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Key:  Uitstel afbouw programma FED, Europa herstelt voorzichtig, EM’s draaien minder en US 

schuldenplafond. 

Outlook: 3e kwartaal resultaten, duidelijke afzwakking Emerging Markets en negatieve 

valuta effecten & hoeveel gaat er van de Amerikaanse groei af door de schuldenplafond 

perikelen? 

 

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 ;-) 

 

 

Portefeuille sinds de start (Okt 2006) in % 

http://goedbeleggen.wordpress.com/
http://members.ziggo.nl/vgoossens/


                                  

        
 

  
 

  
 

  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 

2013 0.8 -4.1 2.2 0.5 2.0 -4.8 7.9 -1.1 4.6       7.6 389.2 13.6 -5.9 

Totaal       
 

  
 

  
 

  
 

    77.6 389.2 -20.0 97.7 

                        Gem 11.5 
%per 
jaar     

 

 

Portefeuille in het 3e kwartaal 2013 (tov 2e kwartaal 2013): 

+11.6 % (2.8% beter dan de AEX +8.8%)  

2013: +7.6% AEX 9.4% 

Sinds start Oct 2006 +78% (98% beter dan de AEX -20%) of 11.5 % per jaar op een gewogen 

basis. 

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

Kas positie: 15%. De bovengenoemde positie is bereikt met een gemiddelde kaspositie van 26% 

(Marktexposie was dus 74% sinds Okt 2006)  

Obligaties: 7%  

Aandelen exposie: 79% 

Winnaars: VMS ventures +47%, Genmab +34%, KPN +19% 

Verliezers: Duluth metals -15%, EBIX -14%, Denison mines -12% 

Gekocht: Barco, Inditex, Genmab, Hes beheer 

Verkocht: Nokia, KPN, Exact, Bekaert, Boskalis, BAM, CFE, IBA, Ageas, Corinthian colleges(part), 

EEM, Hamon, New Gold 

Trades: Tesla Short sprinter, Alpha Natural resources, Genmab 

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

Posities: Grootste belangen; 1 Amerisur, 2.SBM, 3. 5 1/8 Achmea 4.PostNL, 5.Genmab, 6.Probe 

mines,7.Fugro, 8.EEM, 9.EBIX, 10.Barco 

Goed verdiend op Genmab, Amerisur & PostNL 

Verloren op Denison mines, Argonaut Gold & Aker solutions 



De goud, zilver en (industriële) grondstoffen (& de aandelen in deze sector) droegen niet echt bij 

aan de performance, de meeste winst werd gemaakt met stockpicks en voorzichtig aan worden 

er meer aandelen van mijn model toegevoegd. De performance sinds 10 mei 2013 (start van het 

model) is 14.2% t/m 26 Okt 2013, een outperformance van 6.5% tov de AEX +8.3%  

Het 3e kwartaal: 

De wereldwijde bedrijfsresultaten in het 2e kwartaal waren beter dan verwacht, maar de omzet 

gegevens waren als verwacht. De US economie draait goed, maar (nog) niet uitstekend. China en 

andere Emerging Markets zwakken wat af, wat zich resulteert in dalende valuta’s in deze landen. 

Dit zal wat negatieve effecten meebrengen in de resultaten van bedrijven in deze landen (zie 

Unilever, Nestle en luxe producenten). 

Tegen alle verwachtingen in besloot de Fed de stimulus niet terug te draaien, wat een verdere 

boost aan de markten gaf, maar de betrouwbaarheid van de Fed wat onder druk zet. De keus 

voor Janet Yellen als nieuwe Fed voorzitter viel ook in goede aarde. De recente government 

shutdown in de US zal de tapering verder naar achteren verschuiven. 

Europa schijnt zich te verbeteren (gezien de beter dan verwachte ISM cijfers), tegen de meeste 

verwachtingen in. Er zijn toch nog veel kostenbesparing's mogelijkheden bij Eur bedrijven. Met 

de herverkiezing van Merkel kwam de rust ook weer wat terug in Duitsland. Italië had ook weer 

eens zijn  turbulentie, maar werd redelijk snel opgelost. 

De ‘rust’ in Syrië hielp de markten ook mee om de rust in het Midden-Oosten te bewaren. 

 

Risico’s: 

De beurzen zijn erg hard opgelopen sinds Juni 2013 (17% in de AEX), ik wacht op een 

correctie om meer aandelen te kopen. 

Verder afzwakking emerging markets en navenante valuta’s mogelijk. 

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 aantrekkelijk). 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: 

De 3e kwartaal resultaten zijn redelijk goed begonnen. Hier en daar wat profit warnings, maar 

grosso modo beter dan verwacht. Sales iets beter dan men verwacht. Aaandelen zijn weer 

helemaal IN. 

Tapering wordt nu ergens in het 1e kwartaal 2014 verwacht, dus is op het moment van de radar. 



Strategie; ik ben neuraal op het moment en wacht op een correctie om het aandelenstuk uit te 

breiden. 

Technical Analysis; Gann; is al maanden negatief, maar de correctie komt niet echt. 

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

Belangrijk te volgen: Macro cijfers Europa & USA en 3e 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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