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Key:  Hoe hard wordt de afzwakking in Emerging Markets, zet het herstel door in Amerika? 

Europa laat een duidelijk herstel zien. 

Outlook: 4e Kwartaal resultaten mixed, minder dan verwacht wordt zwaar afgestraft, betere 

resultaten worden beloond. TINA; There Is No Alternative dan aandelen, grondstoffen, obligaties 

en onroerend goed zijn nog steeds uit 

U kunt zich inschrijven op op mijn site: http://goedbeleggen.wordpress.com/ rechts bovenaan 

onder de landschapsfoto even uw email invullen. 

Hierbij mijn lijst van top aandelen en ideeën: http://members.ziggo.nl/vgoossens/  Commentaar 

en ideeën altijd welkom ;-) 

  

  

Portefeuille sinds de start (Okt 2006) in % 

                                  

        
 

  
 

  
 

  Start           Out/ 

  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep okt-06 Nov Dec Jaar AEX in % Under 

        
 

  
 

  
 

aex: 486.6 
 

        Perf 

2006       
 

  
 

  
 

  
 

21.8 -2.8 19.0 495.3 1.8 17.2 

2007 6.4 9.6 0.2 2.1 7.3 3.3 -1.1 -2.7 6.5 9.4 -7.0 1.6 35.6 515.8 4.1 31.4 

2008 -7.4 10.6 -9.4 -0.3 0.9 -2.2 5.8 0.5 
-

20.6 -15.5 -5.6 -4.3 -47.5 245.9 -52.3 4.8 

2009 7.4 -4.7 -1.6 9.6 5.0 -5.2 15.5 -0.4 1.4 -9.8 1.7 5.1 24.1 335.3 36.3 -12.3 

2010 4.1 1.0 7.0 -1.1 -2.0 -4.8 1.3 -0.5 3.5 3.4 6.8 9.0 27.7 354.6 5.7 22.0 

2011 -3.3 3.9 -2.9 -3.0 -4.0 -3.3 2.8 -6.4 -9.2 6.4 3.2 3.2 -13.6 312.5 -11.9 -1.7 

2012 3.8 -1.4 -2.3 -3.3 -3.8 4.1 3.1 -0.4 0.9 1.8 0.8 1.0 4.2 342.7 9.7 -5.5 
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2013 0.8 -4.1 2.2 0.5 2.0 -4.8 7.9 -1.1 4.6 3.4 2.9 2.7 17.6 401.8 17.2 0.3 

2014 -0.7     
 

  
 

  
 

  
 

    -0.7 386.9 -3.7 3.0 

Totaal       
 

  
 

  
 

  
 

    86.8 386.9 -20.5  107.3 

                    Gemiddeld:   11.7 % per jaar   

                  

Portefeuille over het jaar 2013 (tov 2012): 

+17.6 % (0.3% beter dan de AEX +17.2%)  

Dec 2013: +2.7% AEX 1.3% 

Sinds start Oct 2006 +87% (107% beter dan de AEX -21%) of 11.7 % per jaar op een gewogen 

basis en inclusief Gemiddelde kaspositie van 23.3% ! Rendement excl Kas; 14% per jaar) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kas positie: 19%. De bovengenoemde positie is bereikt met een gemiddelde kaspositie van 26% 

(Marktexposie was dus 76% sinds Okt 2006)  

Obligaties: 6%  

Aandelen exposie: 75% 

Winnaars 2013: Van bestaande posities over het jaar; AND publishers +113%, PostNL +42%, 

SBM +41%, Amerisur +27% & Probe mines +24% 

Verliezers: Duluth metals -68%, Redstar gold -66%, Regal petroleum -61%, Fancamp -60% & 

Victoria gold -57% 

Gekocht Dec 13: Americas Petrogas, Amerisur (bijgekocht), Coach, Vringo, Third point reins, 

Invensense(bijgekocht) 

Verkocht: PostNL(gedeelte), Barco, Tombstone Expl, Ebix, Medefile, Aker solutions, Xemplar, 

Unit4 

Trades: Santaurus, CVR energy, ANR, Ahold 

Portefeuille Hedge met FTI’s, resultaat: +0.2% 

Posities: Grootste belangen; 1 Amerisur, ,2. 5 1/8 Achmea 3.SBM, 4.PostNL, 5.Hes beheer, 

6.Probe mines,7.Ebix, 8.Invensense, 9.Genmab, 10.BVN 

Goed verdiend in Dec op Amerisur, Noront & Invensense 

Verloren op Probe mines, PostNL & Genmab 

2013 +17.6%: 

Een mooi jaar, zeker gezien dat ik eind Juni nog 3.6% in de min stond. Ik ben nog steeds bezig 

om oude posities in te ruilen voor aandelen uit mijn model, laten we het VIC © noemen. Dit 

model concentreert zich op de meest winstgevende bedrijven tegen een attractieve prijs. Ik wil 



deze lijst beperkt houden tot 50 bedrijven, waarbij tussen de 20 en 25 in de portefeuille zitten of 

erin komen. 

Het beste resultaat werd behaald in Amerika waarbij de S&P 500 29.5% neerzette, nr 2 Japan 

met 28.6% en developed markets +26.5%. Het slechts deed Goud het met een min van bijna 30% 

en koper met -9% (mijn aandelen in de grondstoffen sector (goud, zilver, koper etc) waren een 

flink anker aan mijn portefeuille in 2013)).   

Aan het begin van het jaar begonnen de beurzen optimistisch op de verwachting van een echt 

economisch herstel.  

In mei/Juni kregen de beurzen een flinke draai om de oren op uitlatingen van Bernanke dat het 

herstel in Amerika goed doorkomt en dat men op den duur zou beginnen met Tapering (minder 

opkopen van obligaties), waarbij de Amerikaanse rente (en in navolging de andere wereld 

rentes) een draai omhoog maakte. Draghi kwam met de uitspraak ‘whatever it takes’ en 

volgende met 2 rente verlagingen naar 0.5% in Mei en 0.25%  in December.   

Algemeen was verwacht dat de Tapering al in September zou gebeuren. Gezien de hard 

opgelopen rentes zag Ben er uiteindelijk toch vanaf, waarna de aandelenbeurzen de opgaande 

trend verder voortzette. Onder andere door de lagere Europese rentes kwam in de 2e helft de 

groei in Europa daadwerkelijk door.  

In Augustus werden de beurzen nerveus door de strubbelingen in Syrie. Na afspraken over de 

ontmanteling van chemische wapens werd er een militair conflict voorkomen en daalde de 

olieprijs en hervatte de beurzen de opgaande trend. 

Enige angst kwam er in December toen Ben vertelde dat er al in Januari kan worden begonnen 

met Tapering. Na de geruststelling dat de rente nog heel lang laag kan blijven (zelfs tot in 2016) 

werden er weer nieuwe highs op de borden neergezet.  

Risico’s: 

Verder afzwakking emerging markets en navenante valuta’s mogelijk. 

Tast de Tapering de Amerikaanse groei aan? 

Upside: 

Aandelen zijn nog steeds aantrekkelijk (TINA!, There Is No Alernative)(tov obligaties, stenen, 

edel- en industriële metalen), PEG (price earnings to growth) is laag en dividend rendement nog 

altijd interessant tov obligaties). De downside is mijns inzien beperkt, Buy On Weakness. 

Europees groei neemt verder toe en een Mega upside:  mocht de groei toch nog tegenvallen 

dan kan Draghi meer stimuleren; MONETAIRE STIMULI, de meeste economen zijn er van 

overtuigd dat het beleid van Ben zeer goed is geweest om de groei te stimuleren, wat nu als de 

ECB obligaties gaat opkopen ?! 

Verwachtingen: 

Afgezien van een valse start dit jaar, kan men zien dat de groei in Europa verder doorzet en 

Amerika niet echt hapert. Men is voornamelijk erg beducht wat er gebeurt in de Emerging 



markets, hoe hard zal de groei daar afzwakken en wat voor invloed zal dit op de rest van de 

wereld hebben. 

Vooralsnog ziet het er erg goed uit voor Europa en in de tweede plaats voor Amerika. 

Met dit herstel en dat meer en meer beleggers zijn bijgekomen van de crash van 2008 en 2009 

en de lage rendementen van cash en obligaties zal er meer geld naar aandelen vloeien. 

Daardoor verwacht ik weer een mooie beurs in 2014 en zal verder mijn model gaan invullen 

naar de portefeuille en meer cash in aandelen steken. 

Strategie; de komende maanden zal ik fasegewijs meer in aandelen beleggen. 

Technical Analysis; Gann; ziet nog een rumoerige maand in Februari en ziet mogelijk een bodem 

in Maart. 

http://goedbeleggen.wordpress.com/gann-trader-technische-analyse/ 

Belangrijk te volgen: Macro cijfers Europa & USA en 4e kwartaal cijfers. 

 

Succes en vriendelijke groet, 

Victor Goossens 

vgoossens@ziggo.nl 

 

 

Disclaimer: 

 

Informatie: De informatie in deze email wordt uitsluitend ter informatie ende vermaak aangeboden en is op generlei 

wijze bedoeld als advies of aanbieding om effecten of andere financiële instrumenten aan te kopen of te verkopen. V 

Goossens kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, verliezen of kosten door inaccurate, 

incorrecte en/of onvolledige informatie op haar website.  
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