
BELEGGEN MET OVERTUIGING 
Beleggingsovertuigingen Andreas Capital, wealth management for future generations 
Beleggen vraagt om context. De missie, visie en waarden van vermogensbeheerders en -
adviseurs zijn richtinggevend voor de manier waarop beleggingen worden gekozen en beheerd. 
Veel beheerders, met name in de institutionele sfeer, hebben in de afgelopen jaren hun eigen 
beleggingsovertuigingen geformuleerd. 

Bij Andreas Capital beleggen we met overtuiging en wij delen onze overtuigingen graag met u. Zij 
bepalen namelijk hoe wij voor u werken en hoe wij uw belang boven alles stellen. Naast de meer 
algemene overtuigingen voor beleggers, onderscheiden wij onze specifieke overtuigingen voor 
Andreas Capital in onze rol van adviseur en vermogensbeheerder. 

 

I. BELEGGINGSOVERTUIGINGEN VOOR DE BELEGGER 
 

Beleggingsrisico’s nemen en actief beleggen loont 
Het nemen van risico is noodzakelijk om rendement te maken. Bij Andreas Capital geloven wij dat 
het nemen van een gecalculeerd risico een passend rendement op zal leveren. Zelfs als we 
passieve instrumenten gebruiken is dat een actieve keuze. Onze toegevoegde waarde zit in de 
selectie van de beste beleggingen en het actief beheren van risico’s bijvoorbeeld door tussentijds 
te schuiven van aandelen naar obligaties of andersom. 

Beleggen voor langere tijd 
Wie belegt voor de lange termijn, heeft meer beleggingsmogelijkheden en meer kansen op een 
goed rendement. Bij Andreas Capital vindt u lange termijn beleggers die zich niet laten afleiden 
door de waan van de dag en gefocust zijn op de reële economische waarde van uw investeringen 
en de vrije kasstroom die zij genereren. Wij geloven dat deze waarde uiteindelijk ook op de beurs 
tot uitdrukking zal komen. 

Diversificatie voegt waarde toe 
Spreiden over verschillende beleggingscategorieën en meerdere posities vermindert het risico 
van beleggen. Bij Andreas Capital boren wij voor u zoveel mogelijk verschillende en 
onderscheidende bronnen van rendement aan en voegen die samen in uw portefeuille. Over een 
langere periode  zullen deze bronnen op verschillende manieren en momenten hun rendement 
leveren. Hierdoor zal de waarde van uw beleggingen minder schommelen. 

Duurzaamheid is geen keuze 
De mogelijkheid om met beleggen een positieve invloed uit te oefenen op de wereld waar onze 
(klein)kinderen opgroeien is zo evident dat Andreas Capital dit niet eens als een keuze ziet. Wij 
beleggen in bedrijven die in hun sector de grootste bijdrage leveren in de doelstellingen die zijn 
opgetekend in de Global Compact van de Verenigde Naties. 



II.  BELEGGINGSOVERTUIGINGEN VOOR DE 
ADVISEUR/VERMOGINGSBEHEERDER 
 

De kracht van eenvoud 
Andreas Capital gelooft in de kracht van eenvoud en in de basis zijn directe beleggingen in 
aandelen en obligaties niet complex. Hierdoor zijn risico’s, rendementen en kosten vaak redelijk 
goed in te schatten. Bij complexere producten is dit een stuk lastiger. 

Het loont om de eerste te zijn 
Beleggers die als eerste in een nieuwe beleggingssoort stappen krijgen de hoogste 
risicovergoedingen. In de loop van de tijd worden deze vergoedingen minder. Andreas Capital is 
altijd op zoek naar unieke, innovatieve en thematische beleggingen om extra rendement te 
genereren. 

Eigenaarschap leidt tot betere resultaten op de lange termijn 
Bedrijven waar leiderschap en eigenaarschap goed zijn opgelijnd, leveren op de langere termijn 
de beste financiële resultaten. Deze eigenschap past Andreas Capital ook toe bij beleggen in 
aandelen en actieve beleggingsfondsen. De aandeelhouders van Andreas Capital zijn immers ook 
de cliënten van het eerste uur. 

Kostenbewustzijn levert direct rendement op 
Kosten gaan voor de baten uit, maar als extra kosten niet leiden tot een verwacht extra 
rendement is het beter om kosten te vermijden. Andreas Capital staat voor actief beleggen, maar 
als we in sommige markten niet overtuigd zijn dat het loont, gebruiken we passieve instrumenten 
om beleggingskosten te minimaliseren. 

Discipline is een voorwaarde voor herhaalbaar succes 
De juiste beleggingen kiezen heeft niets te maken met geluk of toeval. Het is een gevolg van 
gedisciplineerd werken met deskundige mensen, goede systemen en strakke processen. Bij 
Andreas Capital laten we hierdoor niets aan het toeval over en zijn onze keuzes en uw 
rendement een logisch gevolg van het toepassen van onze beleggingsovertuigingen in uw 
portefeuille. 


