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          Jaargang 1, Nieuwsbrief n° 2 

    

Vertrouw op wat academisch werd vastgesteld ! 

    U hoeft niet hard te zoeken naar het bewijs dat het maken van beleggingsbeslissingen vaak een lastige taak kan zijn. Neem de recente hoogtepunten uit het nieuws, zoals China, olie en VW, dit zijn gebeurtenissen die de krantenkoppen in de afgelopen maanden hebben gehaald, door de onverwachte en dramatische veranderingen in hun marktprijs.  
  Beleggers die blootgesteld zijn aan deze beleggingen likken waarschijnlijk hun wonden en heroverwegen hun beleggingsposities. Dit komt omdat veel beleggers hun strategie hebben gebaseerd op hun eigen voorspellingen óf voorspellingen van een ander over de toekomst. Heel eenvoudig gezegd, hun uitgangspositie is een blanco vel papier, waarop zij een 

portefeuille samenstellen met enkele beleggingen waarvan zij denken dat deze het beter zullen doen dan de alternatieven. Soms zijn die beslissingen terecht, en soms ook niet. Onze uitgangspositie is anders. Onze beleggings-filosofie is gebaseerd op onderbouwde informatie en niet op speculaties.  Zo weten wij dat de financiële markten goed hun werk doen in het vaststellen van de prijzen, wij proberen dit niet in twijfel te trekken. In plaats daarvan gaan wij ervan uit dat beleggers na verloop van tijd een eerlijk rendement ontvangen op hun beschikbaar gestelde kapitaal.  Ons doel is om onze klanten een lange termijn rendement te leveren, door middel van breed gespreide portefeuilles tegen lagere kosten, die beter zal zijn dan het  marktgemiddelde. Deze portefeuilles maken gebruik van de informatie die verwerkt is in marktprijzen en ons inzichten geeft in de karakteristieken van beleggingen die hun 

verwachte rendementen verklaren.  
  De beslissingen over welke beleggingen wij aanhouden zijn gebaseerd op tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek in plaats van korte termijn ingevingen. Dit betekent dat wij ons kunnen richten op het behalen van uw lange termijndoelstellingen in plaats van steeds overspoeld te raken door korte termijn marktbewegingen. Over het algemeen, is het moeilijk om de juiste beleggingsbeslissingen te maken, maar als u, zoals wij, beslissingen neemt gebaseerd op een filosofie onderbouwd met decennialang academisch onderzoek, zijn wij ervan overtuigd dat u uw kansen op een succesvolle beleggingservaring drastisch kunt verbeteren. 
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 Drees Life Services dankt de studiedienst van Dimensional Fund Advisors voor hun bereidwillige voorbereiding bij het redactiewerk van deze nieuwsbrief en in het bijzonder de Heer David Jones, Head of Financial Adviser Services &  Vice-President bij Dimensional Fund Advisors.                    
                          Deze nieuwsbrief wordt verspreid door Drees Life Services BVBA, Makelaar onder toezicht van het FSMA. Maatschappelijke zetel: Kruisstraat10 te 3665 As, Exploitatiezetel: Jaarbeurslaan 17 bus 12 te 3600 Genk  FSMA n° 60819, NN.: 427.427.943  Deze nieuwsbrief vertegenwoordigt onze opinie over het besproken onderwerp en is louter informatief. Op geen enkel ogenblik is dit een     rechtstreeks aanbod tot productverkoop noch het aanbod van een dienst. De verstrekte informatie volstaat niet om te kunnen overgaan tot een aankoop of een investeringsbeslissing. De verstrekte inlichtingen en opinies die worden voorgesteld worden verkregen via bronnen die volgens Drees Life Services betrouwbaar zijn. Maar Drees Life Services doet geen uitspraak over de volledigheid noch de accuraatheid. Iedere uitgedrukte opinie kan veranderen op termijn. Drees Life Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die geleden kunnen worden door het aanwenden van de verstrekte informatie. Prestaties uit het verleden zijn nooit een garantie voor toekomstige resultaten. Investeringsrisico’s behelzen het verlies van ingezet kapitaal alsook schommelingen ervan. Internationaal gespreide beleggingen behelzen zeer specifieke risico’s zoals valutarisico en politieke instabiliteit. Investeren in nieuwe opkomende landen accentueert zulke risico’s in het bijzonder.                                                                                                                                                                                                                                                         www.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.bewww.Dreeslifeservices.be    ‘Het is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’  ‘Het is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’  ‘Het is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’  ‘Het is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’      


