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De agenda

● Mijn mening van de afgelopen jaren

● Het belangrijkste van het huidige beursklimaat

● Mijn beleggingen en adviezen



Mijn gedachtes van een aantal jaar geleden



Ik heb de centrale banken onderschat



De geldpers werkt op een snelheid van 
meer dan $ 150 mrd per maand



Zelfs in een wereldoorlog was de FED niet 
zo extreem bezig



Wat heeft Mario Draghi in de afgelopen jaren gezegd



Zoveel mogelijk bedrijven moeten overleven



De Zwitserse centrale bank heeft ruim 2500 aandelen



De Japanse centrale bank heeft stemrecht. 
Is dit kapitalisme?



Misschien wel de belangrijkste headline van 2016



Kleine bosbranden voorkomen grote bosbranden



Het huidige klimaat



Einde van de globalisering? Begin van protectionisme?



Einde van de globalisering? Begin van protectionisme?



Amerika en recessies
• In de afgelopen 100 jaar was 

er altijd binnen een jaar een 
Amerikaanse recessie nadat 
iemand na 8 jaar het Witte 
Huis verliet.

• Sinds 1785, het moment dat 
de business cycli werd 
bijgehouden, zijn er 47 
Amerikaanse recessies 
geweest. Er zijn maar twee 
opgaande fases die langer 
duurder dan de huidige 
opgaande fase. 



Voor het eerst deze eeuw 4 ATH in de VS op dezelfde dag



Het beurssentiment is extreem positief



Nog nooit hebben beleggers in één week zoveel geld 
gestopt in aandelen van financiële bedrijven



De Amerikaanse dollar stijgt sterk



Wat als al dit geld naar de VS gaat?!



De prijzen om dollars te lenen stijgt sterk



De rente gaat volgende maand zeker omhoog



De laatste keer dat de dollar 9 dagen op rij steeg was 
vlak voor het omvallen van Lehman Brothers



De Russel 2000 voor de €-belegger



De totale beurswaarde van al de aandelen die 
wereldwijd genoteerd staan



De opkomende markten zijn de grootste



Gevolg van QE:
Opkomende markten hebben veel geleend in dollars



En de munten staan onderdruk



De Aziatische dollarindex



Nog nooit hebben beleggers zoveel geld getrokken uit 
leningen van de opkomende markten 



De schulden van China



Verhouding tussen bankbalans en omvang economie



Dit is belangrijk omdat



Dit is belangrijk omdat:



Chinese valutavoorraden



Europa



Spread 30 YR Italië en Duitsland



Target 2 Europa



Target 2 Italië



Rente



De rente stijgt



De inflatieverwachtingen nemen toe



Dividendaandelen lijken minder aantrekkelijk



De dividendgroei van Unilever



De dividendgroei van Unilever is houdbaar



Dalende koersen? Hoger rendement!



Dalende koersen? Hoger rendement!



De goudprijs staat ook onder druk



Mijn beleggingen



Mijn grootste privé positie 
Dec 2015: Dec 2011



De 5 tips bij Beleggers Belangen

1) MARKET 
VECTORS GOLD 
MINERS ETF

2) EXXON MOBILE 

3) GLOBAL 
CONSUMER 
STAPLES ETF

4) UNILEVER

5) MICROSOFT



Boven de €900 koop ik Bitcoins



Beleggersbelangen.nl/academy



Facebook.com/beleggen



Nieuwe show!



Twitter.com/karelmercx


