Starten met beleggen:
7 vuistregels voor succes
Wil je graag je vermogen laten groeien? Dan kun je gaan beleggen, maar ook gaan sparen. Maar is
dit voor jou een verstandige keuze? Om dit antwoord te verkrijgen heeft Robeco een checklist ontwikkeld.

Je hebt besloten dat je gaat beleggen. Je kunt op verschillende
manieren beleggen. Hoe succesvol je daarin bent, hangt
af van allerlei factoren. Bij beleggen kent Robeco zeven
vuistregels voor succes. Zorg wel dat je zo goed mogelijk bent
geïnformeerd als je gaat beleggen. Door duidelijke en eerlijke
informatie ben je je dan goed bewust van wat je doet.

1. Geld
Laten we beginnen met geld. Als je gaat beleggen om je
vermogen te laten groeien, dan is het belangrijk dit te doen
met geld dat je niet direct nodig hebt. Zoals met geld dat je
overhoudt van jouw salaris. Daarmee kun je bijvoorbeeld
maandelijks periodiek beleggen. Een andere regel: beleg nooit
met geleend geld.

werken. Samen met de hoeveelheid risico die je wilt lopen,
bepaalt dat mede welke manier van beleggen bij jou past!

3. Termijn (tijd) & discipline
Hoe langer je het geld kunt missen, hoe gunstiger het is.
Het duurt immers een tijd voordat je een mooi kapitaal
hebt opgebouwd. Daar komt bij dat dankzij het effect van
rendement op rendement de waarde van een belegging later
sneller oploopt dan aan het begin. Beleggen doe je dus voor
de langere termijn en met geld dat je langere tijd kunt missen.
Hier is discipline van essentieel belang. Beleggers verliezen
nogal eens geld door op gevoel te handelen. Emoties zijn
echter slechte raadgevers; ze leiden vaak tot verkeerde keuzes.
Kies daarom voor een strategie die bij jou past, en houd
hieraan vast, in goede en in slechte beurstijden.

2. Beleggen als middel
Beleggen is nooit een doel op zich. Het is een middel om
bepaalde doelen te bereiken. Bedenk daarom altijd voor
welk doel je gaat beleggen. Als je immers weet waarom je
het vermogen wilt laten groeien, dan past daar ook een
termijn bij. Als je wilt beleggen om over twee jaar een nieuwe
auto te kopen, dan hoort daar een andere aanpak bij dan
wanneer je over een jaar of twintig eerder wilt stoppen met
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4. Kennis en ervaring
Als je nog niet zo thuis bent in beleggen, dan zijn er genoeg
mogelijkheden om er meer over te weten te komen. Je kunt
op internet veel informatie vinden, bijvoorbeeld op deze site.
Je kunt natuurlijk ook bij je bank of eventueel je financiële
adviseur terecht. Heb je ruime ervaring met beleggen, dan kun
je ook gewoon zelf aan de slag.
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5. Interesse en tijdsbesteding?

Tot slot

Volg je het financiële nieuws en je beleggingen op de voet,
dan kun je zelf een portefeuille samenstellen. Is je interesse
niet zo groot of kun je er weinig tijd in steken, dan kun je de
aan- en verkoopbeslissingen het beste overlaten aan experts.
Uitbesteden is dan een mogelijkheid.

Zorg dat je zo goed mogelijk bent geïnformeerd als je start met
beleggen.

De factor ’tijd’ doet zijn werk...
€ 40.580

6. Timing

7. Risicospreiding
Echter, voor welke termijn je ook belegt: let altijd scherp
op de risico’s. Wil je meer rendement, dan betekent dat
doorgaans meer risico. Wees daar bewust van. Er zijn gelukkig
diverse manieren om je risico’s te verminderen als je gaat
beleggen. Een goede spreiding van je beleggingen is zo’n
voorbeeld. Fondsbeleggen maakt dat heel eenvoudig. Gaat er
in de ene belegging iets fout? Dan kan een andere belegging
dat misschien compenseren. Je bereikt dit ook naarmate je
langer de tijd hebt om te beleggen.

€ 15.436
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20 jaar

Bron: Robeco

Stel, je legt iedere maand EUR 100 in. Na 10 jaar en een verwacht
rendement van 5% is jouw inleg van EUR 12.000 gestegen naar
EUR 15.436. Jouw totaalrendement bedraagt dan EUR 3.436, ofwel
bijna 29% op je inleg.
Kiezen we voor 20 jaar in plaats van 10 jaar, dan zien we duidelijk dat
de waarde van je belegging in de latere jaren sneller oploopt. Bij
een verwacht rendement van 5% is je inleg van EUR 24.000 na 20 jaar
namelijk gestegen naar EUR 40.580. Jouw totaalrendement bedraagt
dan dus EUR 16.580, ofwel 69% ten opzichte van je inleg.
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Wanneer moet ik instappen? Blijft lastig. Het moment waarop
je een fonds aankoopt, is belangrijk. Dit noemen we timing.
Je kun het instaprisico verkleinen door met een vast bedrag
periodiek in te leggen. Als je bijvoorbeeld maandelijks iets
aankoopt, dan verklein je het risico dat je met je gehele voor
beleggen beschikbare vermogen op een ongunstig moment
instapt.

