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BELEGGEN KUN JE ZELF
tips & tricks 2016

Deze maand verschijnt de eerste jaarboekeditie  
van ‘Beleggen kun je zelf’, geschreven door  
Patrick Beijersbergen. Hij geeft daarin concrete tips  
en praktische beleggingsadviezen. Waardebelegger  
Hendrik Oude Nijhuis las het en gaf zijn oordeel.

n  Beleggen kun je zelf, Tips & 

Tricks 2016, van Patrick  

Beijersbergen kost € 14,95 in  

de boekhandel. Het boek is  

ook te bestellen via de website  

van de uitgever:  

www.writersunited.nl.

n    Hendrik Oude Nijhuis is een 

expert op het gebied van 

value-investing en auteur van 

de bestseller: 'Leer beleg-

gen als Warren Buffett - zijn 

beleggingsstrategie in theorie 

& praktijk'.  

www.beterinbeleggen.nl.

eleggen kun je zelf,  
tips & tricks 2016, is vlot 
leesbaar en een aan
rader voor zowel de 
beginnende als de 
meer erva

ren belegger. De auteur 
geeft een heldere, goed 
onderbouwde visie waar
bij hij ook zijn nek durft uit 
te steken. Zo wordt op de aller
eerste pagina gelijk al aangege
ven waarom de olieprijs in 2016 
best naar 20 dollar kan, nog eens  
een halvering gerekend vanaf de 
huidige niveaus.

Beijersbergen is een bekende 
in de beleggingswereld. Hij is sinds 
1996 actief als beleggingsadviseur, 
vermogensbeheerder, analist en 
tegenwoordig hoofdredacteur van 
Effect. Eerdere boeken van zijn hand 
over geld en beleggen vielen onder 
beleggers steevast in de smaak.

VOORZICHTIG MET OBLIGATIES
De auteur geeft beleggers de raad 
komend jaar voorzichtig te zijn 
met obligaties. En uitgelegd wordt 
ook waarom aandelen eigenlijk 
veiliger zijn dan spaargeld, mits de 
beleggingshorizon maar voldoen
de lang is.
Beijersbergen geeft aan dat wat 

Tekst HENDRIK OUDE NIJHUIS

aandelen betreft de voorkeur uit
gaat naar waardeaandelen omdat 
deze op den duur simpelweg beter 
renderen dan groeiaandelen. Uitge
legd wordt ook hoeveel spreiding 
optimaal is. De auteur stelt dat het 
best vreemd is dat personen met 
afwijkende beleggingsprofielen 
soms wél in precies hetzelfde pensi
oenfonds zitten en waarom banken 
de neiging hebben te conservatieve 

beleggingen te adviseren wat ten 
koste gaat van rendement.

VOLOP KOOPADVIEZEN
Interessant, zeker voor beginnende 
beleggers, zijn de drie uitgebalan
ceerde voorbeeldportefeuilles voor 
de langere termijn aan het einde 
van het boek. Deze portefeuilles zijn 
samengesteld op basis van de koop
adviezen in het boek zelf. Voor an

B

deren zijn de voorbeeldportefeuilles 
die zijn afgestemd op risicoprofiel 
 behoudend, neutraal of offensief   
interessant vergelijkingsmateriaal 
voor hun eigen, bestaande porte
feuille. Naast praktische tips en tien
tallen kansrijke, laag gewaardeerde 
aandelen komt een aantal goedko
pe, goed presterende beleggings
fondsen aan bod.

‘Beleggen kun je zelf’ is al met al 
een handleiding waar iedere beleg
ger wel wat van zijn gading in zal 

vinden. Het boek staat bol van 
concrete tips en is meer dan de 

moeite van het lezen waard 
voor wie met beleggen wil 

beginnen én voor wie zijn 
beleggingsportefeuille 
eens kritisch tegen 
het licht wil houden. 

Het is een complete 
beleggingsgids met actuele  

adviezen voor de langere ter
mijn, met nuttige informatie 

voor iedere belegger.

‘DIT 
BOEK GEEFT  

PRAKTISCHE TIPS 
EN BESPREEKT 

TIENTALLEN 
KANSRIJKE, LAAG  
GEWAARDEERDE 

AANDELEN’


