Rookies zoeken
het grote geld
Dankzij mobiele apps
als Bux en eToro vinden
steeds meer jongeren
hun weg naar de beurs.
Vier millennials over hun
eerste ervaringen in de
wereld van het grote geld.

‘M

ijn eerste
stap in de
beleggingswereld bestond uit
een optie.
Daar verdiende ik binnen een dag omgerekend €340 mee, genoeg voor een
kleuren-tv. Daar had ik anders twee weken voor in het bollenveld moeten liggen’, zegt Peter Siks. De beleggingscoach
van broker BinckBank snapt dat het snelle geld lonkt voor jongeren. Maar vaak
heeft snel weinig met slim beleggen te
maken, waarschuwt hij.
Want jongeren hebben veelal een onrealistisch beeld van beleggen, zo leert
een rondgang van de Britse vermogensbeheerder Schroders. Beleggende Nederlandse millennials — de generatie van
18 tot 35 jaar — schatten het gemiddeld
rendement op aandelen bijvoorbeeld op
9,6% per jaar en verwachten veelal hun
stukken niet langer dan iets meer dan

Onrealistisch
Beleggende Nederlandse
millennials schatten
het rendement op
aandelen op 9,6%
per jaar
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drieënhalf jaar aan te houden. Dit terwijl
Schroders het gemiddelde aandelenrendement wereldwijd op 3,8% becijfert en
vijf jaar als realistische beleggingsduur
aanmerkt.
Mede dankzij mobiele apps als Bux en
eToro is beleggen bij jongeren in zwang
geraakt. Zo constateerde onderzoeksbureau Millward Brown vorig jaar dat de beleggingspopulatie verjongt. Van de Nederlanders die beleggen is 16% 34 jaar of
jonger. Een jaar eerder was dat slechts
10%. Ook onlinebroker DeGiro — de enige financiële dienstverlener die een kijkje in de keuken gunt — merkt een gestage toename van het aantal jonge klanten.
Was begin 2015 30% van de klanten jonger dan dertig, nu is dat 34%.
Toch ziet beleggingstrainer Siks van
Binck nog weinig jongeren bij hem op
cursus. ‘Slechts zo’n 15% is onder de dertig, en daarmee is deze leeftijdscategorie
ondervertegenwoordigd.’
Derivaten, hefbomen en turbo’s, daar
slaan jongeren op aan, ervaart Siks, die
ook trainingen geeft op uitnodiging van
economiestudenten of studieverenigingen. ‘Maar goed beleggen gaat ook over
obligaties, spreiden en de lange termijn:
niet de meest sexy onderwerpen. Het liefste zou ik een hek om die onderwerpen
heen zien. Daar mag je pas aan als je de
rest echt begrijpt.’
Zelfs economiestudenten grijpen weleens mis, is zijn ervaring. De theoretische kennis is bij deze groep dik in orde.
‘Maar het gat met praktische kennis is
groot. Leg ze een relatief simpel praktijkvoorbeeld voor en ze weten de juiste keuze niet te maken.’
‘Door ervaring wordt men wijs’ is een
cliché dat bij beleggen recht in de roos
is. In het begin liepen zij weleens te hard
van stapel, zo realiseren zich ook de starters. Vier portretten waarin openhartig
wordt verteld over beginnersfouten, leergeld en beleggingsstijl.
Merlijn van Dijk en Ties Keyzer
doen de postmasteropleiding
Journalistiek aan de Erasmus
Universiteit van Rotterdam.

‘Een mix
van
veilig en
risicovol’
Wie
Nieck Boeding (21)
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Fundamentele
uitleg over
beleggen
ontbreekt bij
de meeste
brokers

De spreider

De indextracker

‘Een
alternatief
voor
sparen’

‘D

e Wolf-of-WallStreetbelegger,
die mikt op snelle winst, komt er
bij ons niet in.’ Floris Kempen, voorzitter van het Mutual Fund, is stellig: ‘Een goede
belegger maakt uitgebreide
analyses van bedrijven waarin
hij investeert.’
Het Mutual Fund is een
Amsterdamse beleggingsclub voor studenten. De zestig leden — allen tussen de 23
en 25 jaar oud — zijn opgedeeld in twee fondsen. Hun
inleg varieert tussen €500 en
€2000. Nieuwe beleggingsideeën worden eenmaal per
maand gepitcht.
‘Wij beleggen alleen in aandelen’, zegt Kempen. ‘We investeren niet in beleggingsfondsen of etf’s, want daar
leer je niets van. We beleggen
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ook niet in derivaten, omdat
we maar eens per maand samenkomen. Die termijn is te
lang om effectief in dat soort
producten te handelen.’
Kempen heeft ook een persoonlijke beleggingsportefeuille. Hij typeert zichzelf als
defensieve belegger. Zijn portefeuille bestaat voornamelijk
uit indextrackers die passief
de markt volgen en soms uit
aandelen van een bedrijf waar-

in hij vertrouwen heeft. ‘Ik zie
beleggen als een alternatief
voor een spaarrekening. Als je
corrigeert op inflatie leg je nu
zowat geld toe op een spaarrekening. Dan kun je het beter
investeren’, zegt hij.
De student economie en
bedrijfskunde bemachtigde
zijn eerste aandelen op 16-jarige leeftijd. Twee stuks van
Shell, gekregen van zijn vader:
‘Niet om actief mee te handelen, meer om van te leren.’ De
actieve handel, daar gelooft
hij niet in: ‘Als particulier kun
je de markt niet verslaan.’ Hij
probeert een rendement te halen van minstens 3%.
Ook bij het Mutual Fund
is leren het hoofddoel, benadrukt Kempen. Volgens de
voorzitter hebben jonge beleggers meer handvatten nodig. ‘De fundamentele uitleg
over beleggen ontbreekt bij de
meeste brokers, terwijl daar
juist behoefte aan is’, zegt hij.
‘Veel jongeren zien alleen de
mooie kant, denken snel geld
te kunnen verdienen.’ De twee
fondsen van het Mutual Fund
noteerden het afgelopen kwartaal een winst van 3% en een
licht verlies.
Als persoonlijke zwakke
plek noemt Kempen zijn neiging het dicht bij huis te zoeken. ‘Ik heb een Dutch bias.
Ik zou meer in buitenlandse
bedrijven moeten beleggen.’
Ooit hoopt hij als assetmanager aan de slag te kunnen:
‘Dan heb je meer kennis van
de markt. Misschien dat ik
dan actiever ga handelen.’

Wat
Student Financial
Economics
Beleggingsstijl
Gematigd

‘E

en aantal weken geleden kochten we
aandelen Nintendo. Die hebben we
net voor de koers instortte weten te verkopen met een rendement van 30%’, zegt Nieck
Boeding trots. De voorzitter
van de Tilburg Trading Club
(TTC) vertelt over zijn eigen
portefeuille en legt uit hoe
zijn beleggingsvereniging te
werk gaat. ‘Iedereen legt €200
in en krijgt daarmee stemrecht.’
De vereniging telt veertig leden van 19 tot 23 jaar oud. Zij
steken hun geld in aandelen,
beleggingsfondsen en etf’s,
maar ook in hefboomproducten als sprinters. Eens in de
twee weken komen ze bij elkaar.
‘Op bijeenkomsten pitchen leden nieuwe beleggingskansen’, zegt Boeding.
‘Vervolgens bespreken we het
voorstel,en dan gaan we stemmen. Gemiddeld houden we
een product tussen de acht en
twaalf maanden aan. We wijken af als dat nodig is.’
Boeding heeft net zijn bachelor Bedrijfseconomie afgerond. In september begint
hij aan een master Financial
Economics. Hoewel zijn ouders niet beleggen, kreeg Boe-

Lees verder op pagina 8

Vervolg van pagina 7
ding zijn interesse in de financiële wereld wel van huis
uit mee: zijn vader is accountant. ‘Toen ik vervolgens tijdens mijn studie bedrijfseconomie kennismaakte met
bedrijfsanalyses, was ik om.’
De voorzitter heeft buiten
de club ook een eigen beleggingspotje. Hij probeert tussen €500 en €1000 opzij te
leggen. ‘Maar als ik eenmaal
vast werk heb, wil ik zeker
10% van mijn inkomen beleggen. De spaarrentes zijn nu te
laag, ik wil greep op mijn ei-

Nieuwe leden
doorlopen
een
speciale
beleggingsacademie

gen vermogen. Ik beleg voor
een extraatje boven op mijn
pensioen, voor vakanties.’
Boeding mikt op een rendement van 5%-10%. Dat
hoopt hij te behalen op een
mix van veilige en meer risicovolle beleggingen. Ongeveer
60% is volgens hem ‘veilig belegd in beleggingsfondsen,
losse aandelen en goud’. De
rest van zijn portefeuille bestaat uit derivaten en ‘bedrijven met een hoger risicoprofiel, bijvoorbeeld fintech’.
‘Bij de TTC staat het leeraspect voorop’, zegt Boeding.
‘Nieuwe leden doorlopen een
speciale beleggingsacademie, later hebben we nog een
academie voor gevorderden.
Flinke rendementen moeten leden maar met hun eigen portefeuille nastreven.’
De TTC behaalde het laatste
kwartaal 3% winst.
Boeding hoopt na zijn master professioneel aan de slag
te kunnen met aandelen: ‘Ik
wil graag voor mezelf blijven
beleggen en daarnaast ook als
assetmanager. Het is dan wel
zaak om persoonlijke en professionele investeringen gescheiden te houden.’
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De handelaar

De ontdekker

‘Kort op
de bal
spelen is
het leukst’

‘We storten
ons op
uitgebreide
analyses’

‘I

‘E

k speel graag kort op de
bal. Dat vind ik het leukste’, zegt Siemen Kwinten.
Al heel zijn leven heeft hij
een fascinatie voor geld en cijfers. Wiskunde en economie
waren altijd al zijn beste vakken. Toen de financiële crisis insloeg, leerde Kwinten de
wereld van aandelen kennen.
Hij was meteen verkocht.
Zijn ouders zijn terughoudend als het om beleggen gaat. Niettemin gaven ze
goedkeuring toen Kwinten
zijn eerste aandeel wilde kopen als 17-jarige: Fugro. Gekocht voor €27,50, verkocht
voor €37,50. Een mooie winst.
Toch staat zeven jaar later een
rood getal onder de streep.
Kwinten legt uit waardoor: ‘Ik
handel in aandelen, opties,
valuta’s en “contracts for difference” (cfd’s). Vooral met
die laatste ben ik een keer nat
gegaan. Dat is leergeld. Sindsdien werk ik met een “stoploss-” en “take-profit”-bandbreedte, zodat ik vooraf altijd
weet hoeveel ik maximaal win
of verlies.’
Kwinten studeerde Bedrijfseconomie en heeft een
master Finance. Nu werkt hij
als datamanager investment.
Beleggen doet hij als particulier. Zijn aandelenportefeuille is nu zo’n € 8000 waard,
maar dat was meer geweest
als hij zich eerder had verdiept in technische analyse,
denkt hij. Hij volgt nu de Nederlandse onlineaanbieder
van technische analyse TripsTrading, die gebruikmaakt
van onder meer de Elliot Wave-theorie. ‘Als ik hen vanaf het begin gevolgd had, zou
ik nu in de plus staan’, zegt
Kwinten. ‘Maar in het verle-

Wie
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Datamanager
Beleggingsstijl
Offensief

den wilde ik vaak verliezen
goedmaken door risico te nemen met een hefboom. Dan
bleek dat net een verkeerde
tip en verloor ik in één klap
veel geld.’
Hij is ervan overtuigd dat
de markt te verslaan is: ‘Alleen
mij is het nog nooit gelukt.
Maar markten zijn niet altijd
efficiënt, beleggers reageren
niet altijd rationeel. Kijk maar
naar de financiële crisis.’
De datamanager benadrukt
wel dat beleggen iets voor de
lange termijn is: ‘In de toe-

komst ga ik zeker 60% van mijn
vermogen lang vastzetten in
aandelen.’ Ondanks dat voornemen ligt zijn passie bij de actieve handel: ‘Dat blijft toch
het mooist. Het gaat me dan
niet eens om de winst. Het gevoel dat ik krijg als mijn voorspelling uitkomt, daar doe ik
het voor.’
Hoewel zijn vriendin er anders over denkt, vindt Kwinten zichzelf geen gokker: ‘Handel in financiële producten is
geen gokken, ook geen spelletje. Het gaat om risico inschatten, scenarioanalyses en, vooral, jezelf kennen.’
Biotech gaat in de nabije
toekomst onderuit, geeft hij
als tip mee. ‘Die bedrijven zijn
overgewaardeerd. Ik ga short.’
Ook voorziet hij in oktober een
koersenpiek, waarna de markt
weer inzakt: ‘Maar ja, de markt
kan langer irrationeel blijven
dan ik solvabel.’

en turbo op een
aandeel van Facebook met een hefboom van tien, daar
kleeft nogal wat risico aan’,
geeft Jade Wang toe. De derdejaarsstudente bedrijfskunde noemt de reden voor de
gewaagde belegging: ‘We hadden een competitie te winnen,
maar bungelden ergens onder aan de ranglijst.’
Met ‘we’ doelt Jade op haar
investeringsgroep, een van de
tientallen subgroepen die samen de grootste beleggersclub van Nederland maken.
Het Rotterdamse B&R Beurs
torent met zijn ruim 800 leden boven zijn zusterverenigingen uit.
Ieder jaar houdt B&R een
interne beleggingswedstrijd,
waar alle investeringsgroepen
aan meedoen. De groep van
Jade koos er afgelopen jaar
voor ook mee te doen aan de
nationale competitie. De alles-of-nietskeuze voor Facebook betaalde zich uit. ‘Ons
rendement sprong naar 38%,
genoeg voor de eerste plek.’
Jade voegt daar snel aan
toe dat het idee uit de koker
van de voorzitter van de investeringsgroep kwam. ‘Het
bestuur stort zich op uitgebreide analyses. Ze volgen
ook het nieuws, houden het
consumentenvertrouwen in
de gaten. Op basis daarvan
kwam het idee om vol voor
Facebook te gaan naar voren.’
Jade staat aan het begin
van haar beleggerscarrière. Via haar studie, waar B&R
enorm populair is, kwam ze
met beleggen in aanraking.
‘Meekijken, opletten, ontdekken. Leren beleggen, dat

is nu het doel.’ Ze doet dat
niet om haar huur te kunnen
betalen. ‘Ik zie het vooral als
een vergroting van kennis
die voor mijn studie belangrijk is.’
Naast haar studie is Jade
actief bij een trits studentenorganisaties. Het laat weinig
tijd over voor een bijbaantje.
Om te beleggen is ze aangewezen op haar studie en wat
inkomsten van haar ouders.
‘Vandaar dat de € 300 die iedereen inlegt best even slikken was.’
In haar beleggingsgroep
zijn vijf van de dertien leden vrouw. ‘In heel B&R ligt
de verhouding grofweg op
30/70.’ Het verschil in animo
tussen mannen en vrouwen
zit in de studieachtergrond,
zegt zij: ‘Jonge beleggers komen toch vaak uit dezelfde
Wie
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hoek. Economie, bedrijfskunde, soms econometrie. Dat
blijven mannenstudies.’
Maar, zegt zij, bij haar
vriendinnen zonder economische achtergrond is er wel
degelijk interesse voor beleggen. ‘Maar het doorzettingsvermogen om ook daadwerkelijk een portefeuille op te
bouwen ontbreekt vaak.’ Onder de studenten bedrijfskunde is het enthousiasme soms
juist te groot. ‘Er heerst een te
rooskleurig beeld van beleggen. B&R is hier heel populair,
maar soms om de verkeerde
redenen’, zegt Jade. Er wordt
hard aan gewerkt nieuwe leden het juiste beeld van beleggen bij te brengen, zegt ze.
‘Gaan voor de lange termijn,
risicospreiding, dat zijn belangrijke lessen.’
In de toekomst wil Jade
ook zelfstandig gaan beleggen. ‘Maar eerst maar eens
mijn studie afmaken. Investeringen doe ik wanneer ik
een eigen baantje heb.’ En de
strategie: ‘Een horizon van
minstens vijf jaar, het snelle
geld vermijden. Vastgoedbeleggingen, daar denk ik ook
aan.’

