
cashcow.nl JULI 2016

Focus op beheer
De focus van Today’s Groep ligt sinds eind 
maart 2016 weer volledig op Vermogens-
beheer en For Tomorrow Fondsbeleg-
gen.  Uit onderzoeken blijkt dat zelf beleg-
gen voor veel beleggers weinig oplevert. 
Today’s Groep wil er juist voor zorgen dat 
haar klanten een zekere fi nanciële toe-
komst hebben en wil daarom haar exper-
tise 100% inzetten om dit voor haar klan-
ten mogelijk te maken. Dit doen wij door 
actieve beleggingsstrategieën te hanteren, 
waarmee we kunnen inspelen op de markt. 
Bij ons staat de klant op nummer één, dus 
welke strategie we ook hanteren, ze sluit 
altijd aan bij uw situatie.

Doe het niet zelf
Recent kwamen de doe-het-zelf-bedrijven als Gamma en Karwei met 

berichten dat mensen zelf minder klussen in en om het huis. Men had 

blijkbaar geleerd dat klussen helemaal niet zo gemakkelijk was en het 

beter is om het aan de experts over te laten. 

Cees Smit, Algemeen directeur Today’s 
Groep: “Bij beleggen komen er al tientallen 
jaren onderzoeken uit dat de doe-het-zelf-

beleggers (brokerklanten) structureel geld verlie-
zen. Men handelt in willekeurige volgorde: te veel, 
te vaak, te groot, te veel risico, verkeerde trends, 
onvoldoende kennis van markten, onvoldoende 
spreiding en producten. En beleggen bovendien te 
emotioneel. Uit ervaringscijfers blijkt ook dat een 
gemiddelde brokerklant maar maximaal vijf jaar 
actief is als doe-het-zelf-belegger.”

“Beleggen is juist iets dat je voor de lange ter-
mijn moet doen en brokers proberen wel dege-
lijk doe-het-zelf-beleggers wat te leren. Inder-
daad; ervaren beleggers weten dat je niet 
emotioneel moet zijn, goed je huiswerk moet 
doen, je moet weten hoe het werkt, je risico’s in 
de gaten moet houden, je moet vasthouden aan 
je plan en je niet moet laten afl eiden door praat-
jesmakers.”

Goeroes
Smit: “Beleggers moeten dus hard werken en 
veel studeren om het zelf te leren, maar zelfs na 
al die studie blijven mensen geloven in beleg-

gingswonderen. Ik bedoel hiermee dat beleg-
gers graag opkijken naar beleggers die het goed 
gedaan hebben. Beleggers die succesvol zijn 
etaleren dit in de media en rijden grote auto’s, 
wonen in grote huizen, et cetera. Beleggers die 
geld verliezen hoor je natuurlijk niet. Je krijgt 
dus een onevenwichtig beeld van. Als ze tijdelijk 
succesvol zijn roeptoeteren ze dit overal en als 
ze al het geld van hun volgers verliezen, gebeurt 
dit in stilte.”

“Beleggen in een mooi gespreide belegging in 
tijd en risico en gewoon de experts van For 
Tomorrow, onderdeel van Today’s Groep, voor u 
laten beleggen. For Tomorrow biedt een vijftal 
portefeuilles aan, gesorteerd op risico van zeer 
defensief naar zeer offensief. U belegt dan in 
meerdere fondsen en bent dus breed gespreid. 
U hoeft helemaal niet al de kennis en ervaring 
te hebben, maar laat het lekker doen door vak-
mensen. U plaatst tenslotte ook niet zelf uw keu-
ken.” 

Over For 
Tomorrow
Beleggen is voor iedereen. 
Rendement behalen in alle 
soorten markten, dat is ons 
actieve doel. Niet alleen in 
opgaande markten, maar ook 
in neergaande en langdurige 
zijwaartse markten. Dat 
doen wij op een veilige, 
transparante en innovatieve 
manier. Zo creëren we 
rust voor u als belegger en 
behalen we samen het doel 
dat u voor ogen hebt. 

Hoe werkt het
Met vijf simpele stappen heeft 
u al een rekening geopend 
en een profielportefeuille die 
past binnen uw risicoprofiel 
en doelstelling. Net zo mak-
kelijk als robot advice, maar 
dan actiever, transparanter en 
persoonlijker. Fintech met een 
persoonlijk tintje dus.
Het For Tomorrow platform 
onderscheidt zich door:
• Persoonlijke service
• Veiligheid
• Transparantie 
• Lage kosten
Ons advies? Kies voor 
gespreid beleggen voor de 
lange termijn en altijd met een 
bij uw situatie passend risico-
profiel. Onze fondsmana-
gers en een lange termijnvisie 
doen de rest! Meer informatie 
over ons vindt u op 
www.fortomorrow.nl
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