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● Sinds september weer terug bij Beleggers Belangen
● Beleggingsspecialist RTL Z Beursspel (2015)
● Beurstwitteraar van het jaar (2014)
● Beursexpert NRC Handelsblad (2013 tot heden)
● Marktcommentaar voor Dow Jones, de Telegraaf en 
ABM Financial News (2013 tot heden)
● Blogger IEX (2013 tot heden)
● Beleggingsspecialist / Vermogensbeheerder / Boegbeeld 
Lynx (2013 tot 2015) 
● Winnaar grootste online beleggersdebat van Nederland 
(2013)
● Jury Gouden Stier (Oscars financiële wereld) (2012)
● Beheerder defensieve portefeuille Beleggers Belangen 
(2010 tot 2013)
● Redacteur Beleggers Belangen (2007 tot 2013)



Groeivertraging China



Groeivertraging China



Prijzen dalen in China



Geld stroomt het land uit



Devaluatie Chinese Yuan



Valutareserves Centrale Bank



Verkoopt China VS-staatsobligaties?



De gevolgen van de Chinese 
groeivertraging



China maakt 13% uit van de 
wereldeconomie



Grondstoffen (2011-2015) 



Mijnbouwaandelen zakken door
de bodem uit 2009 



De gevolgen van de dalende 
grondstofprijzen



Grondstof exporterende landen
hebben het zwaar:



Brazilië heeft onverstandige 
dingen gedaan in de goede tijden 



Niet alleen Brazilië leent
in Amerikaanse dollars



Dit slaat een gat in de begroting van
veel landen. Dit heeft weer effect op 

andere opkomende markten:



De situatie in de opkomende markten,
heeft gevolgen op de wereldeconomie



De wereldhandel krimpt



Schaliegassector heeft het 
heel zwaar:



Winsten staan onderdruk in de S&P500:



Winstenverwachting voor het eerst sinds 
2009 negatief:



Steeds meer voorraden:



ISM voorspelt niet veel goeds



Amerikaanse cijfers vallen tegen:



De volgende Amerikaanse recessie zal de 
aandelenmarkt onder druk zetten



Koersen dalen in recessies



Disclaimer
In 1926 was er in de Verenigde Staten een recessie, koersen stegen gedurende deze 

kwartalen steeg de Dow Jones met 30%.



Waarom een grote koersdaling van 50% 
niet vreemd zou zijn:



Shiller P/E is hoog (prijs stukje winst)



Bewijs dat de Shiller P/E werkt



Q-ratio is hoog (vervangingskosten)



Warren Buffett indicator



Aankoopwaardering belangrijk
bij het kopen van aandelen



Stap 1 van een grote correctie is dat 
beleggers weglopen van risico. 



Stap 1 van een grote correctie is dat 
beleggers weglopen van risico. 



Verzekering op Europese 
bedrijfsobligaties



Of kijk bijvoorbeeld naar Griekse 
Bankaandelen van de afgelopen dagen:
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Schulden zijn in 2015 hoger dan in 2008



Ingezoomd op de VS



Gereedschap kist van centrale banken is 
bijna leeg. Er zijn dit jaar bijvoorbeeld al 
63 acties van centrale banken geweest.



Ontkoppeling?



Waarderingen (Slide 31, 33 en 35) zijn 
hoog genoeg voor een grote neergang



Daarnaast zijn er genoeg extremen



Daarnaast zijn er genoeg extremen



Daarnaast zijn er genoeg extremen



Daarnaast zijn er genoeg extremen



PMI Spanje:



Prijzen Spanje:



Welke drie mogelijkheden zijn er?



De gevolgen van koersdalingen

• Ik ben een dividendbelegger. Een groot gedeelte van mijn 
rendement komt van het opnieuw investeringen van de 

dividenden. Halveert een aandelenkoers, dan kan 
ik dubbel zoveel aandelen kopen van het 
dividend. Koersdalingen zorgen daarom dat mijn 

langetermijnrendement omhoog gaat.

• In de komende jaren ga ik aandelen kopen en ben ik niet 

van plan om mijn huidige aandelen te verkopen. Hoe 
meer aandelen ik kan kopen tegen lage 
waarderingen, hoe hoger mijn 
langetermijnaandelenrendement zal zijn.



Bedankt voor uw aandacht
• Al uw vragen zijn nu welkom. Het mag over elk onderwerp gaan.

• Beleggers Belangen organiseert VoorMorgen.Nu. De klanten van 
Lynx kunnen hier gratis naar toe wanneer ze zich inschrijven via 
de volgende link: www.VoorMorgen.nu/uitnodiging

• Updates van de grafieken op mijn Twitter: 
twitter.com/KarelMercx.

• Of op Facebook: facebook.com/beleggen.

• U kunt mij ook een e-mail sturen via karelmercx@gmail.com.

• Tot de volgende keer.

http://www.voormorgen.nu/uitnodiging
https://twitter.com/KarelMercx
https://www.facebook.com/beleggen

