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Inleiding
Goed dat je dit e-boek gratis hebt gedownload! Men zegt wel eens: “Voor je 40e ben je vaak
niet bezig met beleggen en na je 40e heb je al snel spijt dat je niet eerder bent begonnen”.
En ook wij zijn van het motto jong geleerd is oud gedaan ofwel dat je het beste zo vroeg
mogelijk kan beginnen met beleggen.
Op de website heb je al verschillende beleggingsinstrumenten kunnen vinden en in dit eboek lees je meer over hoe je die producten kunt gebruiken en hoe je het beste van je
ervaring kunt leren. Om de uitleg van de basis van het beleggen lekker simpel te houden is
de indeling als volgt: we beginnen met een uitleg over verschillende stijlen van beleggen en
welke beleggingsinstrumenten hier meer of minder geschikt voor zijn, daarna helpen we je
op weg naar het vinden van de juiste informatie en tot slot geven we je een aantal
essentiële tips voor bij het beleggen.

Disclaimer
In dit document gebruiken we een aantal onderscheidingen die andere beleggers misschien
niet hetzelfde zullen stellen. Hiernaast is het ook zo dat wij wat versimpelde vuistregels
gebruiken die minder van toepassing zijn voor ervaren beleggers. Wij wijzen onze lezers er
dan ook op dat dit e-boek bedoelt is voor beginners. Verdere toelichting op de informatie in
dit e-boek zal dan ook te vinden zijn in opvolgende edities.
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Stijlen
Niet alle vormen van beleggen zijn hetzelfde en niet iedere stijl past bij ieder persoon. Om
de verschillen duidelijk te maken stellen wij de volgende distincties namelijk:
speculeren/investeren en agressief/defensief beleggen.
Speculeren of Investeren
Het verschil tussen speculeren en investeren is zeer belangrijk maar word helaas in de
media vaak vergeten. Meestal word door de media alles wat met beleggen te maken heeft
of als speculeren of als investeren gezien, echter is dit volledig onjuist en hebben vooral de
risico’s bij beiden een totaal verschillend karakter.
Speculeren is niet alleen georiënteerd op de korte termijn maar ook gebaseerd op het
maken van snelle keuzes. Een voorbeeld hiervan is dat als je hoort dat Tesla een nieuwe
auto gaat lanceren je aandelen koopt in Tesla hopend op een koersstijging, dit met de
redenatie dat andere beleggers de nieuwe auto zullen waarderen omdat het nou eenmaal
een Tesla is. Als de koers van Tesla niet stijgt dan verkoop je het aandeel zo snel mogelijk, en
als de koers wel stijgt probeer je de aandelen zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk winst
weer te verkopen. Zoals u ziet is speculeren beter geschikt voor de mensen die de tijd
hebben om hun posities goed in de gaten te houden omdat je snel moet uitstappen
wanneer de belegging niet de goede kant op gaat. Deze stijl is dan ook beter geschikt voor
agressieve beleggers die beter onder druk kunnen presteren.
De risico’s die komen kijken bij speculeren zijn zeer verschillend. Men moet dus ook de
risico’s bij de twee proberen te vergelijken. Met dat gezegd te hebben is speculeren veel
risicovoller dan investeren. Dit met de volgende redenen:
- De oriëntatie ligt meer op de korte termijn, omdat men meer resultaat wil zien in
een kortere tijd neemt men vaak een hogere hefboom of een grotere inleg. Mensen
zetten dus vaker meer op het spel bij speculeren dan bij investeren!
- Bij speculeren heeft men minder de tijd om na te denken over de beslissing. Er word
sneller gehandeld en dus is er minder tijd voor het opzoeken van meer informatie.
- Omdat beslissingen sneller worden gemaakt zijn er ook meer beslissingen. Dit zorgt
voor een verhoogde kans op een menselijke fout zoals de simpele vergissing van een
nul teveel invoeren. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben en mag zeker niet over
het hoofd worden gezien!
Investeren daarentegen is niet alleen voor de lange termijn, maar word ook onderbouwd
door eigen denkwerk en analyses. Investeren hoort dus niet te leiden tot keuzes die
gemaakt zijn op enkel informatie van horen zeggen. De hoeveelheid genomen risico is dan
ook beter in de hand te houden bij investeren dan bij speculeren. Dit maakt dat deze stijl
van beleggen zowel geschikt voor agressief als defensief beleggen.
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Agressief of Defensief
Het verschil tussen actief en defensief zit hem meer in de details. Speculeren volgens het
eerder gemaakte onderscheid altijd agressief echter is investeren niet altijd defensief.
Agressief investeren is meer georiënteerd op het zoeken naar rendement en dus ook het
nemen van risico. Dit is dus meer geschikt voor mensen die actief hun portfolio willen
managen echter kost dit vaak minder moeite dan bij speculeren en zijn de transactie kosten
lager omdat investeerders minder vaak transacties maken. Bij agressief investeren kiezen
beleggers vaak voor een minder gespreide portefeuille, kopen ze vaker op marge en geven
ze meer koop en verkoop orders.

Instrumenten
Als je een bepaalde stijl gaat proberen is het belangrijk dat je er de juiste instrumenten bij
gebruikt. Zoals je op de website hebt kunnen zien kent ieder instrument kent zijn eigen voor
en nadelen. Vooral voor een beginnend belegger is het dan ook handiger om instrumenten
uit te kiezen die goedkoper zijn per transactie en makkelijker te verhandelen zijn voor
kleinere bedragen. Dit zorgt ervoor dat als je een foute analyse maakt je niet teveel verliest.
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Essentiele tips
Tip 1: Beleggen kost tijd!
Er zijn verschillende soorten van beleggen maar iedere soort vergt tijd en energie om te
doen en zeker om te leren. Voetballen leer je niet in een dag en zo ook beleggen niet! Maar
als je er de moeite en de aandacht insteekt die bij een nieuwe vaardigheid horen dan zul je
zien dat je snel vooruit gaat.
Tip 2: Bij risico hoort verantwoordelijkheid!
Je beste instrument voor het managen van risico zit achter je ogen en tussen je oren.
Volgens veel succesvolle beleggers heeft winst maken meer te doen met je karakter dan je
intelligentie. In het boek “The intelligent Investor” van Benjamin Graham word het perfecte
voorbeeld gegeven voor deze tip. In de 18e eeuw had Isaac Newton (een van de slimste
personen in de geschiedenis) geld geïnvesteerd in aandelen van het Britse South Sea, hij
verkocht deze aandelen in 1720 voor 7,000 pond met een winst van 100%. Helaas liet hij
zich meeslepen in de gekte van de massa en kocht opnieuw aandelen in South Sea. Newton
leed uiteindelijk een verlies van 20,000 pond of omgerekend naar hedendaagse bedragen
ongeveer 3 miljoen euro.
Blijf altijd kritisch en laat je niet meeslepen door wie dan ook. Het is jouw geld en jouw
risico!
Tip 3: Als je niet weet wat je fout hebt gedaan, kun je er ook niet van leren!
Hou een logboek bij! Als je de redenen voor en de datum van een aan/verkoop transactie
bijhoud dan kun je achteraf terugkijken en leren van je eigen handelen. Om succesvol te
kunnen investeren is het essentieel om te leren en de beste leermeester ben je zelf!

Tip 4: Droom Groot, Begin klein!
Als je net start met beleggen ben je onervaren. Begin dus niet met te grote bedragen! Zelfs
niet na een oefen account. Beleggen is een marathon, geen sprint. Zorg dat je, vooral in het
begin, alleen met geld belegt wat je kwijt zou kunnen raken. Als je nu veel geld verliest dan
heb je straks minder kapitaal om mee te beleggen wanneer je meer ervaring hebt!
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Begrippenlijst
Broker:
Broker betekent eigenlijk beurshandelaar. Een broker is de tussenpersoon die voor jou het
product daadwerkelijk koopt op de beurs.
Optie:
Een optie geeft u het recht om bijvoorbeel aandelen te kopen of te verkopen binnen een
bepaalde periode tegen een van te voren vastgestelde prijs.
Aandelen:
Aandelen zijn eigenlijk een stukje eigendom van het bedrijf die deze uitgeeft. Als u dus een
aandeel bezit, maakt u dus deel uit van het kapitaal van het bedrijf.
Valuta/Forex:
Dit betreft de handel in geld. Winst wordt gemaakt met koersverschillen
Bitcoin:
Dit is een virtuele munt waar veel handel in is.
Commodities/Grondstoffen:
Dit is de handel in grondstoffen op de wereld onderverdeeld in vier categorieën:
edelmetalen, metalen, landbouwproducten en energie.

Wij hopen dat je door dit e-book wijzer bent geworden in de wereld van het beleggen en
dat we je handvatten hebben gegeven om te beginnen. Kies hier gelijk uw broker! Nog meer
leren over beleggen? Er komen nog meer e-books aan!
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