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Het ver-1000 voudigen van uw vermogen in 20jr

▶ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 1024 

▶ Dus om het jaar verdubbelen

▶ Betekent 41% rendement per jaar

▶ Dit is slechts 20% jaar bij hefboom 2

▶ Hoe komen we toch aan 20% per jaar….



Het ver-1000 voudigen van uw vermogen in 20jr

▶ Uitgangspunten:

▶ Aandelenrendement 10% per jaar

▶ Aandelenselectie 2% per jaar

▶ Toevoegen Alternatives 2% per jaar

▶ Optie extra rendement 2% per jaar

▶ Sparen/bijlenen 4% per jaar

▶ Totaal 20% per jaar



VOC Beleggen…. De site



VOC Beleggen…. De resultaten
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VOC Beleggen…. De resultaten pt 2

VOC x 2 VOC MSCI Totaal Conservatief Saai Vol Alt

dec-14 100,00 Extra Extra Extra Extra Extra

jan-15 105,40 2,7% -0,3% 3,0% 1,1% 1,3% 0,0% 0,6%

feb-15 116,32 5,2% 5,6% -0,4% -0,7% -0,9% 0,0% 1,1%

mrt-15 117,64 0,6% -0,4% 0,9% 0,7% 0,4% 0,0% -0,2%

apr-15 122,51 2,1% 1,5% 0,5% -0,1% 0,0% 0,0% 0,6%

mei-15 127,23 1,9% 0,9% 1,1% 0,9% -0,1% 0,0% 0,2%

jun-15 119,55 -3,0% -2,9% -0,1% 0,8% 0,1% 0,0% -1,0%

jul-15 124,43 2,0% 1,8% 0,3% -1,1% 0,8% 0,0% 0,5%

aug-15 113,17 -4,5% -6,6% 2,1% 2,7% -0,2% 1,5% -1,9%

sep-15 108,03 -2,3% -3,4% 1,1% -0,1% 2,7% -0,5% -1,0%

okt-15 115,94 3,7% 7,6% -4,0% -2,0% -2,9% -1,0% 1,9%

nov-15 113,51 -1,0% 0,3% -1,4% -1,0% 0,0% 0,0% -0,3%

dec-15 114,39 0,4% -2,1% 2,4% 2,6% 0,5% 0,0% -0,7%

jan-16 112,74 -0,7% -5,4% 4,7% 4,0% 1,4% 1,0% -1,7%

feb-16 116,80 1,8% -1,4% 3,2% 2,0% 1,0% 0,0% 0,1%

mrt-16 126,14 4,0% 5,6% -1,6% -0,7% -2,0% -1,0% 2,1%

apr-16 126,80 0,3% 0,8% -0,5% -1,0% 0,1% -0,5% 0,9%



VOC Beleggen…. De resultaten pt 3

▶ Resultaten 1.1.2016 tm 30.04.2016

▶ VOC Beleggen +  5.3%

▶ VOC Beleggen x 2 +10.6%

▶ MSCI World Lokale Valuta - 0.8%

▶ MSCI World Lokale Valuta x 2 - 1.6%

▶ MSCI World in EUR - 3.5%

▶ MSCI World in EUR x 2 - 7.0%



VOC Beleggen…. De site, aanmelden dus!

▶ www.VOCBeleggen.nl



Vragen?



Volatiliteit….. Wat is het

▶ De VIX Index

▶ Is een berekening van de Implied Volatility op de SP500

▶ Berekend uit de optieprijzen van series met gemiddeld 1 mnd looptijd

▶ De index met de mooiste negatieve correlatie met de SP500

▶ Daalt en stijgt bijna altijd tegen de beursrichting in, en vrij fors

▶ Op het eerste gezicht HET middel om risico van aandelen te verlagen



Volatiliteit….. 5 jaar VIX



Volatiliteit….. Kunnen we er in beleggen?

▶ VIX als belegging

▶ Helaas is het slechts een getalletje en kan je er niet direct in beleggen

▶ Wel bestaan er futures op de VIX met cash settlement

▶ Op korte termijn volgen deze futures de beweging van de VIX ongeveer

▶ Maar futures staan bijna altijd in contango, doorrollen kost veel geld

▶ Makkelijkst te doen via de VXX tracker



Volatiliteit….. Kunnen we er in beleggen?



Volatiliteit….. Kunnen we er in beleggen?

▶ VXX als belegging

▶ Continue glijbaan met mooie spikes omhoog als je ze nodig hebt

▶ Moet constant geld bij, drukt rendement op je portefeuille

▶ Als je 10% van de portefeuille in VXX stopt daalt Vola van het geheel aanzienlijk

▶ Maar ook je rendement daalt fors, per saldo weinig winst qua Sharpe maatstaf



Volatiliteit….. Kunnen we er in beleggen?



Volatiliteit….. VXX versus de VIX



Volatiliteit….. Te duur door risicoaversie

▶ Iedereen wil wel risicoreductie door long VIX belegging

▶ Vraag naar VIX long of premie long is hoog, oa Instituten

▶ VXX betaalt dus in the long run vrij veel voor bescherming

▶ Hiervan kan je ook profiteren

▶ Profiteren van VXX

▶ Lange Out of the money calls schrijven, zeker als VIX hoog is

▶ Korte Out of the money puts geven als VIX erg laag is (ivm mean reversion)

▶ Saai beleggen, hier ontvang je dus te veel premie ivm vraag naar Vola reductie door Instituten

▶ Maar let op, doe er nooit te veel, is giftig spul



200 daags MA en de hefboom

▶ Gebruiken van de 200 MA voor bijvoorbeeld de AEX 



200 daags MA en de hefboom pt 2

▶ Levert uitstappen wat op bij de SP500?

▶ Onderzoek op de SP500 geeft na kosten extra 0.5% rendement per jaar

▶ En het risico neemt met bijna 1/3e deel af

▶ Laatste 25 jaar kost het wel licht aan rendement

▶ Strategie leidt tot gemiddeld 4x per jaar handelen

▶ Levert uitstappen wat op bij de AEX?

▶ Laatste 25 jaar gelijk rendement

▶ Het risico neem met 1/3e af

▶ Maar belangrijker, maximale daling de helft kleiner dan Buy and Hold

▶ Dus bij bear market hoef je niet af te bouwen, je bent dan al uitgestapt



Samenvatting verlagen risico

▶ Doen:

▶ Conservatives kopen

▶ Aandelen kopen via lange calls voor Vola effect

▶ Calls schrijven op korte termijn op normale Index, zoals SP500

▶ Handelen tegen de te dure VXX

▶ Gebruiken 200 MA om lange neerwaartse trends te vermijden

▶ Niet doen:

▶ Korte termijn puts kopen om risico af te dekken

▶ VXX opnemen in je portefeuille

▶ Ofwel alles waarin je meeloopt in de afdekkudde



Alternatives in 2016

▶ Doel

▶ Extra rendement bovenop de aandelen/opties

▶ Liefst niet al te beweeglijk

▶ Liefst rendement ongeacht aandelenrendementen

▶ Realisatie

▶ 1.3% extra rendement voor Jan/Apr

▶ Daalden wel voor ongeveer 1/3e deel mee in Jan/Feb, acceptabel

▶ Positief rendement in alle 5 subcategorieën



Alternatives in 2016 pt 2

▶ Vastgoed (20% weging)

▶ US REITS plus 4% YTD

▶ Tussentijds wel 10% gedaald medio Februari

▶ Gevoelig voor daling aandelenmarkten

▶ Private Equity (20% weging)

▶ Red Rocks Global Listed Private Equity Index plus 2% YTD

▶ Tussentijds wel 12% gedaald medio Februari

▶ Gevoelig voor daling aandelenmarkten

▶ Private Equity fondsen van bijvoorbeeld Blackstone doen t beter

▶ Geen toegang echter voor kleinere belegger, BX kopen alternatief



Alternatives in 2016 pt 3

▶ High Yield (20% weging)

▶ Iboxx High Yield Liquid plus 7% YTD

▶ Tussentijds slechts 5% gedaald medio Februari

▶ Momenteel erg gevoelig voor ontwikkelingen in Oliesector

▶ Hedgefunds (20% weging)

▶ HFRI Index plus 0% YTD

▶ Tussentijds wel 3% gedaald medio Februari

▶ Minder gevoelig voor daling aandelenmarkten

▶ Wordt tijd dat ze weer eens wat gaan verdienen



Alternatives in 2016 pt 4

▶ AEX Dividend (20% weging)

▶ AEX 2020 dividend plus 2% YTD

▶ Tussentijds slechts 2% gedaald medio Februari

▶ Rustige belegging meestal



VOC Beleggen, de uitdaging

Nederland weer het rijkste land ter wereld!

Arm zijn we niet, mede dankzij het gas van Slochteren dat ons tot een van de rijkste landen ter wereld 
maakte en ook onze pensioenpotten hebben een omvang om van te smullen…. Gek overigens dat we 
daarover met z’n allen in paniek zijn omdat de rente zo laag is en we net doen of we arm zijn. Typisch 
Nederlands gedrag.

Maar stel nou eens dat net als eind vorige eeuw een slordige 500.000 Nederlanders besluiten om met 
een hefboom te gaan beleggen, maar ditmaal veel slimmer via VOC Beleggen. En dat dan met een 
gemiddeld bedrag van EUR 50.000. Inclusief krediet op inkomen is dat voor een veel en veel grotere 
groep haalbaar maar dat terzijde, niet iedereen zal meedoen. Gezamenlijk hebben we het dan wel 
over een bedrag van 500.000 x 50.000 = EUR 25.000.000.000 ofwel EUR 25 miljard!

En zoals je op andere pagina’s kan lezen is het de bedoeling om dat bedrag in 20 tot 30 jaar te laten 
groeien tot het 1000-voudige. Dan hebben we het rond 2045 bijvoorbeeld over EUR 25.000 miljard, 
groter dan het huidige BNP van de Verenigde Staten.



VOC Beleggen, de uitdaging pt 2

Hoezo kan Nederland niet in 1 generatie de wereld wederom op zijn kop zetten?

Of het lukt? Dat hangt van veel factoren af, maar u dacht tot niet dat de oprichters van de VOC in 1602 

dachten dat Nederland zoveel succes zou gaan hebben? Ze droomden er wel van, en ik hoop dat u er 

met mij ook van gaat dromen. En het niet alleen bij dromen laat en aan de slag gaat om uw vermogen 

te ver-1000 voudigen. En naast u hebben we nog maar 499.998 mensen nodig die het ook leuk vinden 

om zelf ondernemend te beleggen, risico te nemen in plaats van suf sparen, en zelf een stevig 

vermogen op te bouwen.

En dat allemaal in een tijd dat met dank aan mijn grote vriend Draghi van de ECB het geld voorlopig 

gratis is, dus over rentelast hoeven we het voorlopig niet te hebben!

Wil je vast kijken wat dit voor jouw Eigen Vermogen kan betekenen?



VOC Beleggen…. De site, aanmelden dus!

▶ www.VOCBeleggen.nl



Vragen?


