
 

31-12-2018 Ledenspecial De invloed van de margin op het rendement 

                                             _Rendement 2018_ 

Beste leden, 

Hierbij bied ik u aan het WallstreetPro rendementsoverzicht van 2018. 

 

In de afbeelding bij kolom Resultaat ziet u een positief resultaat staan van 

1474,60 (in euro’s). 

Afgezet tegen een gemiddelde waarde van -211,08 (kolom waarde) levert dat 

een rendement op van +698,59%.   

 

Dit waanzinnig hoge onaardse getal ontstaat doordat WS geen rekening houdt 

met de margin bij haar rendementsberekening.  



Dus dat gaan wij dan maar even doen opdat het rendement een wat meer 

aardse vorm aanneemt. Gelijk maar even gedaan voor de ons meest bekende 

bank/brokers 

 

 

 

Resultaten 2018 

U ziet hier het WB resultaat van € 1474,60 afgezet tegen de verschillende  
margins van AbnAmro, Binck en DeGiro/Lynx. Wederom dubbelcijferige 
rendementen voor 2018. Dergelijke cijfers levert WB al sinds 2012.  
 
De standaard margins hebben allen een (verhoogde) correctie ondergaan 
omdat er in 2018 twee overlappende series zijn geweest (juni/juli + aug/sep).  
Voor een overlap van 2 series moet u uiteraard extra margin aanhouden, 
vandaar. Met dank voor deze opmerkzaamheid van een van de proefabonnees. 
 
Aan- en verkoopkosten 
 
Ook in 2018 zijn aan- en verkoopkosten uit de WS tabel gebaseerd geweest op 
de laagste kosten, namelijk die van DeGiro (zie tabel kosten).  
 
Ga er maar gemakshalve vanuit dat de kosten voor aan- en verkoop bij AA en 
Binckbank hoger zijn, dus u mag van het totaalrendement zeg 1% aftrekken om 
alsnog op het juiste rendement te komen voor de vergelijking met derden. 
 



Hoewel er nog nooit iemand over is gevallen, realiseer ik mij dat het mogelijk 
toch verwarrend kan werken om de lagere margin van AA te gebruiken versus 
de lagere aan- en verkoopkosten van DeGiro.  
 
Dat gaan we m.i.v. 2019 dan ook aanpassen. Vandaar dat ik zou willen 
voorstellen om de aan- en verkooptabellen in WS te gebruiken van Binckbank. 
En bij het Excel Dashboard eveneens gebruik te maken van de Binck margin.  
 
Waar het mij nu eigenlijk meer om gaat is dat ik u duidelijk wil maken dat een 
lagere margin een duidelijk rendementsvoordeel biedt i.r.t. een lagere aan-
verkoopprijs van opties bij bijv. DeGiro. En nee ik heb geen enkele binding met 
Binckbank. Het maakt mij echt niet uit waar u handelt. 
 
Lagere aan- en verkoopkosten zouden mogelijk wel in uw voordeel kunnen 
werken wanneer u erg veel handelt. Maar WB handelt juist niet veel zoals u 
weet dus dan maken die hogere aan- en verkoopkosten ook niet zoveel uit. 
 
Zullen we de WB abonnementskosten ook nog eventjes verwerken? 
Voor Binckbank betekent dat bijvoorbeeld dan een investering van  
4783+500= 5283.  Ergo 1474,60/5283 = +27,8% rendement. 
 

Conclusie 
1. Het resultaat geeft voor 2018 een dubbelcijferig rendement bij 
AA/Binckbank/DeGiro/Lynx.  Het rendement is voornamelijk afhankelijk van de 
margin welke per bank/broker verschilt en is minder afhankelijk van de 
kostenstructuur wanneer u niet veel handelt.  
 
2. Met het WB model kunt u beter gebruik maken van een bank/broker met de 
laagste margin dan alleen te kijken naar de laagste aan-en verkoopkosten als 
het gaat om rendement. 
 
3. De aan- en verkoopkosten binnen WalstreetPro zullen vanaf 01 jan 2019 de 
hogere kostenstructuur van Binckbank gaan volgen i.p.v. die van DeGiro. 
 
Michael Groenewoud 
Directeur WeekendBeleggers b.v. 
 
Noot. Hoewel we het hele jaar in het Excel Dashboard hebben gewerkt met de 
lagere margin van DeGiro, zullen we toch het lagere rendement van Binckbank 
op de website plaatsen. Om op aarde te blijven.. 


