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Corona en beleggen
Door de coronacrisis hebben beleggers op grote schaal aandelen en obligaties van de hand gedaan en hun
toevlucht gezocht in ‘veilig papier’. Maar is dat wel zo verstandig?
Risico’s
Beleggen is natuurlijk altijd iets wat u voor de lange termijn doet. Uitstappen op een dieptepunt in de markt
is vaak geen verstandige keuze omdat u effecten verkoopt tegen ongebruikelijke koersen. Het risico is dat
u weer te laat instapt waardoor u niet optimaal kunt profiteren van opwaartse trend. U maakt dus niet alleen
verlies, maar u profiteert ook onvoldoende van het herstel. Dit komt uw rendement op lange termijn niet ten
goede.
Wat kunt u doen?
Zorg voor een goede spreiding in uw portefeuille, zo beperkt u het risico. Deze spreiding kan betrekking
hebben op:
Soorten vermogensinstrumenten (aandelen, obligaties, opties, vastgoed, opties, futures etc.).
Diverse sectoren (denk dus bijvoorbeeld ook aan medische sector,
communicatie technologie en levensonderhoud).
Geografische spreiding (er zijn al landen die weer (groten)deels operationeel zijn).
Een aantal vermogensbeheerders dekken risico’s van koersdalingen van aandelen deels af.
Inspelen op (mogelijke) rentestijgingen van obligaties.
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Hou vol!
De coronacrisis zal nog diepe economische sporen nalaten ook nadat het virus geen nieuwe slachtoffers
meer maakt. Deze crisis heeft voor veel mensen nu en in de toekomst economische gevolgen. Misschien
heeft u nu minder vertrouwen in de economie, is uw financiële toekomst aangetast, en daarmee ook het
vertrouwen in beleggen mogelijk gedaald. Toch doet u er goed aan juist nu uw hoofd koel te houden en geen
overhaaste en door emotie ingegeven beslissingen te nemen.
Kansen
Juist nu is het een goed moment om uw beleggingsportefeuille eens goed tegen het licht te houden. Voor
welke koersdaling heeft het coronavirus gezorgd op uw vermogensportefeuille en wat zijn doorgaans uw
rendementen in de afgelopen jaren? Misschien kunt u met minder risico eenzelfde of hoger rendement
nastreven. Of beschikt u nog over voldoende vermogen dat nu op uw spaarrekening staat te verpieteren?
Dan is dit wellicht een mooi instapmoment om bij te storten en zo uw doel(kapitaal) toch te halen.
Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar ook in deze bijzondere tijd!

Kijk op onze site voor meer informatie. Klik hier: www.summumadvies.nl

