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Maandelijks geeft Martine
Hafkamp van Fintessa advies over
vermogensbeheer. Deze maand
waarschuwt ze voor blinde navolging
van andere beleggers.

Kuddegedrag
Al meer dan een jaar lijken er op de beurs geen wolkjes aan de lucht te kunnen komen. Wat dat betreft
is beleggen al een tijdje net zoals varen op een kalme zee. Het kan bijna niet fout gaan. Toch maken
sommige beleggers zich af en toe zorgen. Staan de koersen niet te hoog en is het niet verstandig om
te wachten op een correctie? Die MOET immers wel een keer komen. Dat weet iedereen met een boot
ook. Het is niet altijd mooi weer en er steekt wel eens een windje op. Maar, moet je je daardoor laten
weerhouden om het water op te gaan?
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Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.
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