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Maandelijks geeft Martine Hafkamp van
Fintessa advies over vermogensbeheer.
Deze maand licht ze toe dat herbelegde
dividenden over een langere periode vaak een
groter deel van het rendement kunnen vormen
dan behaalde koerswinsten.

Laat de zilvervloot maar binnenvaren
Op het moment dat de beurzen record na record neerzetten is het voor veel mensen moeilijk om niet te
letten op de spectaculaire koerswinsten die er her en der gerealiseerd kunnen worden. Aandelen die in
korte tijd tientallen procenten stijgen, wie wil dat nou niet? Aan de andere kant vinden diezelfde mensen
aandelen die een aantrekkelijk dividend betalen vaak saai. Hoewel zo’n belegging voor velen niet erg
boeiend is kan deze wel degelijk met een consistent en groeiend dividend in combinatie met
een oplopende aandelenkoers een onverwacht goed resultaat bieden.
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Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.
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