Hoe zit het met rendement, kosten en de risico’s van
beleggen?
Leuk dat je overweegt om te gaan beleggen! Beleggen klinkt soms ingewikkeld. Maar verstandig beleggen
kan iedereen en je hoeft er niet rijk voor te zijn. We vertellen je er graag meer over aan de hand van een
aantal veelgestelde vragen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wat voor rendement kun je verwachten?
Kun je geld verliezen?
Welk risico past bij jou?
Hoe kun je het risico beïnvloeden?
Hoeveel kost beleggen?
Zit je er altijd aan vast?

1. Wat voor rendement kun je verwachten?
Wat voor rendement kun je verwachten? Dit is een veel
gestelde vraag waar je verschillende antwoorden op kunt
geven. Beleggen is iets wat je doet voor de langere termijn.
Hoe langer je belegt, hoe groter de kans op een hoger
rendement en hoe lager de kans dat je een deel van je inleg
verliest. Bovendien behaal je dan rendement op rendement.
Wachten loont, dus neem de tijd. Dit laten we zien aan de
hand van een voorbeeld: Stel je hebt €10.000 en belegt dit
voor minimaal 10 jaar. Je kiest een voor beleggingsprofiel
met 50% aandelen en 50% obligaties. Dan kan jouw geld in
10 jaar tijd groeien naar ongeveer €13.000. Na twintig jaar
kan jouw vermogen zelfs doorgroeien naar ruim €20.000.

Met beleggen kun je hogere en soms lagere rendementen
halen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor
de toekomst. Op de website kun je rekenen met jouw eigen
situatie. Vul jouw bedrag en looptijd in en bereken wat
beleggen jou kan opleveren.
2. Kun je geld verliezen?
Hoe zit het met het geld dat je inlegt? Kun je dit verliezen?
Beleggen kent risico’s. De waarde van je beleggingen kan
schommelen en je kan (een deel van) je inleg verliezen. Maar
de geschiedenis laat zien dat de kans op een gemiddeld
jaarlijks verlies afneemt naarmate de looptijd langer wordt.
Negatieve jaren kunnen bij een langere looptijd namelijk
makkelijker worden goedgemaakt door goede jaren. Het is
daarom belangrijk dat je belegt voor de lange termijn.
3. Welk risico past bij jou?
Als je zelf belegt, kun je het risico voor een deel beïnvloeden
door de keuze in beleggingsproducten (zoals bijvoorbeeld
aandelen en obligaties). Maar let ook op de spreiding van
jouw beleggingen en het tijdstip waarop je de producten
aan- of verkoopt.
Beleg je met Rabo Beheerd Beleggen of Rabo Advies
Beleggen, dan kies je een risicoprofiel. Dit wordt gebruikt om
de beleggingsportefeuille in te richten.

*Deze berekening geeft inzicht in de mogelijke ontwikkeling
van de beleggingen. Je ziet niet één uitkomst, zoals bij
sparen, maar meerdere mogelijke uitkomsten. Ook een
eindwaarde boven of onder deze uitkomsten is mogelijk.

Elk risicoprofiel heeft een andere verdeling tussen aandelen
en obligaties. Aandelen hebben op lange termijn meestal
een beter rendement dan obligaties, maar dalen in slechte
tijden vaak ook harder.

Bepaal hoe hoog het bedrag is dat je wilt opbouwen, en
wanneer je over je geld wilt beschikken. Kies vervolgens het
risicoprofiel dat past bij deze looptijd en het rendement dat
je nodig hebt om je doel te bereiken. Zo neem je niet meer
risico dan nodig.
Als je doel verder in de tijd ligt, kun je overwegen om meer
risico nemen, zodat je een grotere kans hebt op een hoger
rendement. Als je langere tijd belegt, profiteer je hier
mogelijk langer van. En heb je ook meer tijd om eventuele
verliezen weer goed te maken.
Komt je doel dichterbij, dan kun je ervoor kiezen om je risico
af te bouwen of een deel op een spaarrekening te zetten. Bij
Rabo Beheerd Beleggen en Rabo Advies Beleggen houden
wij de afbouw van je risico in de gaten.
4. Hoe kun je het risico beïnvloeden?
Je kunt een zekere mate van invloed uitoefenen op het risico
dat je loopt door je beleggingen goed te spreiden. Beleggen
vraagt discipline, kennis en tijd. Wil je het jezelf makkelijk
maken, besteed het dan uit. Je beleggingen worden dan
door experts voor je gespreid.
Ga je zelf beleggen? Spreid je beleggingen dan over
verschillende soorten producten, zoals aandelen en
obligaties. Aandelen hebben op lange termijn meestal een
beter rendement dan obligaties.

5. Hoeveel kost beleggen?
Beleggen kost geld, en deze kosten gaan af van je
uiteindelijke rendement. Hoe lager de kosten, hoe hoger de
netto opbrengsten.

Je betaalt voor de basisdienstverlening. Deze kosten bestaan
uit administratie, informatie, toegang tot systemen en
beurzen.
Als je jouw beleggingen laat beheren, of een persoonlijke
adviseur wilt, dan zijn daar kosten aan verbonden.
Als je zelf belegt, betaal je transactiekosten voor de aan- en
verkopen die je doet.
Beleg je in beleggingsfondsen, dan brengen de fondsen
kosten in rekening voor onder andere het fondsbeheer.
6. Zit je er altijd aan vast?
Kies je voor Rabo Zelf Beleggen of Rabo Beheerd Beleggen,
dan zit je nergens aan vast. Je kunt op elk moment jouw
beleggingen verkopen. Dat kun je makkelijk zelf online doen.
Maar de vraag is of dit verstandig is. Er kunnen kosten zijn
aan het verkopen van beleggingen. En tussentijdse
opnames kunnen er toe leiden dat je het doelbedrag niet
haalt.
De looptijd van jouw belegging wordt immers korter. Je
profiteert dan minder van het effect van rendement op
rendement en bovendien neemt de kans op negatief
rendement toe. Daarnaast weet je niet of je op een hoogteof een dieptepunt uitstapt. Hoe langer je belegt, hoe groter
de kans op een positief rendement.

Spreid je beleggingen ook over verschillende sectoren, zoals
technologie, gezondheidszorg, energie, of vastgoed. Gaat
het in de ene sector minder, dan kunnen andere sectoren
dat mogelijk compenseren.
Tot slot kun je spreiden over regio’s, zoals Noord-Amerika,
Europa, Pacific en opkomende markten. Je rendement is er
dan minder afhankelijk van of één enkele regio het goed
doet.

Vind je het leuk om veel te handelen, dan kun je er voor
kiezen om een deel apart zetten en met een ander deel
actief te handelen.
Kortom, verstandig beleggen kan iedereen:




Begin op tijd
Neem de tijd
Spreid jouw beleggingen

