Beter beleggen
Yvan Strubbe

ETFdb.com
Websites voor beleggers

2. Webadres

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 website

http://etfdb.com/

3. Door wie gemaakt?
HET TEAM VAN ETF Database heeft als doel
om van ETFdb.com de belangrijkste bron
van informatie over ETF-beleggen te maken.
ETF Database doet er alles aan om hun
publiek, bestaande uit zowel actieve handelaren als buy-and-hold-beleggers, informatie te verstrekken die naar ons weten

waarheidsgetrouw en niet bevooroordeeld
is. Hun doelstellingen zijn drievoudig. Ze
streven ernaar dagelijks de ETF-sector te
beschrijven die ‘verder dan de krantenkoppen’ gaat; om de financiële gemeenschap
voor te lichten over de voordelen, nadelen, complexiteiten en andere kwesties
die verband houden met ETF-beleggen; en
om financiële adviseurs en individuele beleggers te voorzien van de middelen die ze
nodig hebben om intelligente en geïnformeerde ETF-investeringen te doen.

4. Welke unieke info (tegenover
andere sites) kan je er terugvinden?
ETFDB.COM BIEDT VEEL TOOLS om ETF-investeringsbeslissingen te nemen. Met
deze ETF-hulpmiddelen kunnen financiele adviseurs en beleggers hun zoektocht
naar ETF-investeringen verfijnen door het
enorme universum van ETF’s te screenen,
te vergelijken en te analyseren. Sommige
van deze tools bieden mogelijk verbeterde
functies die alleen toegankelijk zijn voor
ETFdb.com Pro-leden. Toegang tot de volledige kracht van ETFdb.com kun je uitproberen door een 14-daagse grátis proefperiode te starten. Bovenaan de hoofdpagina is
er een knop ‘Free Sign Up.’ Hiermee heb je
reeds heel wat mogelijkheden.

6. Tips and Tricks voor gebruikers
ALLERLEI INTERESSANTE FUNCTIONALITEITEN ONDER de diverse hoofdmenu titels:
De globale database, een screener, een
research en een nieuws pagina, adviezen,
een pagina over Artificiële intelligentie,
Blockchain ETF’s, enzovoort.
De ETF-screener is een eenvoudig te bedienen en het is een sterke tool waarbij je
op een zeer eenvoudige manier selecties
van ETF’s kunt maken. Je hoeft enkel aan
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de linkerkant van het scherm de voorwaarden in te vullen en de selectie komt automatisch tevoorschijn aan de rechterkant
van het scherm. Je kan vervolgens de kolommen in neergaande of opgaande volgorde sorteren door te klikken op de titel van
de betrokken kolom.

7. Wat krijg je gratis via
een probeer-abonnement
gedurende 14 dagen
ALS JE NIET ZEKER weet waar te beginnen,
zijn hieronder enkele goede startpunten:
• 45+ All-ETF modelportfolio’s – Meer dan
40 portefeuilles van alle ETF-modellen
binnen handbereik! Elk wordt ondersteund door een unieke investeringsthese.
• ETFdb Realtime beoordelingen – diepgaande rapporten met objectieve, onbevooroordeelde analyse van de sterke
en zwakke punten van elke beschikbare
ETF.
• ETF Edge: maandelijks rapport met
bruikbare beleggingsideeën en een
downloadbare gegevensbank met gegevens over prestaties en uitgaven voor
alle in de VS vermelde fondsen.
• ETF Insider – Als je een meer actieve en
ervaren ETF-handelaar bent, zit deze
tweewekelijkse publicatie vol met ideeen voor technische handel op basis van
een grondige analyse van 1.400+ ETF’s.
• Eigendom ETF Categorization. De gepatenteerde aanpak stelt u in staat om het
ETF-universum op elke gewenste manier te segmenteren en te dobbelen!
• Onbeperkte downloads – Profiteer van
onbeperkte downloadmogelijkheden
in de hele database. Met slechts één klik
op een knop kan je 200+ pagina’s met
veel gegevens eenvoudig exporteren en
downloaden naar een Excel- of CSV-bestand.

8. Wat krijg je extra voor
de betalende versie?
ETF-KEUZES VAN DE MAAND
Voor actieve beleggers die op zoek zijn
naar ETF-beleggingsideeën, analyseert het
team technische en fundamentele prijsstimulansen van meer dan 2.000 ETF’s om
zowel korte- als langetermijnkansen te
identificeren met een focus op absoluut rendement. Aanbevelingen zijn bruikbare investeringsideeën die klaar zijn voor outperformance in de komende week tot 90 dagen.
PREMIUM ARTIKELEN
Premiumartikelen zijn wekelijks boordevol bruikbare ideeën, regelmatige updates en analyses van alle belangrijke activaklassen en ETF-inzichten in de branche.

ETF-GIDSEN
Premium ETF-gidsen zijn uitgebreid
diepduiken in het ETF-onderwerp. Titels
zijn onder meer: ‘De 2015 ETF beleggingsgids,’ ‘Elke keer weer de juiste ETF kiezen,’
‘101 ETF-lessen die elke financieel adviseur
moet leren,’ ‘7 eenvoudige en goedkope
ETF-modelportfolio’s’ en nog veel meer.
ETFDB.COM CATEGORIERAPPORTEN
Met meer dan 2.000 ETF’s om uit te kiezen, kan het vinden van de juiste strategie
voor je investeringsstrategie een uitdagende taak zijn. ETFdb.com heeft elk van
deze ETF’s in hun database geanalyseerd
en elk toegeschreven aan een enkele best
passende ETFdb.com-categorie met fondsen die vergelijkbare risico- en opbrengstprofielen delen en die worden beïnvloed
door vergelijkbare macro-economische en
branche specifieke trends. Elk van de 66
‘ETFdb.com Category-rapporten’ biedt een
categorieoverzicht, een analyse van de belangrijkste prijstrends, voorgestelde portefeuille samenstellingen en aanbevolen
ETF-investeringen.
ETFDB.COM PRO TOOLS
ETF FUND FLOWS
Fondsstroomgegevens zijn beschikbaar
op de ETFdb.com screener, ETF ticker-pagina’s, thema’s en tabellen. Fondsstromen
zijn een maatstaf die kan worden gebruikt
om de gepercipieerde populariteit van
ETF’s bij beleggers te meten, te bepalen
waar kapitaal wordt geïnvesteerd en om
beleggingstrends te identificeren.
POWER RANKINGS
Power Rankings vergelijken populaire beleggingsthema’s op basis van populaire financiële maatstaven, waaronder
fondsstromen van 3 maanden, rendement
op 3 maanden, AUM, kostenratio en dividendrendement. Vergelijk landen, sectoren, industrieën, activaklassen, obligatieduur en meer, om erachter te komen hoe ze
een rangorde hebben ten opzichte van hun
peers. Hier is bijvoorbeeld hoe India scoort
in vergelijking met andere landen: India
Country Power Rankings.
ESG INVESTING
ESG Investing groeit en wint een aanzienlijk momentum onder financiële
marktdeelnemers, omdat steeds meer vermogensbeheerders en beleggers ESG-criteria opnemen in hun beleggingsstrategieën.
Pro-gebruikers krijgen toegang tot alle 77
ESG-velden in verschillende milieu-, sociale en governance criteria, die helpen bij het
investeringsbeslissingsproces.
ETF SCREENER – PRO-VERSIE
De ETFdb.com Pro Screener met export
van Excel-spreadsheets maakt een van de
meest populaire tools op ETFdb.com nog

nuttiger. Je kan ETF’s screenen volgens je
eigen aangepaste parameters en vervolgens de resultaten in Microsoft Excel-indeling downloaden om de gegevens op elke
gewenste manier te analyseren. Als lid van
ETFdb.com Pro kan je de resultaten nu ook
filteren met slimme bèta-ETF’s.
ETF-VERGELIJKINGSTOOL – PRO-VERSIE
Pro-gebruikers hebben volledige toegang tot deze tool, die eenvoudig te gebruiken holdings, prestaties en technische
sterkte vergelijkingen tussen twee ETF’s
weergeeft. Pro-toegang omvat eigen beschrijvende informatie voor elke ETF en
biedt u de mogelijkheid gedetailleerde
ETF-holdings en -analyses te downloaden
en te vergelijken.
ETF-VOORRAADBELICHTING – PRO-VERSIE
Met de Pro-versie van de ETF Stock Exposure-tool kunt u de volledige lijst van
ETF’s met blootstelling aan een bepaalde
voorraad bekijken en downloaden.
ETF HOLDINGS DOWNLOAD
Download actuele ETF-holdings gegevens voor elke ETF naar keuze. Alle bestanden zijn in.csv-indeling. ETF-holdings gegevens worden dagelijks bijgewerkt.
ETFDB.COM MODEL PORTEFEUILLES
Ongeacht uw risicoprofiel en beleggingsdoelen, kunt u onze lijn van ETFdb.
com-portefeuilles gebruiken om complete
beleggingsportefeuilles te ontwikkelen.
Of u nu een lange termijn belegger bent
die een pensioenportefeuille samenstelt
of een handelaar op korte termijn die wil
profiteren van marktinefficiënties en macro-economische trends, ETFdb.com Portfolio’s bieden alle instrumenten die nodig
zijn om een kostenefficiënte All-ETF-portefeuille te ontwikkelen, inclusief aanbevolen bedrijven, voorgestelde toewijzingen,
risicoanalyses en correlatieonderzoeken.
ETFDB.COM REALTIME WAARDERINGEN
Deze diepgaande rapportages van analisten geven beleggers alles wat ze moeten
weten over elk van de meer dan 2000 in de
VS genoteerde ETF’s, inclusief een objectieve, onbevooroordeelde analyse van de
sterke en zwakke punten van elk product.
ETFdb.com Realtime Ratings rangschikken
ook elke ETF op meer dan 20 verschillende
statistieken, waaronder uitgaven, historische prestaties, volatiliteit en uitkeringen.
Het loont de moeite om de 14-daagse proefperiode uit testen …

8. Score op 10
8/10 – IS ZEER interessant en onmisbaar
voor elke ETF-belegger.
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