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Key:  Verlaging Quantative Easing wanneer? 

Outlook: 2e kwartaal resultaten op het moment gemengd, verwachtingen zijn laag, bij meer 

positieve verrassingen kan de beurs verder omhoog. 

 

Ik zou het erg leuk vinden als u zich zou willen inschrijven 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 ;-) 
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Portefeuille sinds de start (Okt 2006) in % 

                                  

        
 

  
 

  
 

  Start           Out/ 

  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct 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 

2013 0.8 -4.1 2.2 0.5 2.0 -4.8   
 

  
 

    -3.6 344.6 0.5 -4.1 

Totaal                         66.0 344.6 -24.0 90.0 

 

Portefeuille in het 2e kwartaal 2013 (tov 1e kwartaal 2013): 

-2.4 % (1.2% slechter dan de AEX -1.2%)  

2013: -3.6% AEX 0.5% 

Sinds start Oct 2006 +66% (72% beter dan de AEX -29%) of 10.5 % per jaar op een gewogen 

basis. 

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

Kas positie: 10%. De bovengenoemde positie is bereikt met een gemiddelde kaspositie van 26% 

(Marktexposie was 74% sinds Okt 2006)  

Obligaties: 7% (gehalveerd door vervroegde aflossing Achmea obligatie) 

Aandelen exposie: 83% 

Winnaars: AND publishers +56%, PostNL +37%, Rainy River +30% 

Verliezers: Grange resources -34%, Argonaut gold -34% Duluth metals -32% 

Gekocht: Apple, I shares Emerging markets(EEM), EBIX, Hes beheer,  

Verkocht: Fission Uranium(kept Denison mines after the split, Boskalis(deel), China bull ETF, 

CSM, 8 3/8 Achmea (vervroegde aflossing), Docdata 

Trades: Lenar, Yahoo 

Portefeuille Hedge met FTI’s, resultaat: +0.6% 

Posities: Grootste belangen; 1. 5 1/8 Achmea, 2.SBM, 3.Amerisur, , 4.CFE, 5.Probe Mines, 

6.PostNL,7.Fugro, 8.IBA, 9.Boskalis, 10.KPN 

Goed verdiend op KPN, PostNL & AND 

Verloren op Boskalis, CFE & Aker solutions 



De goud, zilver en (industriële) grondstoffen (& de aandelen in deze sector) gingen hard naar 

beneden door de afzwakking in China en de andere Bric landen en de QE  afbouw verhalen. 

Helaas nog geen inhaal rally gezien in Juli. 

Het 2e kwartaal: 

April startte gematigd t.o.v. Maart. Naarmate het 1e kwartaal cijfers seizoen op gang kwam kon 

men zien dat de lage verwachtingen werden overtroffen en doordat de onrust in Europa verder 

wegebde begonnen de markten in de 2e helft van April aan een mooie rally met een 

hoogterecord van het jaar in Mei. Eind Mei begin Juni sloeg de angst toe bij beleggers op een 

uitzicht van een einde aan QE en gratis geld (de wereldwijde rentes begonnen vrij plotseling op 

te lopen). Door de forse invloeden van de derivaten markten werd een laagte record bereikt van 

332 in de AEX. Later werd door de Fed uitgelegd dat het allemaal niet zo erg was en ze nooit 

abrupt zouden stoppen, maar aan een geleidelijke afbouw gaan beginnen als de (arbeids) cijfers 

zich verder verbeteren (kusje er op?). 

China werd in Juni ook al gezien als een probleem, daar de groei verder afzwakt maar wel 

respectabel hoog blijft. Door de afzwakking in China werd ook in de andere BRIC landen de 

groeiprognoses naar beneden herzien.  De problemen in Turkije en Egypte speelden ook een rol 

in het slechte beursklimaat in Juni. Daarentegen kon de olieprijs profiteren van de verbeterde 

situatie in Amerika en de onrust omtrend het suezkanaal.  

Europa blijft achter alles aanhinken, geen verdere verslechtering (ook niet in de zuidelijke 

landen), maar ook zeker geen verbetering. Ik heb wel de oplossing gevonden, maar weet niet 

hoe ik dat zou kunnen kwantificeren, gaarne advies! 

Risico’s: 

Europa verkeerd nog in een recessie, geen verbetering te verwachten dit jaar met alle 

bezuinigingen, mensen zitten in de bespaarmode en geven bijna niks uit. Sociale onrust in 

landen die te hard worden getroffen door het Europese bezuinigingsbeleid. 

Verder afzwakking emerging markets mogelijk. 

Te snelle afbouw van QE in USA, weegt zwaar op het sentiment. 

Upside: 

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

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

altijd zeer aantrekkelijk), ondanks de recente rally in Juli. De downside is mijns inzien 

beperkt, Buy On Weakness. 

Europees optimisme kan toenemen als men meer gaat stimuleren ipv het huidige 

bezuinigingsbeleid in heel Europa. 

Verwachtingen: 

Pensioenfondsen en verzekerings maatschappijen zijn allemaal onderbelegd in aandelen 

(Goldman schat zo’n 20% wereldwijd). In de loop van het 2e kwartaal cijfers seizoen verwacht 

http://goedbeleggen.wordpress.com/2013/07/15/dilemma-wie-kan-me-helpen/


ik dat bij de meeste bedrijven de lage verwachtingen meer dan gehaald zullen worden, met 

nadruk op Amerikaanse ondernemingen. 

Europa; zoals Mario zegt de donkere wolken zijn verdwenen, maar waarschuwt nog steeds 

voor al te veel optimisme. 

Amerika; groei acceleratie te verwachten. Huizenmarkt ligt er goed bij (te koop staande 

huizen 10 jaar low, lage rentes & belastingvoordelen). Auto en andere industrieën kunnen 

hierop volgen. Financiële aandelen duidelijke verbetering in kapitaal posities en afschrijvingen.  

China, Japan, Brazilië, Rusland & andere Emerging markets; na afzwakkingen (door de US) 

komen er lichtpuntjes naar boven, op PEG basis zeer interessant. 

Strategie; ik kijk verder naar boven, ik sta klaar om van mijn lijst een aantal bedrijven 

voorzichtig (bij) te kopen. Nieuwe highs in het vooruitzicht, 400 eind 2013? 

Technical Analysis; Gann, zekerste deel van afgelopen bull markt voorbij, licht nu op oranje. 

Uiterste koersdoel SPX 1770 +3% vanaf nu mogelijk, maar bij een SPX onder de 1620 SELL, met 

maandenlange correctie mogelijk. 

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

Belangrijk te volgen: Macro cijfers Europa & USA en 2e 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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