
De BFM Modelportefeuilles
Ontvang de signalen. Kopieer het rendement. 
Beleg met gemak.

Nieuw



De BFM Modelportefeuilles
Succesvol beleggen, zonder omkijken naar de beurs, 
naar orders of zelfs maar uw scherm. Dat is in het kort 
wat veel mensen willen. Maar dan wel met controle over 
wat er gebeurt.

Precies! Dat is wat we voor u hebben ontwikkeld in de vorm van drie modelportefeuilles, waar 
u met €100k, €250k of €500k aan kunt meedoen. Elke modelportefeuille is een bundeling van 
bewezen succesvolle strategieën. Dit zijn de rendementen*: 

          

U ziet dat de rendementen teruggaan tot 2007, dus inclusief de crisis. Dat zijn de 
rendementen die de BFM (Beleggen.com & Finodex) Modelportefeuilles laten zien, 
op basis van testen met historische koersdata. Ook goed om te weten: dit zijn netto 
rendementen, dus ná aftrek van abonnementskosten en transactiekosten. Eventueel 
dividend van jaarlijks 1,5% - 2% gemiddeld mag u nog bij het rendement optellen.
 

BFM Modelportefeuille 100k

                   2007-2018        BFM Modelportefeuilles          AEX-index

     €100k  €250k  €500k 

 Rendement* per jaar   7,5%  16,0%  12,8%  -0,4%

 Risico      9,0%  10,7%    9,0%  12,9%



Voor elk van de drie modelportefeuilles streven we voor u naar een gelimiteerd 
risico bij een gemaximeerd rendement. We combineren daarvoor trendvolgende 
aandelenstrategieën met inkomensgerichte optiestrategieën. De verhouding rendement/risico 
verschilt per modelportefeuille, voornamelijk door verschillen in spreiding. 

De BFM Modelportefeuilles: van beleggingsidee naar rendement
De drie modelportefeuilles zijn samengesteld door Harm van Wijk van Beleggen.com en 
Herbert Robijn van Finodex. De BFM Modelportefeuilles bundelen een aantal succesvolle 
beleggingsstrategieën. Elk van deze strategieën is begonnen als beleggingsidee van Harm 
en/of van Herbert. Elk idee is vervolgens uitgewerkt tot beleggingsstrategie en net zolang 
doorontwikkeld, tot de verhouding rendement/risico ook op langere termijn optimaal was. 

Essentieel is de volgende stap: met de Finodex technologie hebben we verschillende strategieën 
geautomatiseerd tot ‘mechanische trading systemen’. Dat betekent dat de intelligente software 
van de systemen zèlf beslist over koop- of verkoop, dus zonder menselijke emoties. En dat 
is waar het bij veel beleggers zo vaak misgaat: emoties zijn bij beleggen helaas een slechte 
raadgever.

BFM Modelportefeuille 250k

Balans rendement/risico ruim beter dan de AEX-index
De BFM Modelportefeuilles werken met ingebouwde risicobeheersing, zodat we tijdig verlies, 
maar ook tijdig winst nemen. Daarbij hebben we voor een gezonde spreiding over aandelen, 
opties en markten gezorgd. De rendement/risico verhouding van onze portefeuilles is door de 
jaren heen aanzienlijk gunstiger dan die van de AEX-index.



BFM Modelportefeuille 500k

Signaalbeleggen: wij doen het werk, u bent in control
Al het rekenwerk is gedaan en de BFM Modelportefeuilles zijn actief. Stel, de rendementen 
spreken u wel aan en u doet mee met €100k, €250k, €500k of een combinatie daarvan. U 
ontvangt de koop- en verkoopsignalen, zodat u precies ziet wat er gebeurt.  U hoeft daar niets 
mee te doen, omdat de software van Finodex voor u aan het werk gaat. 

Deze software zet de signalen voor u om in orders en stuurt die orders voor u naar de connected 
broker. U blijft hierbij in control. U heeft op elk moment inzicht in uw portefeuilles, uw posities 
en uw rendement. U kunt op elk moment stoppen (en weer starten) met de automatische 
uitvoering van orders en u heeft op elk moment toegang tot uw brokerrekening.

 
Wat doen wij anders dan vermogensbeheerders?

We hebben gezien dat zowel bij banken als vermogensbeheerders emotie en gebrek 
aan discipline een rol speelt. Zoals het bewust niet uitstappen tijdens een daling, uit 
angst om een stijging te missen. Ook de financiële crisis hakte erin en resulteerde 
de afgelopen tien jaar helaas vaker in verlies dan in winst op uw beleggingen via 
vermogensbeheerders. Het is voor de meeste partijen een behoorlijke uitdaging om 
het structureel beter te doen dan de AEX-index.



Dit zijn de verschillen!

 

En het allerbelangrijkste verschil: wij werken aan uw rendement, 
u bent in control.

1. Ten eerste zíjn wij geen vermogensbeheerder. Wij combineren jarenlange 
ervaring met innovatieve technologie.

2. Wij hebben simpelweg een aantal zeer goed doordachte en geteste trading 
systemen die het goed blijken te doen.

3. We werken met ingebouwde risicobeheersing, door tijdig nemen van winst- en 
verlies.

4. We vermijden emoties; onze trading systemen zijn volledig mechanisch.

5. We zijn niet afhankelijk van wie of wat dan ook, we verdienen niet aan extra 
transacties en we werken niet met een performance fee. 

6. We beleggen met ons eigen geld in onze trading systemen.



Meedoen? Lees de praktische informatie.
Automatische orderuitvoering
Automatische orderuitvoering, ook wel Copy Trade genoemd, is het automatisch laten omzetten 
van koop- en verkoopsignalen in orders. Dezelfde software stuurt de orders vervolgens naar 
de broker voor uitvoering. De belegger ontvangt notificaties van signalen, orderuitvoering 
en positie updates. De software die de signalen voor u omzet in orders, draait op het iris.nl 
platform van Finodex.

Broker
TradersOnly is de broker die voor u de orders uitvoert. U heeft dan ook een account bij deze 
broker nodig. Wij kunnen u helpen bij het in orde maken van uw broker account.

TradersOnly is aangesloten bij InteractiveBrokers, een van de grootste brokers ter wereld, met 
een marktkapitalisatie van $20 miljard. Via uw rekening heeft u altijd inzicht in de resultaten 
van uw beleggingen. De SIPC (Securities Investor Protection Cooperation) waarborgt uw rekening 
tot $500k voor effecten en $250k voor cash.

BFM Modelportefeuilles
BFM staat voor Beleggen.com & Finodex Modelportefeuilles.

Startkapitaal
Het startkapitaal is het bedrag, waarmee u aan één of meerdere Modelportefeuilles meedoet. 
Dit kapitaal stort u bij de broker, InteractiveBrokers (IB). De hoogte van het startkapitaal hangt af 
van de Modelportefeuille van uw keuze. Bovendien kunt u BFM Modelportefeuilles combineren 
of kunt u bijvoorbeeld 1 BFM Modelportefeuille met 2 of 3 keer het startkapitaal volgen. 

Tarief
Wij werken met abonnementen op de koop- en verkoopsignalen van één of meerdere BFM 
Modelportefeuilles, inclusief automatische orderuitvoering. Het abonnementstarief is een vast 
bedrag, onafhankelijk van de performance en van het aantal signalen en exclusief de (scherpe!) 
transactiekosten van de broker. U betaalt geen beheerkosten, omdat wij geen vermogen voor 
u beheren. 



Over Beleggen.com
Beleggen.com is onderdeel van BeursBulletin Alerts BV, het bedrijf van Harm van Wijk. 

Beleggen.com heeft als doel beleggers te helpen om geld te verdienen op de beurs. Harm 
gebruikt zijn kennis, inzicht en de lessen die hij heeft geleerd om te beleggen op basis van 
bewezen strategieën. Deze strategieën zijn gebaseerd op ratio, in plaats van op emotie. 

Over Finodex en iris.nl
Finodex.nl is opgericht door Herbert Robijn. Herbert combineert het ontwikkelen van 
mechanische trading systemen en gebruiksvriendelijke beleggingstools met zijn specialisatie 
in optiestrategieën. 

Op het iris.nl platform voor signaalbeleggen kunnen beleggers modelportefeuilles en trading 
systemen volgen, inclusief automatische orderuitvoering door aangesloten brokers. 



Contact
 
Beleggen.com
Rokebrandlaan 2
1261 WV  BLARICUM (NH)
www.beleggen.com
+31 (0)35 737 0440

 

Disclaimer

*Het resultaat is teruggerekend en moet dus worden gezien als een fictief rendement. 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Beleg daarom nooit met geld dat u niet kunt missen. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Finodex BV en BeursBulletin Alerts BV zijn uitgevers van 
informatie en bieden geen financiële diensten aan.  TradersOnly heeft een vergunning als beleggingsonderneming en is volgens de Wet 
op het financieel toezicht (Wft) ingeschreven in het register van de AFM. TradersOnly staat hiermee onder toezicht van AFM (Autoriteit 
Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank).

Hoewel de teksten zorgvuldig zijn opgesteld, kunt u hier geen rechten aan ontlenen. De inhoud is beschermd door het auteursrecht en 
andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of deze 
brochure of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande toestemming. Wij streven ernaar om alle rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen en om toestemming te 
vragen voor gebruik van het materiaal. Komt u een afbeelding tegen waar u geen toestemming voor hebt gegeven? Neem dan graag 
contact met ons op. Op uw verzoek zullen we deze afbeelding uiteraard verwijderen. (V20181228)

Finodex.nl 
Huizermaatweg 570
1276 LN HUIZEN (NH)
www.finodex.nl
+31 (0)85 1050 530


