Uw vermogen verdient het beste rendement
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De beurs in uw broekzak
Het voorbije jaar hadden we al wel eens
problemen met de goede werking van
onze website. Daarom werd geïnvesteerd in een volledig nieuwe ‘machine’,
voldoende krachtig om de website ‘futureproof’ te kunnen uitbouwen. Er zal de
komende kwartalen en jaren bijkomend
geïnvesteerd worden: van kleine
aanpassingen zoals beurskoersen die
zichzelf ‘verversen’ tot nieuwe toepassingen. U als belegger wordt daarbij
centraal gesteld. Daarmee doelen we
niet alleen op de gebruiksvriendelijkheid van de site, maar ook op gepersonaliseerd advies ‘op maat’. Het
komende jaar zal daarom de focus van
onze investeringen liggen op de bouw
van een performante portefeuillemodule. Samen met de aandelen in uw
volglijsten zal die immers de basis
vormen voor die gepersonaliseerde
diensten. Dit opdat u niet onder een
lawine van adviezen zou bedolven
worden, maar een beter zicht krijgt op
de aandelen die er voor u toe doen.
Uiteraard blijven onze analisten voor u
het beurshuiswerk doen en zullen zij
voor u uitfilteren wat u zeker moet weten.
Het ‘papieren’ magazine (al maandagavond te downloaden op onze website)
zal dan ook een belangrijke plaats in ons
aanbod blijven innemen. Maar besef dat
een deel daarvan al eerder op de
website verschijnt. Op de vernieuwde
website wordt die info beter ontsloten,

vindt u beter uw weg. Laat ons werk niet
onbenut en ontdek het zelf. In deze
zomerspecial helpen we u alvast een
handje, aan de hand van ‘visuals’ met
een woordje uitleg. Zelfs in de ‘basisfiche’ van elk aandeel vindt u gegevens
die nergens ander geboden worden,
zoals bijvoorbeeld de ratio nettoschuld/
EBITDA. Eveneens onderbenut tot nog
toe: een tool (zie pag. 6) waarmee u
aandelen kan selecteren op basis van
door u bepaalde criteria zoals de k/w,
EV/EBITDA en/of dividendrendement.
Of screen uw portefeuille, zodat u
meteen zicht heeft op de samenstelling
ervan inzake advies, risicorating en
investeringspijler.
Voor wie een smartphone bezit (en dat
betreft inmiddels de grote meerderheid):
download de app van De Belegger!
Wereldwijd bent u - tot in het kleinste
kamertje - mee met de gang van beurszaken, kan u uw portefeuille consulteren
begeleid van concreet advies. Gebeurde
er iets belangrijk op de markten, of wordt
een aandeel in een van de koopselecties
opgenomen? Dan zal automatisch op uw
scherm een ‘pop-up’verschijnen die u
daarvan op de hoogte brengt. Dat geldt
eveneens voor allerlei andere berichten
die uw aandacht vergen. Het is dankzij
deze app dat we in de toekomst nieuwe
diensten kunnen aanbieden, een meldkamer op basis van uw behoeften en
wensen. Downloaden maar!!
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Bij ‘Mijn updates’ (te vinden onderaan de homepagina
of in ‘Mijn Overzicht’) vindt u een overzicht van alle
artikels die we recent schreven over aandelen die u
volgt. Ook handig: wanneer er een artikel over
verschijnt in zakenkrant De Tijd, krijgt u daar rechts
eveneens een update van (te lezen mits abonnee van
De Tijd).

Ziet u door de stortvloed aan informatie door
de bomen het bos niet meer? Ontvang gepersonaliseerd nieuws over aandelen die u heeft
toegevoegd in uw portefeuille. Via ‘Mijn
Meldingen’ krijgt u hier notificaties over.

Wil u graag via mail op de hoogte worden
gehouden van de jongste ontwikkelingen?
Via ‘Mijn Account’ > ‘Nieuwsbrieven’ kan u
inschrijven op onze mails. U krijgt na elke
handelsdag rond 18u ‘De Belegger
Vandaag’ in de bus, met een overzicht van
de markten, bedrijfsnieuws over uw
aandelen. In de toekomst komen daar
ongetwijfeld nog diensten bij.

Op de beurs draait het soms om snelheid!
Daarom kan u tevens inschrijven op ‘De
Belegger Alert’. We brengen u op de hoogte
nog voor we een order plaatsen voor onze
portefeuille of een wijziging doorvoeren in
de koopselecties. Ook bij belangrijk
nieuws verwittigen we u graag. Bij een
uitgifte van een bedrijfsobligatie kan het
bijvoorbeeld cruciaal zijn om snel in te
schrijven.
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 MIJN PORTEFEUILLE BEHEREN

PORTEFEUILLE AANMAKEN
Via ‘Mijn overzicht’ kan u een portefeuille
aanmaken met de aandelen waarin u
belegd bent. Maar u kan ook een ‘watchlist’ aanmaken, aandelen die u wil opvolgen omdat ze mogelijk interessant
kunnen zijn voor de toekomst.
U kan zelfs meerdere lijsten aanmaken.
U geeft aan elke lijst een naam, zodat u
nadien snel van de ene naar de andere
lijst kan overschakelen.

AANDELEN TOEVOEGEN
Een aandeel toevoegen kan u o.a. via ‘Mijn overzicht’. Onderaan uw portefeuille is er het blauwe blokje ‘Nieuwe transactie’. Als u daarop klikt, kan u kiezen tussen ‘aandeel toevoegen’ en ‘cash’. Als u voor aandeel toevoegen kiest, dan kan
u op meerdere manieren zoeken. U geeft gewoon de naam
van het aandeel in. U krijgt dan één of meerdere mogelijkheden. Het aandeel genoteerd op de hoofdbeurs verschijnt
normaal bovenaan. Achteraan de naam ziet u over welke
beurs het gaat (AEX voor Amsterdam, FSE voor Frankfurt, PSE
voor Parijs, BRU voor Brussel, enz...). U kan een aandeel ook
zoeken via de ISIN-code of rechtstreeks uit de aandelenfiche
toevoegen.

AAN/VERKOOPSCHERM INVULLEN
Er zijn een aantal vooraf ingevulde vakken, zoals
de datum, de koers van het moment en de wisselkoers (1 ingeval van euro of een ander cijfer voor
vreemde valuta). Het is mogelijk de datum en
koers aan te passen als u een reële aan- of verkoop
wil weergeven. Het aantal aandelen moet u
sowieso zelf invullen. Dat is nodig opdat u de
transactie kan bevestigen. De transactiekosten
kan u ook invullen, maar dit hoeft niet.
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TOEVOEGEN AAN PORTEFEUILLE
VIA AANDELENFICHE
Van elk door ons opgevolgd aandeel
bestaat er een ‘aandelenfiche’.
Rechts bovenaan elke aandelenfiche
kan u het aandeel toevoegen tot uw
portefeuille en heeft u meteen het
juiste aandeel (voorkeurbeurs). Bij
het doorklikken krijgt u een invulscherm.
HISTORIEK
Onder ‘historiek ‘vindt u
alle verrichtingen rond
een bepaald aandeel
terug. U kan immers in
meerdere keren een
aandeel gekocht hebben
of posities deels hebben
afgebouwd. Achteraan
kan u door op het wieltje
te klikken de gegevens
van ingevoerde verrichtingen nog altijd corrigeren.

ACTIES
Helemaal achteraan elk aandeel van uw
samengestelde lijst staat er een soort
gezichtje. Als u daarop klikt, dan krijgt u
heel wat mogelijkheden. U kan aandelen
bijkopen, verkopen of het aandeel helemaal
verwijderen. Als een aandeel gesplitst is,
kan u daar eenvoudig de splitsing doorvoeren. Is een aandeel gesplitst in vier dan vult
u gewoon het getal 4 in. Via ‘ga naar aandeel
‘ gaat u gewoon terug naar de aandelenfiche. Er is ook de mogelijkheid voorzien om
dividenden toe te voegen, maar momenteel
komen die nog niet in de historiek terecht
(zie verder). Dat zal weldra wel het geval zijn.
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ntdek de fiches van ruim 500 aandelen en 100 trackers. Wanneer u klikt op de naam van een effect (bijv. via de zoekbalk) vindt u
de aandelenfiche terug. Een onontbeerlijke tool om dieper te graven in individuele effecten. Ons analistenteam werkt de gegevens
op regelmatige basis bij, zodat u steeds aan de slag kunt met een handig overzicht van de belangrijkste elementen.

Via ‘Grafiek Detail’ krijgt u een interactieve grafiek te zien.
Zo heeft u zicht op de koersevolutie over verschillende tijdsperiodes. Voeg technische indicatoren toe, teken figuren en
vergelijk de koersprestatie met andere aandelen en indices.

Werp een blik op het laatste advies, het risicoprofiel en de investeringspijler waartoe een aandeel
behoort. Wanneer staan
er cijferpublicaties op de
agenda? Liggen er andere
triggers in het verschiet
die de koers kunnen beïnvloeden? Bekijk een
samenvatting van de activiteiten, de bedrijfsgegevens en de aandachtspunten van een onderneming.

Maak de beste investeringsbeslissingen met behulp van koersdata, ratio’s en fundamentele gegevens. Hoe ‘duur’ is een
aandeel in vergelijking met de winst of de boekwaarde? Trek na
hoeveel dividend er wanneer onthecht wordt, wanneer u het
ontvangt en welk rendement dit oplevert.

Hier vindt u updates over
het aandeel in chronologische volgorde. Wanneer er
belangrijk nieuws is,
verschijnen hierover zo
snel mogelijk (als het kan
voorbeurs) follow-ups met
mogelijk een aangepast
advies. U ontdekt er ook
uitgebreidere analyses
die in het magazine
verschijnen.
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AANDELENSCREENER
Hier vindt u elk aandeel uit ons universum terug. Zo krijgt u meteen een overzicht met handige kerncijfers, zoals het
dividendrendement en financiële ratio’s,
het risicoprofiel en ons advies. Bij ‘Acties’
kan u een aandeel toevoegen aan uw
portefeuille of de fiche ervan bekijken.
PORTEFEUILLESCAN
Via ‘Mijn Overzicht’ kan u een slimme scan van uw
portefeuille maken. U vindt er het gewicht per sector
en per aandeel in terug. U ontdekt er tevens de
samenstelling per advies, risicograad en investeringspijler en kan dit vergelijken met de samenstelling van de portefeuille van De Belegger. U kan
bovendien uw behaalde dagrendement vergelijken
met DB Portefeuille en diverse indices.

Via ‘Filters’ kan u een eigen
selectie van aandelen maken,
op basis van gekozen criteria.
Zoek binnen een bepaalde
sector of markt, of bekijk
enkel aandelen met een
bepaald risicoprofiel of
advies. U kan tevens minimum- en maximumwaarden
ingeven voor het dividendrendement, de k/w en diverse
andere financiële ratio’s.

 NIEUWIGHEDEN
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‘OPLICHTENDE’ BEURSKOERSEN
Gaat u met uw muis over een tickersymbool met
annex koerswijziging, dan verschijnt het koersverloop van die dag van het betrokken aandeel. Vanuit
dat scherm kan u desgewenst naar de ‘fiche’ van
dat aandeel gaan.
P.S: u ziet meteen het advies (met eventuele wijziging) bij elk aandeel. Weet dat u dit enkel als abonnee te zien krijgt.

DB VISIE
Op de nieuwe website is er ook een
video-luik, met wekelijkse bijdragen over
diverse onderwerpen. Wellicht wordt dit
segment in de toekomst verder uitgebouwd, o.a. voor een interactieve
communicatie met u als belegger.

INFO-SYMBOOLTJE
Omdat sommige zaken nu eenmaal wat
meer uitleg behoeven, zit die ‘verstopt’
achter het vraagteken. Gewoon met de
muis eroverheen gaan, de bijkomende
info verschijnt op het scherm.

DB APP
Zeker downloaden (in Google Play of App Store), te herkennen aan het ‘B’-symbool (zie ook pag. 1). Hiermee zit uw
adviseur en beleggingstool in uw broekzak, wereldwijd te
consulteren, tot in het kleinste kamertje.
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MAGAZINE DOWNLOADEN
Het papieren magazine krijgt u
normaliter elke dinsdag in uw brievenbus. U kan evenwel maandagavond (vanaf 18u) al het magazine
downloaden. Dat kan via de homepagina op ‘belegger.be.’ In de
dagelijkse mail ‘De Belegger
Vandaag’ vindt u ook een doorklikvak naar de pdf. Het archief met de
pdf’s van de voorbije maanden
vindt u onder deze link: ‘belegger.
be/archief’.

MIJN ACCOUNT
Klikt u bovenaan rechts op het ‘persoontje’,
dan kan u uw abonnementsgegevens terugvinden. Uw abonnementsnummer ziet u
onder ‘mijn abonnementen’. Bij ‘nieuwsbrieven’ ziet u of de dagelijkse mail ‘De Belegger
Vandaag’ is aangevinkt (bolletje staat dan
rechts. Hetzelfde om De Belegger Alert te krijgen. Dit is een mail waarmee u verwittigd
wordt over een order voor DB Portefeuille of
een opname of verwijdering in de koopselecties of ander belangrijk nieuws (obligatieuitgifte, overnamebod of kapitaalverhoging).

DOSSIERS
Onder ‘tips en tricks’ vindt u interessante dossiers,
zoals een vergelijking tussen brokers/banken, diverse
artikels over trackers/ETF’s, hoe starten met een
aandelenportefeuille, tips voor uw belastingaangifte,
duurzame beleggingen en dergelijke meer.

LEZERSADVIES
Adviestelefoon: 078/15 00 05
(elke woensdag van 9u tot 12u)

Hou uw abonneenummer bij de hand.
E-mail: lezersvragen@belegger.be

REDACTIE
Hoofdredacteur: Gert Bakelants (@GertBakelants)
Adjunct hoofdredacteurs: Frank De Mol
(@FrankDeMol1), Geert Smet (@GeertSmet1975)
Financiële analisten & vaste medewerkers:
Marc Brems (@MarcBrems), Youry Huygen,
Simon Renty, Kévin Jacobs.
Marketing: David Kronfeld, Chantal Janssens

Voor onze abonnementsformules,
raadpleeg de website belegger.be/abonnement
UW ONLINE ACCOUNT ACTIVEREN?
Ga naar belegger.be > klik op ‘Aanmelden’
Geef uw E-mailadres en Wachtwoord in.
Nog nooit ingelogd of andere vragen over uw
abonnement? Mail of bel ons.
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