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Beleggen,
is dat ook iets voor mij?
Bijna de helft van alle Belgen wil beleggen[1]. En dat begrijpen we maar al te
goed. Wie belegt laat z’n centen werken. Zo bouw je wellicht extra kapitaal
op. Beleggen is een slimme investering in de toekomst. In jouw toekomst.
Toch denken heel wat mensen dat beleggen niets voor hen is. Dat is
begrijpelijk, maar ook jammer. Want met de juiste begeleiding is beleggen
helemaal niet zo complex.
Bij Argenta vinden we dat iedereen moet kunnen beleggen. Daarom
leggen we je in deze brochure de basisprincipes uit. Helder en duidelijk.
Met praktische voorbeelden. Zonder moeilijke woorden. Zo stomen we
je helemaal klaar om werk te maken van je allereerste belegging. Want
beleggen is voor iedereen.

Veel succes!
Oh ja, je beste vriend heeft een ijssalon. Goed onthouden.

[1]

De Beleggingsbarometer, 2018

1. Beleggen, wat is dat
eigenlijk?

Stel: je beste vriend verkoopt ijsjes. De zaken gaan goed.
Hij wil graag uitbreiden. Maar: daarvoor heeft hij centen nodig.
Daarom klopt hij bij jou aan.
Hij doet je twee voorstellen:
1.
2.

Hij vraagt je om wat geld te investeren en mede-eigenaar
van het ijssalon te worden.
Hij vraagt je om hem wat geld te lenen. Natuurlijk betaalt
hij je dat later terug.

Besluit je in te gaan op één van deze twee voorstellen?
Proficiat, dan zet je de eerste stappen richting beleggen! In het eerste
geval koop je aandelen. In het tweede geval is er sprake van een obligatie.
Het ijssalon van je beste vriend is natuurlijk maar een sterk vereenvoudigd
voorbeeld. Maar in de bedrijfswereld gaat het er net zo aan toe. Bedrijven willen
investeren. Daarvoor hebben ze kapitaal nodig. En kloppen ze bij jou aan.

Dat weet je
dan ook weer
Beleggen
Beleggen is je geld investeren in aandelen en/of obligaties.

Aandeel
Een aandeel is een deeltje van het totale kapitaal van een bedrijf.
Als mede-eigenaar deel je mee in de winst en het verlies.

Obligatie
Een obligatie is het bewijs dat je geld hebt uitgeleend aan een bedrijf.
In ruil daarvoor krijg je interesten.

Staatsobligatie
Niet alleen bedrijven zoeken soms een lening via het grote publiek. Ook overheden doen dat. Zo’n lening aan de overheid noemen we een staatsobligatie.

Interest
Interest is de vergoeding die je krijgt voor het uitlenen van geld.

2. En wat is dan de beurs?

Na goed wikken en wegen heb je de knoop doorgehakt: je koopt
aandelen en obligaties van het ijssalon. Zo help je jouw vriend
zijn droom realiseren.
De plaats waar aandelen en obligaties verhandeld worden, noemen we
de beurs. Vergelijk het met de markt, maar dan voor beleggers. De prijs
die je moet betalen bij de aankoop van een aandeel of obligatie noemen
we de beurskoers.
De beurskoers komt tot stand door vraag en aanbod. Stel dat de weerman
een warme zomer voorspelt: een goed vooruitzicht voor de ijsjesverkoop.
Ook anderen willen nu in het ijssalon van je vriend investeren. Jouw aandeel
stijgt in waarde en je kunt het makkelijk aan een hogere prijs verkopen. We
spreken van een positief rendement. Je maakt winst.
Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar. Voorspelt de weerman een
kwakkelzomer? Dan zijn de vooruitzichten minder goed. De vraag daalt en
je aandeel wordt minder waard.

Dat
Nu weet
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je
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weer
Beurs
De beurs is de plaats waar aandelen en obligaties verhandeld worden.

Beurskoers
De beurskoers is de prijs van een aandeel of obligatie.

Rendement
Rendement is de opbrengst van je investering. Bij verlies spreken we van
negatief rendement.

3. Waarom zou ik beleggen?

Op café vertel je enthousiast over je aandelen en obligaties.
Je vrienden zijn minder uitbundig: ‘Waarom beleggen?
Een spaarrekening brengt toch ook geld op?’
Wel … ja en neen. We leggen het even uit.
Geld op een spaarrekening, is geld in ‘rust’. Je krijgt jaarlijks een som
interest van je bank. Dat geeft zekerheid. Bovendien kun je op elk
moment het geld van je spaarrekening halen.
Geld dat je belegt, is geld dat wérkt. Letterlijk. Denk maar aan je vriend
die zich elke dag uitslooft om zoveel mogelijk ijsjes te verkopen en zo jouw
investering doet renderen. Als alles goed gaat, dan brengt beleggen meer
op dan sparen.
Halsoverkop al je geld beleggen in het ijssalon? Dat is niet zo’n goed idee.
Als de zaak van je vriend op de fles gaat, ben ook jij een deel van je centen
kwijt. Er is dus een zeker risico aan beleggen verbonden.
De meeste experts adviseren om, afhankelijk van je situatie, ongeveer
zes maandlonen spaargeld opzij te zetten. Dat geld is een buffer tegen onverwachte uitgaven, zoals een lek in je dak. Wat overblijft kun je met
een gerust hart beleggen.

Kortom, de vraag is niet of je moet sparen of beleggen.
De vraag is wel hoe je de twee optimaal combineert.

Waarom beleggen
een goed idee is
Spaargeld wordt steeds minder waard
Door de jaren heen wordt je geld steeds minder waard. Dat noemen we
inflatie. Alles wordt duurder. Met honderd euro kun je over tien jaar minder
kopen dan vandaag. Door te beleggen kun je deze inflatie te slim af zijn.

De gemiddelde opbrengst ligt hoger
Beleggen houdt een zeker risico in. Je bent dus niet zeker of je al je geld
ook terugkrijgt. Daartegenover staat dat je belegging ook beter kan renderen dan verwacht. Bij beleggen ligt de gemiddelde opbrengst doorgaans hoger dan bij sparen.

Je geeft mee richting aan de economie
Geloof je, net zoals wij, in een duurzame economie? Dan kun je die
bedrijven bewust steunen door gericht te beleggen. Zo geef je mee vorm
aan de wereld waarin we morgen leven.

4. Hoe kan ik het risico
inschatten?

Als mede-eigenaar van het ijssalon deel je in de winst, maar ook in
eventueel verlies. Je vriend kan failliet gaan. Je neemt met andere
woorden een zeker risico. Gelukkig zijn er enkele manieren om zelf
te bepalen hoeveel risico je wil nemen.

Enkele tips
i

Verzamel zo veel mogelijk informatie. Voorspelt de weerman
een hittegolf? Dan is het wellicht een goed moment om extra
aandelen van het ijssalon te kopen.
Haak niet meteen af na een natte zomer. Bekijk je investering
op lange termijn. Ongetwijfeld volgen er nog warme zomers
waarin het ijssalon wél rendeert.
Spreid het risico. Investeer bijvoorbeeld ook in een wafelkraam.
Doet de ijsjesverkoop het niet zo goed, dan kan de verkoop van
wafels dit verlies compenseren.
Stap in een beleggingsfonds. Een fondsbeheerder stelt pakketjes samen met aandelen van de ijsjesverkoper, de wafelverkoper en nog tal van andere bedrijven. Koop je zo’n pakketje
(een fonds), dan is het risico automatisch beter gespreid.
Doe het niet zelf. ‘Wat je zelf doet, doe je beter’, luidt het credo. Maar
voor een beginnende belegger gaat deze regel niet op. Een kantoorhouder of financieel expert kan de risico’s veel beter inschatten.

De zoveel-risiconeem-ik-bepaler

Koop kennis

Spreid je portefeuille

Van het reilen en
zeilen in alle sectoren
en bedrijven tot in de
puntjes op de hoogte
zijn? Onmogelijk.
Gelukkig kun je
een beroep doen op
professionals die alle
beurscijfers en al
het beursnieuws op
de voet volgen. Klop
bij je bank aan voor
begeleiding en advies.

Beleg niet in één, maar
in verschillende ondernemingen en sectoren.
Gaat het bij de ene wat
minder, dan gaat het
bij een andere vast wat
beter. Banken kunnen
je hier goed bij helpen.
Ze bieden namelijk
vaak beleggingsfondsen aan die obligaties
en aandelen bevatten.

Beleg op lange termijn
Panikeer niet meteen
als je belegging
waarde verliest.
De beurs reflecteert
op lange termijn
de economie. Dit
gaat met ups en
downs. Maak je even
verlies, wacht dan
met verkopen en
win informatie bij je
beleggingsadviseur.

Risico
Risico is de kans dat je verlies maakt en je minder terugkrijgt dan je
ingelegde kapitaal.

Beleggingsfonds
Een beleggingsfonds is een pakketje van heel veel verschillende aandelen
en/of obligaties.

Risicoprofiel
Je risicoprofiel bepaalt welk type belegger je bent. Heb je bijvoorbeeld
een defensief profiel? Dan speel je graag op veilig. We onderscheiden
verschillende types: van zeer defensief tot zeer dynamisch.

5. Is beleggen ook iets
voor mij?
Als het van ons afhangt zeker wel. Bij Argenta vinden we dat
iederéén zou moeten kunnen beleggen:

Ook wie niets van
beleggen kent

Ook wie graag
op veilig speelt

Ook wie liever
minder spendeert

 nze fondsbeheerO
ders* volgen de
markt voor jou op.

Een beleggingsadviseur brengt alle
risico’s in kaart.

Je kunt al beleggen
vanaf een laag
instapbedrag.

 e selecteren
Z
dagelijks de beste
beleggingen.

Je stapt even
makkelijk in als uit.

Je kunt op elk
moment uitstappen, zonder
gedoe.

 e sturen meteen
Z
bij wanneer nodig.

Je kiest eenvoudig
een fonds dat bij je
profiel past.

Je bepaalt zelf
het tempo waarop
je belegt.

*Onder ‘onze fondsbeheerders’ verstaan we de fondsbeheerders van Argenta Asset
Management, Carmignac Gestion, Degroof Petercam Asset Management en Robeco
Institutional Asset Management.

Is beleggen iets voor jou? Dan wil je vast ook weten welk type belegger
je bent. Neem contact op met je kantoorhouder. Aan de hand van
enkele vragen brengt hij jouw profiel in kaart.
Is beleggen niets voor jou? Vraag je kantoorhouder naar andere
vormen van sparen.

Is beleggen iets voor jou?
Doe hier de test!
Heb je al wat geld gespaard?

Ik heb helemaal
geen spaargeld.

Ik heb minstens zes maanden
loon opzij staan.

We adviseren je
om te sparen.

Heb je grote uitgaven in
het vooruitzicht?

Niet meteen.

Ja, dit jaar nog.

Durf je risico nemen?

Je belegt beter
niet op dit moment.

Liever niet.

Praat met je kantoorhouder over de ideale
vorm van sparen.

Een beetje.

Best wel.

6. Zo begin je eraan
Overtuigd dat beleggen ook iets voor jou is?
Aan de slag dan maar! Maar... hoe begin je nu met beleggen?

Doe het zelf
Online kun je makkelijk zelf beleggen. Er bestaan verschillende
websites waar je een eigen beleggingsportefeuille kunt samenstellen. Dat gaat snel, is makkelijk en vaak goedkoop. Maar het
vereist kennis van zaken.

Samen beleggen
Het grootste risico bij beleggen is niet weten wat je doet.
Gelukkig kun je ook aankloppen bij je bank. Een expert brengt
in kaart welk type belegger jij bent en gaat samen met jou op
zoek naar het optimale rendement.

Waarom voor Argenta kiezen?

€

Laagdrempelig. Je belegt al vanaf een laag instapbedrag en een
lage instapkost.

Eenvoudig. Met één fonds beleg je in verschillende, zorgvuldig
geselecteerde aandelen en obligaties. Wereldwijd.

Persoonlijke opvolging. Je kantoorhouder staat altijd voor je
klaar en volgt je belegging mee op.

Maatwerk. Wat je beleggersprofiel ook is, we hebben altijd een
fonds dat bij jou past.

Duurzaam. Je kiest voor duurzaamheid. Fondsen die slecht scoren
op dat vlak sluiten we uit.
Gemoedsrust. De fondsbeheerder volgt de markt voor jou op en
stuurt bij waar nodig.

Flexibel. Je belegging stoppen? Geen probleem. Je stapt even
makkelijk in als uit.

Klaar om te beleggen? Maak een afspraak bij een kantoor in jouw buurt.

Welk type belegger ben jij?
Je kantoorhouder vertelt het je.

LAAG RISICO

HOOG RISICO

meer obligaties
lager verwacht rendement

Zeer defensief

Defensief

meer aandelen
hoger verwacht rendement

Neutraal

Dynamisch

Benieuwd of je een (zeer) defensieve, neutrale
of dynamische belegger bent?
Maak vandaag nog een afspraak met je kantoorhouder.
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