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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.

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.
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Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.
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