
Emotie en beleggen gaan slecht sa-
men. Bĳ  beleggen is rationaliteit de 
sleutel tot succes. Baseer je beleid op 
feiten en niet op meningen. Dit bete-
kent dat je geen voorspellingen moet 
doen want, de kans dat die uitkomen 
is vrĳ wel nihil. Ook nu heeft niemand 
voorspeld dat de daling van de markt 
zou worden veroorzaakt door een 
virus als deze.

Zelfs als je een keer op het juiste moment 
verkoopt dan heb je maar de helft van het 
probleem opgelost. Een directe conse-
quentie van die verkoop is dat je ook weer 
een goed instapmoment moet uitkiezen. 
Dat betekent dat je al twee keer achter el-
kaar een goede beslissing moet nemen op 
het juiste moment en die kans is bĳ zonder 
klein. Als je één van de beide keren het 
fout doet heeft dat een enorme negatieve 
impact op je lange termĳ n rendement.

Dit is dan ook de reden dat beleggers 

met een passieve strategie geen overbo-
dige tĳ d, geld en energie stoppen in het 
proberen te voorspellen van de markt. De 
besparing op deze overbodige energie 
leidt direct tot lagere kosten. Deze lagere 
kosten én het feit dat Index People geen 
verkeerde voorspellingen doet, leiden 
weer tot een hoger rendement. Het klinkt 
simpel maar het is in de basis ook simpel.

Beleggen doe je voor een langere termĳ n. 
Wat er vandaag voor koersen in de por-
tefeuille staan is in zekere zin irrelevant 
als je voor bĳ voorbeeld tien jaar belegt. 
Het is slechts een foto van vandaag en die 
zegt niets over hoe je portefeuille er over 
tien jaar uitziet. Hou de focus dus op die 
langere termĳ n. Bovendien geeft dat ook 
meer rust en dat is ook fi jn.  

De coronacrisis is alsof je in een TGV 
zit en iemand aan de noodrem trekt. De 
economie is voor een groot deel tot stil-
stand gekomen. Echter, net als die trein zal 
ook de economie weer in beweging gaan 
komen. Bovendien zal die trein niet binnen 
een minuut weer op de oude snelheid zĳ n 
en zal je waarschĳ nlĳ k wat later aankomen 
op de plek van bestemming. Dat de trein 
gaat rĳ den en op de bestemming zal uitko-
men is het meest waarschĳ nlĳ ke scenario. 
Je moet dan ook gewoon blĳ ven beleggen. 
Met een plan en zonder emotie. Daarom 
bestaat Index People. Juist in turbulente 
tĳ den standvastig en consequent beleggen 
conform een vooraf met jou afgestemd 
beleggingsbeleid zonder speculeren. 

Ga voor informatie naar 
www.indexpeople.nl of neem contact met 
ons op via 023 711 44 16.

Beleggen in onzekere tijden: zeker doen, maar zonder emoties


