
Meer dan 30.000 
producten

Saxo Bank is een van oorsprong Deense bank met een state-of-the-art-

beleggingsplatform. In de afgelopen 25 jaar is Saxo uitgegroeid tot een 

internationale fi nanciële partner van formaat voor zowel institutionele als voor 

particuliere beleggers. Het handelsplatform is uitgegroeid tot een zogeheten 

multi-asset platform met ruim 30.000 producten op meer dan 36 beurzen.

Nieuw bij Saxo Bank
SaxoSelect is dé oplossing voor beleg-
gers die op dit moment niet de tijd, kennis 
of inspiratie hebben om te beleggen. Met 
SaxoSelect kunt u kiezen uit een aantal 
portefeuilles waar u heel eenvoudig in- en 
uitstapt.
Voor de lange(re) termijn belegger zijn 
er drie ETF-portefeuilles, met verschil-
lende risicoprofi elen. Deze portefeuilles 
zijn gebouwd met ETF’s van iShares van 
‘s werelds grootste vermogensbeheerder 
BlackRock.
Voor de meer offensieve belegger is er een 
aantal Expert Strategieën die u kunt volgen. 
Dit betekent dat u automatisch de strate-
gie van een door Saxo Bank geselecteerde 
professionele belegger 1-op-1 volgt. 

Kijk voor meer informatie op 
saxobank.nl

Wij verschaffen (particuliere) beleggers 
dus toegang tot de fi nanciële markten 
en desgewenst kunt u gebruik maken 

van onze mening over de fi nanciële markten. 
Er zit een team experts voor u klaar met ruim 
30 jaar ervaring in de fi nanciële markten. Als 
cliënt van Saxo heeft u dus direct contact met 
iemand die weet waar hij over spreekt. We 
geven echter geen persoonlijk advies. Saxo 
Bank Nederland is te vergelijken met een caddy 
op de golfbaan. Wij kennen de baan, het speel-
veld en de hindernissen. We vertellen waar de 
wind vandaan komt, waar het gras langer is en 

waar waterpartijen en bunkers liggen. 
Als belegger bepaalt u echter zelf en slaat u 
ook zelf. Om u kennis te laten maken met ons 
beleggingsplatform, bieden we u de mogelijk-
heid een ‘proefrit’ te maken. Via saxobank.nl 
kunt u geheel vrijblijvend een demo aanvragen, 
waarmee u 20 dagen lang de verschillende plat-
formen van Saxo Bank kunt testen. Bel gerust 
voor een afspraak. U bent van harte welkom bij 
ons, op ons kantoor in Amsterdam. Onder het 
genot van een kop koffi e laten we graag zien 
wat ons platform en onze producten voor u 
kunnen betekenen. 

Brexit 
We kunnen wat mij betreft 
spreken van de zomer van onze 
ontevredenheid. Onzekerheid 
heerst in Europa, de schuld-
gedreven cyclus heeft zijn 
hoogtepunt bereikt en het 
sociaal contract wordt opnieuw 
geschreven door de sterke 
voorkeur van kiezers tegen 
het elitaire politieke systeem. 
Beleggers zullen in het derde 
kwartaal rekening moeten 
houden met verhoogde volatiliteit, 
begrijpen hoe populistisch 
sentiment de richting zal 
beïnvloeden en accepteren dat 
de wereldeconomie (inclusief 
de Verenigde Staten) op het 
punt staat opnieuw te fl irten 
met een recessie. Onzekerheid 
zal dus zeer nadrukkelijk 
aanwezig zijn in het derde 
kwartaal van 2016. Ik zie dit 
niet per se als iets negatiefs. In 
feite, als de onzekerheid wordt 
beantwoord met hervormingen 
en verbeteringen, kunnen we met 
terugwerkende kracht zeggen 
dat alle recente ‘risk events’ 
een voorbode waren van een 
positieve verandering. 
Persoonlijk maak ik me niet al te 
druk over Brexit, al is het wel een 
gebeurtenis om rekening mee te 
houden. Vorige crises hebben me 
geleerd dat deze gebeurtenissen, 
een uitzondering daar 
gelaten, vaak leiden tot echte, 
noodzakelijke veranderingen. 
Soms zelfs tot echte, radicale 
hervormingen. Naar aanleiding 
van de European Exchange 
Rate Mechanism crisis in 1992, 
zagen we een sterke groei in 
het Verenigd Koninkrijk en is 
bijvoorbeeld de werkgelegenheid 
signifi cant toegenomen.
Safe trading & Safe travels. 
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