
halen het gros van hun 
omzet uit China, maar als 
de globale economie het 
minder doet, zullen ook zij 
dat voelen’,  is het besluit na 
een discussie  in de groep. 
Door de krappe cashpositie 
wordt er gestemd om maar 
een van de drie te kopen. 
Penningmeester Dick zal 
een  limietorder plaatsen 
voor Tencent. Als de prijs 
gevoelig zakt, dan wordt 
Nooit Gedacht eigenaar van 
Tencent.  (jre)

Is het nog verantwoord om 
een portefeuille te hebben 
zonder Chinese aandelen of 
bedrijven die van de onstuit
bare opgang van de nieuwe 
wereldmacht meegenieten? 
Er gaat geen dag voorbij of 
er wordt benadrukt hoe be
langrijk de Chinese econo
mie  is voor de wereld, ter
wijl de groei van dat  land 
met 1,3 miljard  inwoners 
nog  lang niet voorbij  is.
Clubvoorzitter Femke Mus
sels bestudeerde drie Chi
nese bedrijven die groot zijn 
geworden met  internet: 
Baidu, Tencent en Alibaba. 
‘Ondertussen  is elke Chi
nees zowat vergroeid met 
zijn smartphone’, weet de 
ecommercemanager van 
kledinggroep ZEB. 

‘Daar wringt het schoentje 
bij Baidu, dat de overgang 
naar mobiel  internet wat 

Niet met alle Chinezen


