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Een goed kompas
Als je gaat varen heb je vooraf een doel voor ogen. De één heeft het doel om het met vrienden vooral 
gezellig te hebben op het water, terwijl de ander wat langer op pad wil zijn en van de ene naar de andere 
haven wil varen. De één doet dat dan via de kortste route die er beschikbaar is, terwijl de ander lekker de 
tijd neemt en af en toe een omweggetje neemt of even tussendoor op een mooi plekje aanmeert. De één 
heeft genoeg aan af en toe een dagje of weekje varen, terwijl de ander er het liefst langer op uit trekt en 
zich niet alleen beperkt tot Nederland maar ook over de grens kijkt.

Golfbeweging
Wat dat betreft is het net beleggen, de één 

heeft een helder doel voor ogen en wil graag 

van A naar B komen, terwijl de ander het leuk 

vindt om allerlei, vaak iets meer speculatieve, 

beleggingsavonturen aan te gaan. Het laatste 

jaar zijn er ook nog eens veel nieuwe beleggers 

bijgekomen die daar opeens veel meer tijd voor 

hadden gekregen omdat ze thuiswerkten en 

er verder niet zo veel te beleven viel. Ook daar 

is de vergelijking met de botenwereld weer te 

trekken, want we hebben allemaal kunnen horen 

dat vorig jaar niet alleen sloepen maar ook 

zeilboten en motorboten niet vielen aan 

te slepen…

Met de term ‘botenwereld’ generaliseer ik 

natuurlijk. Zo is het met ‘de beurs’ net zo. De 

beurs is namelijk niet meer dan een gemiddelde. 

Er vallen heel veel verschillende ondernemingen 

onder, die zich in verschillende economische 

omstandigheden heel verschillend gedragen. 

Het ene aandeel is een enorme mammoettanker 

en dus beslist zeewaardig, terwijl het andere 

aandeel bij het minste of geringste golfje op de 

beurs heftig op en neer deinst. De samenstelling 

van een beleggingsportefeuille doet er daarom 

werkelijk toe. 

Richting bepalen
Als je het roer van je beleggingen zelf in handen 

wilt nemen of houden, kies je je eigen koers en 

moet je zorgen voor een goed kompas, want 

je weet niet altijd uit welke richting de wind 

komt en of die gedurende de tocht zal draaien. 

Bij beleggen zijn de verschillen tussen de 

diverse sectoren enorm. Er zijn telkens andere 

winnaars. Het is heel risicovol om in te zetten 

op een enkele sector omdat er altijd weer een 

draai kan plaatsvinden in de markt. 

“LOOP NIET ACHTER 
DE MEUTE AAN.”

In deze tijden van de coronapandemie en 

de grootschalige lockdowns is het belangrijk 

om over de recessie heen te kijken naar het 

daaropvolgende herstel. Dat houdt in dat je 

kansloze sectoren en aandelen zo veel mogelijk 

links moet laten liggen. Richt je in plaats 

daarvan op ondernemingen die sterker uit deze 

crisis kunnen komen of er zelfs van kunnen 

profiteren. Loop niet achter de meute aan en 

gooi niet bij de minste of geringste tegenslag je 

persoonlijke beleggingsplan overboord.  

Volhouden
Sommigen van u durven de oversteek 

misschien niet te maken of wachten op het 

meest ideale weer. Maar, dat kost vaak meer 

dan het op het eerste gezicht lijkt, want je mist 

dan altijd rendement. Tussentijdse fluctuaties 

horen nu eenmaal bij beleggen. Als je gaat 

beleggen weet je dat er een crash kan komen. 

Je weet van tevoren alleen nooit wanneer en 

waarom ze zullen plaatsvinden of hoelang ze 

zullen duren. 

Hebt u geen zin om daar zelf allemaal mee 

bezig te zijn? Laat het navigeren op de 

financiële markten dan over aan een kapitein 

die u ervoor betaalt om tussen de beursgolven 

door te laveren. Zo kunt u rustig van de reis 

én van andere zaken genieten.
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Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.

Maandelijks geeft Martine Hafkamp van
Fintessa advies over vermogensbeheer.

Deze maand licht ze toe hoe belangrijk het 
is om de beleggingsportefeuille te richten 

op bedrijven met een toekomst. 
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