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“The man who can do the average thing when everyone else around him is losing 

his mind. 

FEITEN 

 

In het 1ste kwartaal 2019 steeg de NAV van het Pure Value Capital fonds met 13,34% 

van 111,47 naar 126,34, de hoogste NAV sinds de lancering begin oktober 2016. Het 

Pure Value Capital fonds realiseert hiermee een samengesteld rendement van 9,80% 

op jaarbasis. In het 1ste kwartaal 2019 steeg de koers-boekwaarde van de 

modelportefeuille van 0,57 naar 0,70. Op het einde van het 1ste kwartaal 2019 wordt 

de aandelenportefeuille gekenmerkt door een gemiddelde solvabiliteit en een 

gemiddelde nettoschuldgraad van respectievelijk 59% en 11%. Voor een overzicht 

van de geografische en sectorale spreiding op het einde van het 1ste kwartaal 2019 

verwijzen we graag naar de bijhorende Fact Sheet. Bij het begin van het 2de kwartaal 

2019 werden nieuwe posities in de Amerikaanse aandelenmarkten ingenomen en 

bestaande posities in de VS en Azië verhoogd. 

 

KENNIS, DE BESTE VERDEDIGINGSLINIE TEGEN EMOTIES 

 

Toen we meer dan drie jaar terug onze eerste presentatie bouwden, handelde deze 

presentatie quasi uitsluitend over ons Pure Value Capital fonds. We bespraken kort 

de historische oorsprong van het fonds (zijnde The Intelligent Investor (1949)), we 

legden onze beleggings- en communicatiestrategie stap voor stap uit en we eindigden 

met onze 0% instapkosten, 0% beheersvergoeding en 0% uitstapkosten feestructuur. 

 

Onze communicatieadviseur merkte op dat de presentatie voor de doorsnee belegger 

- door onder meer het veelvuldig gebruik van waarderingsratio’s en financiële ratio’s 

– vrij technisch was. Tevens stipte hij aan dat we er niet zo maar mogen van uitgaan 

dat de gemiddelde belegger vertrouwd is met de historische rendementen van de 

diverse activaklassen. We veronderstelden verder dat de doorsnee belegger een goed 

inzicht heeft in de totale kosten van zijn beheerd vermogen. 
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Bijgevolg werd besloten om beleggers in een eerste stap een basiskennis 

beleggingsleer bij te brengen. Een dergelijke basiskennis is een conditio sine qua non 

om een assertieve financiële attitude te ontwikkelen en weloverwogen financiële 

beslissingen te nemen. We werkten derhalve twee nieuwe presentaties uit. 

 

In de eerste presentatie worden vijf tijdloze beleggingsprincipes geïntroduceerd: 

1) Aandelen vormen de beste garantie op lange termijn vermogensgroei 

2) Schat risico als (middel)lange termijn belegger correct in 

3) De keuze voor fundamenteel veilige aandelen 

4) Het belang van het vermijden van emoties 

5) De keuze voor de juiste beleggingspartner. 

 

Elk van deze vijf principes vinden we (meermaals) terug in The Intelligent Investor. 

 

  
1) “Assuming that the common-stock investor can hold himself rigidly to a true investment 

pattern – which means that he will stick to high-grade stocks bought at reasonable 

prices – then the experience of the past fifty years supports the view that he will fare 

appreciably better than the bond investor. 

 

2) “It is our thesis that a properly executed group investment in common stocks does not 

carry any substantial risk of this sort and that therefore it should not be termed risky 

merely because of the element of price fluctuation. (emphasis added) 

 

3) “Confronted with a like challenge to distill the secret of sound investment into three 

words, we venture the motto, MARGIN OF SAFETY. 

 

4) “Common stocks can be dynamite. In theory it is not too difficult to invest in common 

stocks soundly, conservatively, and with a minimum of excitement and regrets. In 

practice, however, the common-stock investor finds himself beset with confusions and 

temptation – both external and internal. The French say it is only a step from the 

sublime to the ridiculous. So too it seems only a step from common-stock investment to 

common-stock speculation. 

 

5) “The leading investment counsel firms make no claim to being brilliant: they do pride 

themselves on being careful, conservative, and competent. Their primary aim is to 

conserve the principal value over the years and produce a conservatively acceptable rate 

of income. Perhaps their chief value to their clients lies in shielding them from 

costly mistakes. (emphasis added) 
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De tweede presentatie werd volledig gebouwd rond The Intelligent Investor – “by far 

the best book on investing ever written”. In deze presentatie integreerden we ons 

empirisch onderzoek waarin we drie kritische inzichten uit The Intelligent Investor 

wereldwijd over de voorbije 60 jaar aantonen: 

1) De oorzaken van lange termijn vermogensverliezen 

2) De determinanten van persistente lange termijn vermogenswinsten 

en als gevolg van 1) en 2) 

3) Korte termijn volatiliteit is GEEN lange termijn vermogensrisico. 

Deze drie inzichten stellen ons in staat om met vertrouwen het vermogen van onze 

beleggers op weg te zetten richting sterke lange termijn vermogenswinsten en met 

de nodige assertiviteit te communiceren bij correcties. 

 

Tijdloos beleggingsprincipe 2) en het bovenstaande inzicht 3) maken dat de 

eenzijdige focus op (neerwaartse) volatiliteit als risicomaatstaf binnen MIFID 

profielen vermogensvernietigend werkt. Een blik op onze Fact Sheet leert 

bijvoorbeeld dat de belegger die gedurende zes maanden niet de tijd heeft genomen 

om naar zijn of haar aandelenportefeuille te kijken (vaak een verstandige beslissing), 

absoluut niets gemerkt heeft van de correctie in het vierde kwartaal 2018 en/of het 

“moeilijke” beursjaar 2018. Voor de middellange en de lange termijn belegger is 

korte termijn volatiliteit als risicomaatstaf een irrationele angst die de focus 

wegneemt van zijn of haar echte doelstelling, zijnde sterke middellange en lange 

termijn vermogensgroei. Na bijna 70 jaar wordt het tijd om het emotionele, manisch-

depressieve paradigma gebaseerd op volatiliteit te vervangen door het paradigma 

van Columbia (University) van weleer. In onze volgende kwartaalupdate presenteren 

we u ons rationele en empirisch sterk onderbouwde alternatief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Since there is no single definition of investment in general acceptance, authorities have the 

right to define it pretty much as they please. Many of them deny that there is any useful or 

dependable difference between the concepts of investment and of speculation. We think this 

skepticism is unnecessary and harmful. It is injurious because it lends encouragement to 

the innate leaning of many people toward the excitement and hazards of stock-market 

speculation. We suggest that the margin-of-safety concept may be used to advantage as the 

touchstone to distinguish an investment operation from a speculative one. (emphasis added) 
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Na het educatieve gedeelte komt in beide presentaties het Pure Value Capital fonds 

als toepassing van de besproken beleggingsprincipes aan bod: 

1) Methodologie tot samenstelling van de aandelenportefeuille 

2) Communicatie én begeleiding in termen van waarderingen 

3) Feestructuur 

4) Partners. 

 

De relevantie en de noodzaak van bovenstaande beleggingskennis werd zéér duidelijk 

op het einde van het 4de kwartaal van vorig jaar. Bij het begin van dat kwartaal 

vernamen we via private bankers en financiële adviseurs dat de beleggersappetijt 

zich in dalende lijn bevond. Deze appetijt belandde richting het einde van het 

kwartaal onder het nulpunt. Op basis van een blik op de waarderingen kwamen we 

bij Pure Value Capital tot de tegenovergestelde conclusie. Op het einde van het 4de 

kwartaal schreven we dit artikel. We noteerden een daling in de waarderingen van 

de modelportefeuille richting 0,54 keer de boekwaarde, 23% onder de 

startwaardering van begin oktober 2016. Lagere waarderingen, gemiddeld hogere 

toekomstige rendementen. We stelden echter vast dat de emoties domineerden en 

de prijsdalingen – niet de impact van deze prijsdalingen op de aandelenwaarderingen 

– beleggingsbeslissingen dreven. In onze presentaties stippen we aan dat het net 

deze emoties zijn die de gemiddelde fondsbelegger 2% à 3% per jaar aan rendement 

kosten. Op een belegging van 250.000 euro betekenen deze minrendementen een 

opportuniteitskost van circa 145.000 euro over een periode van tien jaar. Midden 

april 2019 staan fundamenteel veilige aandelenportefeuilles 16% tot 17% hoger, voor 

een geannualiseerd rendement van 66% tot 71%. De les is duidelijk: “He, the 

investor, must deal in values, not in price movements. 

 

Dit recent voorbeeld onderstreept het belang van een basis financiële educatie voor 

beleggers. Een basiskennis beleggingsleer vormt de beste verdedigingslinie tegen 

emoties en bijhorende teleurstellende rendementen. In de toekomst zullen we op 

onze website aangeven hoe we als beheerders – met waarderingen als kompas - ons 

eigen vermogen beheren in het Pure Value Capital fonds. U kan vanaf nu ook op de 

website inschrijven om de waarderingen van de modelportefeuille op kwartaalbasis 

te ontvangen. 

  

https://www.purevaluecapital.com/blog/waar-brengt-de-correctie-ons-in-termen-van-waarderingen-een-analyse-door-pure-value-capital-1
https://www.purevaluecapital.com/
https://www.purevaluecapital.com/
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HOGE KOSTEN ZORGEN VOOR KRUIMELS VOOR DE NONCHALANTE BELEGGER 

 

Dit kwartaal hadden we Marc informeel op bezoek in Gooik. Marc is 50 jaar, 

hoogopgeleid en heeft een indrukwekkende carrière bij één van de grootste 

technologiespelers ter wereld. Sinds vijf jaar is hij via zijn private bank in zeven 

fondsen belegd. Het gemiddelde rendement over de totale periode is licht negatief. 

 

Tijdens ons gesprek peilden we onder meer naar de details van de overeenkomst met 

zijn private bank. Hoeveel bedragen de instapkosten per fonds? Wat is het 

bewaarloon dat van toepassing is op de effectenrekening? Wat zijn de uitstapkosten 

per fonds? Welke beheersvergoeding wordt aangerekend op de fondsen? Hoeveel 

bedraagt de jaarlijkse vergoeding voor het discretionair beheer? Zijn er forfaitaire 

kosten? Wat is de impact van vermogens(inkomsten)belastingen op zijn portefeuille? 

Marc gaf toe dat hij tot op heden deze kosten en belastingen nooit in kaart heeft 

gebracht. 

   

De kans is desalniettemin groot dat Marc de volgende kosten en belastingen betaalt: 

een instapkost op de geselecteerde fondsen tussen 1% en 2%, een bewaarloon tussen 

0,10% en 0,40% per jaar, een vergoeding van circa 1% per jaar voor het discretionair 

beheer, 1% tot 2% beheersvergoeding per jaar in de belegde fondsen, een jaarlijkse 

forfaitaire vergoeding van honderden euro’s, beurstaksen bij uitstap,… . Een 

instapkost van bijvoorbeeld 2% op een belegging van 250.000 euro komt neer op een 

kost van 5.000 euro! 

 

Laat ons al deze kosten nu eens stap voor stap in rekening brengen op een beheerd 

vermogen van 750.000 euro. Zie ook de tabel op de volgende pagina. Uitgaande van 

een instapkost van 2% voor de fondsen daalt het vermogen van onze belegger 

onmiddellijk naar 735.000 euro. Jaarlijks betaalt onze belegger 1% vergoeding voor 

het discretionair beheer, 1,5% beheersvergoeding op de geselecteerde fondsen en 

0,20% bewaarloon, dit voor een totale kost van 2,7%. Daarbovenop komt mogelijks 

een forfaitaire vergoeding van 1.000 euro per jaar. 
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Jaar Vermogen cliënt   Vergoedingen aan de bank  

0 735.000 euro 15.000 euro 

1 714.155 euro 20.845 euro 

2 693.873 euro 20.282 euro 

3 674.138 euro 19.735 euro 

4 654.937 euro 18.683 euro 

5 636.253 euro 18.179 euro 

 

Bij een nulrendement het eerste jaar daalt zijn vermogen naar 714.155 euro. Indien 

we verder uitgaan van een jaarlijks nulrendement – dit teneinde de impact van de 

kosten helder in kaart te brengen - ziet onze belegger over de vijfjarige periode zijn 

vermogen dalen van 750.000 euro naar 636.253 euro, een vermogensdaling van 

113.747 euro of bijna 16%. 

 

Aangezien de portefeuille van Marc licht negatief staat, ging over de laatste vijf jaar 

het volledige brutorendement – 16% - in rook op aan kosten. Indien Marc zijn fondsen 

nu met verlies verkoopt, wordt hij op het einde van zijn teleurstellende rit nog eens 

geconfronteerd met verkoopkosten, uitstapkosten en/of beurstaksen.  

 

Het bovenstaande anekdotische voorbeeld – in lijn met deze studie - toont aan dat 

ook op het vlak van kosten een assertieve financiële attitude aangewezen is. Bij Pure 

Value Capital hanteren we een radicaal andere filosofie. Bij Pure Value Capital is 

onze winst volledig afhankelijk van de duurzame vermogensgroei boven de 4% op 

jaarbasis die de belegger in het fonds realiseert. In tegenstelling tot bovenstaande 

tabel, groeit het “vermogen” van Pure Value Capital hand in hand met het vermogen 

van onze beleggers. We zijn dan ook blij te mogen vaststellen dat over de voorbije 

maanden meer en meer beleggers de kracht van onze unieke waardepropositie 

inzien. 

 

  

https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/31/11/4447/4985213?redirectedFrom=fulltext
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KOMENDE EVENTS 

 

Op 7 mei 2019 geven we aan de KUL – KULAK een seminarie waarin we stap voor stap 

het aandelenvermogen van beleggers voor de komende vijf tot tien jaar op de rails 

zetten. Richting juni organiseren we een event voor goed geïnformeerde beleggers 

op het domein van het Kasteel van Saffelberg. In de komende maanden steunen we 

ook graag het initiatief tot organisatie van een beleggersavond door student Luckas 

Van Nuffel (Arteveldehogeschool). Tot slot werken we aan een Master Class rond The 

Intelligent Investor. U kan ook een bezoek brengen aan onze Coach|Gastspreker 

pagina op onze website. 

 

Christophe & Steven 

christophe.de.wit@purevaluecapital.com 

steven.de.klerck@purevaluecapital.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/3358
https://www.purevaluecapital.com/coach
mailto:christophe.de.wit@purevaluecapital.com
mailto:steven.de.klerck@purevaluecapital.com
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The information, tools and material presented herein are provided for informational purposes only and are not 

to be used or considered as an offer or a solicitation to sell or an offer or solicitation to buy or subscribe for 

securities, investment products or other financial instruments, nor to constitute any advice or recommendation 

with respect to such securities, investment products or other financial instruments. This report is prepared for 

general circulation. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the 

particular needs of any specific person who may receive this report. You should independently evaluate particular 

investments and consult an independent financial adviser before making any investments or entering into. 


