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LAAT UW GELD 
BETER OPBRENGEN,
BELEG REGELMATIG!

Doelstellingen?

Ook al kan beleggen op de beurs op korte termijn risico’s 
inhouden toch zijn alle analisten het er over eens dat op 
lange termijn beleggen op de beurs de meeste vruchten 
afwerpt. Helaas hebben nog veel beleggers schrik om in de 
beurs te stappen.

Sommigen vragen zich af of ze wel voldoende geld en 
ervaring hebben. Anderen vragen zich eerder af of het wel 
het ideale moment is.

Nochtans bestaat er bij Beobank een eenvoudige oplossing 
om ‘gaandeweg’ te beleggen zonder direct over veel geld te 
moeten beschikken en tegelijkertijd het tijdsgebonden risico 
te spreiden: het Beobank beleggingsplan. 

Risicobeperking
Het moment waarop u belegt, speelt een belangrijke rol in 
het uiteindelijke resultaat. Bij gebrek aan een kristallen bol, 
kan niemand met nauwkeurigheid de bewegingen van de 
markten voorspellen. In het ideale scenario moet u voor de 
stijging beleggen... en voor de daling verkopen!

Geleidelijk beleggen, op verschillende momenten, laat u 
dus toe om deze risico’s in verband met timing te beperken 
en om aan een gemiddelde aankoopkoers te beleggen. Zo 
bent u beter bestand tegen kortetermijnschommelingen op 
de beurs. 

Kapitaalopbouw
U hoeft echt niet over veel geld te beschikken om te kunnen 
beleggen. Het Beobank beleggingsplan leent zich bij uitstek 
voor de opbouw van een kapitaal op lange termijn hetzij voor 
uzelf, hetzij voor één van uw kinderen of kleinkinderen. 

Het is geschikt zowel voor de jonge belegger die stap per 
stap aan zijn toekomst wil bouwen, als voor al wie voor een 
aanvullend pensioen aan het sparen is. 

Zoals u weet, zal men steeds meer op zijn eigen spaar- en 
beleggingsinspanningen moeten rekenen om zijn levenspeil 
na zijn pensioenleeftijd in stand te houden. Een lang en 
zorgeloos pensioen vergt een jarenlange voorbereiding. 
Door progressief te beleggen, zorgt u dus voor uw appeltje 
voor de dorst.

Voordelen?

Een plan op uw maat
U belegt maandelijk een bepaald bedrag naar keuze. U kunt 
al meedoen aan het Beobank beleggingsplan vanaf 50 euro 
per maand.

Uiteraard kan dit bedrag verhoogd worden in functie van uw 
mogelijkheden en wensen. 

Gemakkelijk en flexibel
Het volstaat om éénmaal het bedrag, het beleggingsfonds 
en de rekening te kiezen vanwaar de doorlopende opdracht 
wordt uitgevoerd.

En klaar is Kees! U spaart automatisch en zonder inspanning. 
De beleggingsfondsen worden geleidelijk aangekocht en 
onder uw effectenrekening geplaatst.

Meer nog, u betaalt geen bewaarlonen, geen 
administratieve kosten... U betaalt enkel de gebruikelijke 
instapkosten op het gekozen beleggingsfonds; wat logisch is.

U behoudt bovendien de perfecte controle. Zowel het bedrag 
als het fonds kunt u te allen tijde aanpassen aan uw noden 
en behoeften.

En voor een optimale opvolging ontvangt u elk trimester een 
globaal overzicht van uw portefeuille.



BELEGGINGSPLAN

ENKELE VOORBEELDEN
TER VERDUIDELIJKING

Laten we enkele voorbeelden nemen om de vooruitzichten te verduidelijken. Om het eenvoudig te houden, zijn onze 
simulaties* gebaseerd op de prestaties van de MSCI World Index en hebben we twee periodes van 3 jaar geobserveerd: de 
eerste tussen 31 januari 2008 en 31 januari 2011 en de tweede tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 2018.

Deze periodes werden niet willekeurig gekozen. De eerste periode (2008-2011) staat gekend als een volatiele, negatieve 
beursperiode. De tweede periode (2015-2018) daarentegen was een stabielere, positieve beursperiode.

Het is dus interessant om de mogelijkheden en het effect van een Beobank beleggingsplan, dat in beide periodes wordt 
uitgevoerd, te onderzoeken.

Natuurlijk vormen de prestaties van het verleden in geen enkel opzicht garanties voor de toekomst. Maar zij laten ons wel toe 
om de theorie met een voorbeeld toe te lichten.

*  De simulaties houden geen rekening met mogelijke kosten en taksen die verbonden zijn aan een belegging.
Bron: MSCI

Ongunstig beursklimaat

Stel dat u op 31 januari 2008 10.000 euro in de MSCI World 
Index had belegd. Drie jaar later, op 31 januari 2011 zou u 
8.921 euro teruggekregen hebben. U zou dus 10,8% van uw 
belegd kapitaal verloren hebben.

Maar stel u nu voor dat u indertijd niet over een dergelijk 
bedrag beschikte maar dat uw capaciteit van maandelijks 
sparen 270 euro per maand bedroeg. Laten we ervan uitgaan 
dat u met een Beobank beleggingsplan gestart was en 
elke maand 270 euro belegd had in de MSCI World Index 
gedurende drie jaar. U zou dan in totaal 9.990 euro belegd 
hebben (37 x 270 euro).

Na drie jaar zou u 11.730 euro teruggekregen hebben. Dit 
komt neer op een winst van 17,3%.

In een volatiele, negatieve beursperiode ziet men alle 
voordelen van het Beobank beleggingsplan. Het plan neigt 
de volatiliteit te beperken en maakt het in dit voorbeeld zelfs 
mogelijk om een positief rendement te verkijgen.

Belegging in een ongunstige beursperiode Belegging in een gunstige beursperiode

Gunstig beursklimaat

Stel u voor dat u op 1 oktober 2015 10.000 euro in de MSCI 
World Index had belegd. Drie jaar later, op 1 oktober 2018, 
zou uw kapitaal met 18,4% gestegen zijn. U zou immers op 
1 oktober 2018 niet minder dan 11.843 euro teruggekregen 
hebben.

Een progressieve belegging van 270 euro per maand via 
een Beobank beleggingsplan zou u 10.846 euro opgeleverd 
hebben. Dit komt neer op een winst van 8,4% van uw belegd 
kapitaal.

In een stabielere, positieve beursperiode levert een 
eenmalige belegging weliswaar het hoogste rendement op 
maar kan een Beobank beleggingsplan toch ook een mooi 
resultaat neerzetten. Ook al is het effect op het rendement 
minder groot, ziet men toch dat zelfs in een gunstige 
beursperiode het Beobank beleggingsplan de tussentijdse 
volatiliteit afvlakt.

Belegging in een gunstige beursperiode 
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Beobank weet dat de ene belegger de andere niet is. Om een 
geschikte belegging op maat voor te stellen, benaderen we 
elke klant dan ook op een andere manier.

Daarom nemen we de tijd om u beter te leren kennen en om 
uw verwachtingen en doelstellingen op korte, middellange 
en lange termijn te begrijpen zodat we u correct kunnen 
adviseren en de meest geschikte oplossingen kunnen 
voorstellen.

We bieden u steeds een ruime keuze aan beleggingen. In 
tegenstelling tot vele andere banken stellen wij bij Beobank 
ook beleggingsproducten voor die door derden gepromoot 
worden, evenals levensverzekeringen. Zo krijgt u toegang tot 
een selectie van kwalitatief hoogstaande producten van  
11 internationaal befaamde financiële instellingen.

En we delen onze kennis met u. Met Beobank haalt u niet 
alleen voordeel uit de expertise van onze adviseurs en 
de regelmatige update van hun kennis, maar ook uit de 
competentie van onze partners die gespecialiseerd zijn in 
verschillende sectoren of regio’s. 

Onze 11 partners:

BELEGGINGSPLAN

WAAROM BELEGGEN 
BIJ BEOBANK?

Meer info?
Surf naar www.beobank.be

Maak een afspraak in een Beobank agentschap  
voor een beleggingsvoorstel dat afgestemd is  

op uw behoeften.
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Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. 
Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA.


