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Sprekers

▶ Rob Stuiver RBA

▶ Ondernemend belegger

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 



Algemeen

▶ Uw vragen kunt u direct in de chat stellen

▶ Waar mogelijk/relevant probeer ik deze direct te behandelen, anders 

ontvangt u na afloop per e-mail een antwoord.

▶ De Masterclass is achteraf online terug te zien in het archief.



Educatie – LYNX archief



Inhoud van vandaag

▶ Herhaling missie

▶ VOC Beleggen: Resultaten 2016

▶ Een gewaarschuwd hefboombelegger telt voor 4

▶ Ratio call spreads AEX

▶ Investor AB als belegging met extra optiesausje

▶ Q & A



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

 60,00

 70,00

 80,00

 90,00

 100,00

 110,00

 120,00

 130,00

 140,00

 150,00

d
e

c-
1

4

ja
n

-1
5

fe
b

-1
5

m
rt

-1
5

ap
r-

1
5

m
ei

-1
5

ju
n

-1
5

ju
l-

1
5

au
g-

1
5

se
p

-1
5

o
kt

-1
5

n
o

v-
1

5

d
e

c-
1

5

ja
n

-1
6

fe
b

-1
6

m
rt

-1
6

ap
r-

1
6

m
ei

-1
6

ju
n

-1
6

ju
l-

1
6

au
g-

1
6

VOC Beleggen

VOC x 2
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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%

Mar-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%

May-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%

Oct-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%

Mar-16 126.14 4.0% 5.6% -1.6% -0.7% -2.0% -1.0% 2.1%

Apr-16 126.90 0.3% 0.8% -0.5% -1.0% 0.1% -0.5% 1.0%

May-16 129.22 0.9% 1.5% -0.6% -0.6% -0.2% 0.0% 0.2%

Jun-16 138.64 3.6% -1.0% 4.7% 4.4% 0.3% 0.0% 0.0%

Jul-16 143.47 1.7% 4.1% -2.4% -2.2% -1.3% -0.5% 1.6%

Aug-16 138.86 -1.6% 0.7% -2.3% -2.9% 0.3% 0.0% 0.3%



VOC Beleggen…. De resultaten pt 3

▶ Resultaten 1.1.2016 tm 30.08.2016

▶ VOC Beleggen +10.3% 5.3% tm april

▶ VOC Beleggen x 2 +20.6% 10.6% tm april

▶ MSCI World Lokale Valuta +  4.5% -0.8% tm april

▶ MSCI World Lokale Valuta x 2 +  9.0% -1.6% tm april

▶ MSCI World in EUR +  3.3% -3.5% tm april

▶ MSCI World in EUR x 2 +  6.6% -7.0% tm april



Een gewaarschuwd hefboombelegger telt voor 4

▶ De valkuilen voor de hefboombelegger

▶ Hefboom boven de 2

▶ High Beta Stocks om flink te winnen bij stijgende beurs

▶ Slecht gespreide portefeuille

▶ Illiquide beleggingen

▶ Gamma short door te veel geschreven opties (call en put)

▶ Te veel geschreven out of the money Puts 

▶ Alternatives met te veel impliciet aandelenrisico



Ratio call spreads AEX

▶ Wat is een ratio call spread en waarom hierin beleggen?

▶ Kopen van 1 call AEX, bijvoorbeeld DEC 2020 strike 600

▶ Verkopen ander aantal calls AEX met zelfde looptijd, bijv 3 call DEC 2020 strike 800



Ratio call spreads AEX



Ratio call spreads AEX

▶ Wat is een ratio call spread en waarom hierin beleggen?

▶ Kopen van 1 call AEX, bijvoorbeeld DEC 2020 strike 600

▶ Verkopen ander aantal calls AEX met zelfde looptijd, bijv 3 call DEC 2020 strike 800

▶ In dit geval zeer beperkte investering (EUR 9.30 – 3x EUR 2.10 = EUR 3.00)

▶ Behalve de premie alleen risico als AEX keihard gaat stijgen

▶ Enorme winstpotentie bij een normaal lekker stijgende beurs



Ratio call spreads AEX



Investor AB

▶ Wat is Investor AB en waarom interessant?

▶ Zweedse houdstermaatschappij van familie Wallenberg

▶ Belegt in grote Zweedse beursgenoteerde bedrijven als strategisch LT partner

▶ Oa Astra Zeneca, Atlas Copco, ABB, SEB, Ericsson

▶ Koopt daarnaast ook bedrijven in zijn geheel, deels via Private Equity tak

▶ Ongeveer 20% discount ten opzichte van intrinsieke waarde

▶ Geen SEK risico door schrijven in the money put

▶ Geeft aardige premies indien je er calls op schrijft

▶ Bijna 4% dividend



Investor AB



Investor AB



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?


