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De weg kwijt
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Hedgefondsstrategieën bereikbaar

China heeft het zwaar

VERDIENEN MET VALUTA'S

Wil iemand goederen van China naar
Europa of de Verenigde Staten vervoeren, dan betaalt hij veel meer dan als hij
spullen naar Azië wil verschepen. Dat is
niet onlogisch. Azië is een werelddeel
dat exporteert naar de consumenten
van het Westen. De schepen zijn op de
terugweg nooit vol en daardoor daalt
de prijs. Door de groeivertraging in
Europa en de VS hebben westerse consumenten minder te besteden en als
logisch gevolg zakt de Chinese export
in. Daardoor hebben Chinese bedrijven
het zwaar en blijft de beurs van China
maar dalen. De driehonderd belangrijkste A-aandelen (waar alleen Chinezen
in mogen handelen) staan sinds april
op een verlies van 30% en maken regelmatig een nieuwe jaar-low. Dit is
opvallend omdat de westerse indices
al weken geleden het dieptepunt van
het jaar hebben neergezet en vanaf die
niveaus flink zijn opgeveerd.
In China zien ze de toekomst somberder
in dan in Europa. Analisten roepen in
koor dat de Chinese beurs flink omhoog
kan, want China heeft grote reserves
om de economie te stimuleren. Dit geld
kon lang niet worden ingezet omdat
de inflatie te hoog was. De afgelopen
jaren trapte China daarom telkens op
de rem via renteverhoging en de verhoging van kapitaaleisen. Nu de groei
in China waarschijnlijk afzwakt, zal het
inflatiepercentage ook naar beneden
komen en is er volgens de mainstreamanalisten ruimte om de reserves in te
zetten. Dit moet de Chinese bedrijven
helpen en daardoor de Chinese beurs
weer in een stijgende trend brengen.
Het kromme aan deze redenering is dat
het niet verklaart waarom het aanleggen van nog meer wegen en het bouwen van nog meer gebouwen ervoor
zal zorgen dat de vraag naar Chinese
producten in Europa en de VS zal gaan
groeien. Wij leven in een wereld waarin
een groot gedeelte van de analisten de
weg kwijt is.

Platform Currensee zorgt ervoor dat kleine beleggers kunnen
profiteren van de beste valutahandelaren ter wereld. Het is
een ideale manier om geld te verdienen met beleggen.
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Grote delen van de wereld proberen
uit alle macht hun schuldniveau terug
te dringen. Dit betekent vele jaren van
dalende aandelenkoersen en daarom
zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden om in een dergelijk klimaat
toch geld te verdienen.
Onze laatste ontdekking heet Currensee, een platform dat zorgt dat valutahedgefondsstrategieën bereikbaar
worden voor de particuliere belegger.
Currensee heeft uit duizenden valutahandelaren de beste geselecteerd op
basis van risico, rendement en consistentie. Deze handelaren hebben het
afgelopen half jaar gemiddeld een
rendement behaald van 24,7%. De belegger kiest een of meerdere van deze
handelaren.
Currensee heeft een systeem ontworpen waarmee de belegger via tal
van parameters kan selecteren. Steeds
meer brokers worden erop aangesloten. Currensee beoordeelt deze brokers
op onder meer snelheid en klantenservice en adviseert waar de belegger het
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beste terecht kan. Bij het uitvoeren
van de trades hoeft de belegger niet te
vrezen dat hij een slechtere prijs krijgt
dan de handelaar. Mochten er te weinig stukken in het orderboek liggen,
dan wordt een trade overgeslagen. De
kans daarop is echter klein, aangezien
de Forex-markt de grootste financiële
markt ter wereld is.
Het leuke van Currensee is dat de
meeste handelaren al voor een paar
duizend euro te volgen zijn, terwijl bij
een gemiddeld hedgefonds de belegger al snel tonnen moet meenemen.
Als een handelaar een positie inneemt,
ziet de belegger deze trade ook meteen
in zijn account verschijnen. Denkt hij
er negatief over, dan kan hij met één
druk op de knop zorgen dat deze handelaar niet meer gevolgd wordt.
Deze manier van beleggen bestaat
sinds oktober 2010 en sindsdien volgen
beleggers de handelaren met €20 mln.
Volgens de Nederlanse contactpersoon
van Currensee, Tom Peetoom, is het
uniek dat een handelsplatform in zo
korte tijd zo veel geld ophaalt. De kosten
zijn die van een gemiddeld hedgefonds:
2% beheerkosten en 20% performance
fee, met een high water mark.
Currensee staat onder toezicht van
de NFA (VS), de FSA (VK) en de AFM.
Voor beleggers die per se zelf beslissingen willen nemen, is dit niets, maar
voor beleggers die alleen op rendement uit zijn, is dit ideaal.
De meeste verkeerslichten staan
dan ook op groen en zeker dat voor het
totaaloordeel.
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