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1 Het bestand openen 
Het bestand is gemaakt voor Microsoft Excel 2007 of hoger (het bestand is niet getest op een lagere 

versie van Excel). 

In het bestand zitten macro’s voor het automatisch ophalen van de NAV’s en werking van de Stop- 

loss. Afhankelijk van de beveiligingsintellingen moet je mogelijks de macro’s activeren bij het openen 

van het bestand. 
 

 

Of 
 

 
 

2 Wat zie je 
Er zijn twee werkbladen (sheets), portefeuille en koersen. De namen spreken voor zich. Op het eerste 

werkblad beheer je je portefeuille. Op het werkblad koersen, staan de wisselkoersen van de diverse 

munten die ook automatisch worden bijgewerkt. 

Op het werkblad portefeuille staan 3 tabellen, FONDSEN, TRANSACTIES IN en TRANSACTIES UIT. De 

tabel FONDSEN gebruik je om uw fondsen en ETF’s op te volgen. TRANSACTIES IN om uw aankopen 

te registreren en TRANSACTIES UIT om uw gedeeltelijke verkopen te registreren. 

 

Boven de tabellen staan nog een aantal globale gegevens en een knop “Bijwerken”. Achter deze 

knop zit de automatisering, namelijk het ophalen van de recentste NAV’s, wisselkoersen en het 

bijwerken van de Stop-loss. 
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3 Do’s and don’ts 
 Als je werkbladen wenst toe te voegen, doe dit dan steeds achter de bestaande werkbladen, 

want anders gaan de macro’s niet meer werken. 

 Pas enkel de cellen in het blauw manueel aan. Alle andere kolommen worden op één of 

andere manier berekend. 

 Er zijn ook een aantal verborgen kolommen. Deze kolommen worden meestal gebruikt om 

een aantal berekeningen te vereenvoudigen. Ook deze kolommen mogen niet manueel 

worden aangepast. 

 
 

4 Instellingen 

4.1 Verhogen Trailing Stop-Loss 

Als je de Trailing Stop-Loss wenst te verhogen kan je het percentage waarmee je de Stop-Loss wenst 

te verhogen op jaarbasis ingeven in de cel E1. Vanaf versie 1.7 wordt automatisch de periodieke 

verhoging berekend (zie 16.3 Verhoging Trailing Stop-loss). 
 

 

4.2 Wanneer de Trailing Stop-Loss bijwerken 

Vanaf versie 1.7 kan je instellen wanneer de Trailing Stop-Loss moet worden bijgewerkt. Dit doe je 

door een keuze te maken in cel E2. 
 

 

De mogelijke keuzes zijn: 
 

 Nooit: de Stop-Loss wordt nooit aangepast wanneer de portefeuille wordt bijgewerkt. 

 Op vraag: Wanneer de portefeuille wordt bijgewerkt wordt gevraagd of de Stop-Loss moet 

worden bijgewerkt. 

 Altijd: De Stop-Loss wordt telkens bij het bijwerken van de porteuille aangepast. 

 2x maand: De 1ste en de 16de van de maand bij het bijwerken van de portefeuille, of de eerst 

volgende keer dat de portefeuille wordt bijgewerkt na de 1ste of de 16de. 

 1x maand: De 1ste van de maand bij het bijwerken van de portefeuille, of de eerst volgende 

keer dat de portefeuille wordt bijgewerkt na de 1ste. 

Let op: bij het bijwerken van de Stop-Loss zal ook de procentuele verhoging worden toegepast die je 

hebt ingegeven in cel E1, en dit in verhouding tot het aantal dagen tussen het bijwerken van de 

huidige en de vorige Stop-Loss. Als er bijvoorbeeld 15 dagen zitten tussen het bijwerken van de Stop- 

Loss, zal de Stop-Loss met 15/365ste van 3% (het percentage van cel E1) worden verhoogd. 
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4.3 Geselecteerde rij markeren 

Vind je het soms ook zo moeilijk om te weten naar welk fonds je nu aan het kijken bent in de tabel 

FONDSEN. Vanaf nu wordt de geselecteerde rij in de tabel FONDSEN gemarkeerd. Deze 

functionaliteit werkt enkel wanneer de macro’s zijn ingeschakeld. 
 
 
 
 
 
 
 

Als je deze functionaliteit (tijdelijk) wilt uitschakelen moet je gewoon de cel E3 leeg maken. Om de 

functionaliteit opnieuw in te schakelen moet je gewoon een getal invoeren in de cel E3. 
 

 

Als je de opmaak van de geselecteerd rij wenst aan te passen moet je in het tabblad Start (Home), in 

de groep Stijlen (Styles), op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak (Conditional Formating) klikken en 

klik vervolgens op Regels beheren (Manage Rules). 
 

 

Het dialoogvenster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren (Condition Formatting Rules 

Manager) wordt weergegeven. Selecteer de regel die begingt met Formule: =RIJ (Formula: =ROW) en 

klik op Regel bewerken (Edit Rule). 
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In het dialoogvenster Opmaakregel bewerken (Edit Formatting Rule) klik je op de knop Opmaak 

(Format) en pas de opmaak aan naar je eigen voorkeuren. 
 

 

Als je wenst dat bij het selecteren van een rij de opmaak van bepaalde kolommen behouden blijft, 

kan je de volgorde van de Opmaakregels aanpassen in het overzicht door gebruik te maken van de 

pijltjes. 
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4.4 Het GOGI-score-bestand 

Als je gebruik wenst te maakt van de GOGI-methode (zie 10 Berekening GOGI) moet je in de cel E4 

de lokatie opgeven waar je het GOGI-score-bestand dat je hebt gedownload van MijnPortefeuille.be 

hebt opgeslaan. Als je het jezelf makelijk wilt maken bewaar je ieder nieuw bestand op dezelfde 

locatie en naam zodat je deze cel niet telkens opnieuw moet aanpassen. Het is niet nodig om het 

paswoord van het GOGI-score-bestand te verwijderen maar het mag natuurlijk wel. Als je geen 

gebruik wilt maken van GOGI laat je deze cel gewoon leeg. 
 

 
 

5 Hoe voeg ik mijn eerste fonds toe? 

5.1 De basisgegevens 

We starten met de tabel FONDSEN. 
 

Vul de volgende kolommen in (de meeste kolommen spreken voor zich): 
 

 ISIN 

 Beheerder 

 Naam Fonds 

 Categorie 

 K/S: K voor kern S voor satelliet (of M Voor Mixer ) 

 Huidige waarde: Je moet dit één keer manueel invullen om de Stop-loss te kunnen 
instellen. 

 Munt: Dit is de munt waarin het fonds wordt uitgedrukt op de Morningstar website (zie 

verder. Wat je hier invult moet overeenkomen met één van de munten weergegeven op het 

werkblad Koersen, namelijk EUR, USD,... 

https://mijnportefeuille.be/category/cijfers-en-statistieken/
https://mijnportefeuille.be/category/cijfers-en-statistieken/


                                 

 

8 
 

 R ST LOSS: zet hier de waarde van de kolom “CTR ST” zodat de “CTR ST” op 0 komt 
te staan 

 Broker 

 Laatste update RSL: de datum waarop de laatste keer de Stop-Loss werd bijgewerkt. Als de 

Stop-Loss van het fonds nog niet werd bijgewerkt geef je hier de huidige datum in (zie ook 

16.3. Verhoging Trailing Stop-loss) 
 

 

5.2 Het fonds koppelen aan de webpagina van Morningstar 

Nu komt de belangrijkste stap: het koppelen van de webpagina van Morningstar waarop de NAV van 

het fonds wordt weergegeven. Deze koppeling is noodzakelijk om automatisch de meest recente 

NAV van het fonds op te halen. 

 

Zoek het fonds op morningstar.be, morningstar.nl, morningstar.de of morningstar.fr. Let op: enkel 

deze sites worden ondersteund. Kijk naar het volgende hoofdstuk als uw fonds niet kan worden 

teruggevonden op één van deze sites. 

 

Ga naar het overzicht waar ook de koers wordt weergegeven (dit is normaal de eerste pagina die 

wordt weergegeven als je een fonds opzoekt). 
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Bovenaan staat de url (zeg maar het adres) van het fonds op Morningstar. Deze url moet je in zijn 

geheel selecteren en kopiëren. 

 

Ga nu opnieuw naar je werkblad Portefeuille en klik met de rechtermuisknop op de ISIN code van het 

fonds dat je hebt toegevoegd en klik onderaan in het menu op Hyperlink. 
 

 

Er verschijnt  nu een venster waar je onderaan bij het adres, de url die je zojuist hebt 

gekopieerd, kunt plakken. Klik op OK om de hyperlink toe te voegen. 
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Als je alles correct hebt uitgevoerd is de ISIN code veranderd in een blauw lettertype en als je met je 

muis boven de cell gaat staan verandert uw muisaanwijzer (mouse pointer) in een handje (staat niet 

op de printscreen) en kreeg je een vakje met de url te zien. Om te controleren of alles werkt moet je 

één keer kort met de linkermuisknop klikken op de cel. De browser moet nu worden opgestart en de 

webpagina van het overzicht van het fonds wordt geopend in Morningstar. 
 

 

5.3 Registreer uw aankoop 

De aankopen worden geregistreerd in de tabel TRANSACTIES IN. Hiervoor moet je de volgende 

kolommen invullen: 

 ISIN: Dit is de ISIN code van het fonds dat je hebt toegevoegd aan de tabel FONDSEN. Op 

basis van deze code worden automatisch de Beheerder, Naam Fonds en Categorie ingevuld. 

 Investering in EUR: Het totale bedrag in EUR dat je hebt betaald voor het fonds. 

 Datum aankoop 

 Aantal: Het aantal eenheden dat je hebt aangekocht. Dit getal kan cijfers na de komma 

bevatten. 
 

 

Als alles correct is verlopen staan er in de tabellen FONDSEN en TRANSACTIES IN geen 

kolommen meer met een foutmelding (#N/A, #DIV/0). 
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6 Mijn fonds staat niet op morningstar.be, morningstar.nl, 

morningstar.de of morningstar.fr, wat nu? 
Voor het ophalen van de NAV’s worden op dit ogenblik enkel de sites van morningstar.be, 

morningstar.nl, morningstar.de en morningstar.fr ondersteund. Als je een fonds hebt dat niet kan 

worden teruggevonden op één van deze sites is het nog altijd perfect mogelijk om de opvolging van 

dit fonds manueel te blijven doen. Hiervoor moet je gewoon geen webpagina koppelen aan de ISIN 

van het betreffende fonds en de waarde van het fonds (kolom “Huidige Waarde” in tabel FONDSEN) 

manueel invullen bij iedere evaluatie van uw portefeuille. 

Je kan de “Huidige waarde” op 2 momenten manueel invoeren, voor het automatisch bijwerken of na 

het automatisch bijwerken. 

Als je dit doet voor het automatisch bijwerken zal de stop-loss automatisch mee worden aangepast 

(indien nodig). Het nadeel is wel dat de “+/-“ kolom (de procentuele stijging of daling van de waarde 

van het fonds ten opzichte van de vorige evaluatie) altijd een waarde van 0% gaat hebben na het 

bijwerken. 

Het voordeel om dit te doen na het automatisch bijwerken is dat de “+/-“ kolom een waarde gaat 

weergegeven. Het nadeel is dat je dan zelf ook de stop-loss moet bijwerken. Dit wil zeggen dat je zelf 

bij de waarde in de kolom “R ST LOSS” de waarde van de kolom “CTR ST” moet optellen als deze 

positief is. 

 
 

7 Hoe voeg ik mijn volgende fondsen toe? 
Als je al minstens één fonds het toegevoegd aan de tabel FONDSEN moet je eerst een nieuwe lege rij 

toevoegen aan de tabel FONDSEN. Hiervoor moet je de laatste rij van de tabel selecteren (de rij met 

de totalen) door op het rijnummer te klikken. Daarna klik je met de rechtermuisknop op het 

rijnummer van de geselecteerde rij en klik in het menu op Invoegen (Insert). 
 

 

Herhaal de stappen van hoofdstuk “Hoe voeg ik mijn eerste fonds toe?” 
 

 

8 Hoe voeg ik een bijkomende aankoop van een fonds toe? 
Aankopen worden altijd geregistreerd in de tabel TRANSACTIES IN. Voordat je een aankoop kunt 

registreren moet het fonds eerst zijn toegevoegd aan de tabel FONDSEN. 
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Om een nieuwe aankoop toe te voegen moet je, op de eerste lege rij onder de tabel in de kolom van 

de “ISIN”, de ISIN ingeven van het fonds waarvan je bijkomende eenheden hebt aangekocht. 
 

Nadat je uw invoer hebt bevestigd (cell verlaten of op enter drukken), past de tabel zich automatisch 

aan. 
 

 

Vul de volgende kolommen nog in: 
 

 Investering in EUR: Het totale bedrag in EUR dat je hebt betaald voor het fonds. 

 Datum aankoop 

 Aantal: Het aantal eenheden dat je hebt aangekocht. Dit getal kan cijfers na de komma 

bevatten. 

 

De tabel FONDSEN past zich automatisch aan. 
 

Wanneer de tabel TRANSACTIES IN dicht in de buurt komt van de tabel TRANSACTIES UIT 

kan je extra lege rijen toevoegen tussen beide tabellen. Dit doe je door eerst een aantal 

(minstens 1) lege rijen tussen de tabellen te selecteren. Daarna klik je met de rechtermuisknop 

op één van de rijnummers van de geselecteerde rijen en klik in het menu op Invoegen (Insert). 

Tip: kies niet de eerste lege rij onder de tabel TRANSACTIES IN omdat dan de opmaak van 

deze tabel wordt overgenomen op de toegevoegde rijen. 
 

 
 

9 Hoe moet ik mijn portefeuille bijwerken? 
Het automatisch bijwerken van de portefeuille is zeer eenvoudig; druk op de knop “Bijwerken”. 
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Als de knop niet werkt:  
Je kan dan het bijwerken ook starten door de toetsencombinatie ALT+F8 in te drukken. Selecteer de 
macro en druk op Bijwerken (Run). 

 
 

 

9.1 Wat wordt er allemaal bijgewerkt? 
 

9.1.1 De evaluatiedatum 

De evaluatiedatum  wordt altijd op dag-1 gezet. De evaluatiedatum wordt enkel gebruikt voor de 

berekening van het jaarlijks rendement van de portefeuille en ieder fonds, en kan je indien gewenst, 

manueel aanpassen nadat uw portefeuille is bijgewerkt. 
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9.1.2 Kolom “+/-“ wordt op 0 gezet 

In de kolom “+/-“ wordt de procentuele stijging of daling van de waarde van het fonds ten opzichte 

van de vorige evaluatie weergegeven. In de laatste rij van de tabel FONDSEN wordt in deze kolom de 

procentuele stijging of daling van de waarde van de gehele portefeuille weergegeven. 
 

 

Voordat de nieuwe waarden (NAV’s) worden opgehaald wordt in deze kolom alles op eerst op 0 

gezet. 

 

9.1.3 Ophalen van de wisselkoersen 

Omdat in de tabel FONDSEN alles wordt omgerekend naar EUR, worden de op dat moment geldende 

wisselkoersen van de verschillende munten die worden weergegeven op het werkblad Koersen 

opgehaald. Hiervoor wordt de website wisselkoers.nl gebruikt. Omdat de wisselkoers wordt 

opgehaald voordat de waarde van de fondsen wordt opgehaald, zie je dat de “+/-“ van fondsen die 

worden geregistreerd in een andere munt dan de EUR, als eerste worden aangepast. 

 

9.1.4 Huidige waarde 

In deze stap worden de waarden van de fondsen zoals ze op dat ogenblik worden weergegeven op 

Morningstar opgehaald en aangepast in de kolom “Huidige Waarde”. 

In deze stap worden ook de Y1 (het huidig rendement op exact 1 jaar) en  Y3 (het geannualiseerd 

rendement over de laatste 3 jaar) opgehaald voor de berekening van de GOGI  

en de GOGI-Invers (zie 10 Berekening GOGI). 

 

9.1.5 Stop-loss 

Als laatste wordt de Trailing (Rolling) Stop-loss bijgewerkt. Als de waarde in de kolom “CTR ST” 

positief is wordt ze opgeteld bij de waarde in de kolom “R ST LOSS”. De kolom “ACTIE” wordt 

uitgedrukt in een percentage. Als dit percentage onder de 5% komt wordt de cel oranje. Als het 

onder 0% komt wordt de cel rood. 
 

 
 

10 Berekening GOGI 
Om dit hoofdstuk goed te kunnen begrijpen moet je eerst de handleiding over de 

GeOptimaliseerde Gespreide Instap (GOGI) lezen op de site van MijnPortefeuille.be. 

https://mijnportefeuille.be/2019/05/29/gogi-geoptimaliseerd-gespreid-instappen/
https://mijnportefeuille.be/
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10.1 Het GOGI-score-bestand 

 

Als je van deze functionaliteit  wenst  gebruik te maken moet je in de cel E4 de lokatie 

opgeven waar je het tweewekelijkse Excel-bestand (hier verder het GOGI-score-bestand 

genoemd) dat je hebt gedownload van MijnPortefeuille.be hebt  opgeslagen. Als je het jezelf 

makelijk wilt maken bewaar je ieder nieuw bestand op dezelfde locatie en naam zodat je 

deze cel niet telkens opnieuw moet aanpassen. Het is niet nodig om het paswoord van het 

GOGI-score-bestand te verwijderen maar het mag natuurlijk wel. Als je geen gebruik wilt 

maken van GOGI laat je deze cel gewoon leeg. 

 

In dit voorbeeld noemt het GOGI-score-bestand : “GOGI-MATIC”, maar je kan het een naam 

geven zoals je zelf wilt. 

 
 

 

  

https://mijnportefeuille.be/category/cijfers-en-statistieken/
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10.2 De kolommen 

 

In de tabel FONDSEN worden de volgende kolommen gebruikt voor GOGI: 

 GOGI Y1: deze wordt berekend op basis van het actuele rendement op exact 1 jaar (zie 

kolom “Y1”) ten opzicht van het mediaan- rendement (zie kolom “MED1L120”). 

 GOGI Y3: deze wordt berekend op basis van het actuele, geannualiseerde rendement 

over de laatste 3 jaar (zie kolom “Y3”) ten opzicht van het mediaan- rendement (zie 

kolom “MED1L120”). 

 Alt. GOGI ISIN:   ( verborgen kolom in de tabel hierboven) 
hier kan je een alternatieve ISIN code opgeven voor in het geval dat je fonds niet 
voorkomt in het GOGI-score-bestand. Dit is bijvoorbeeld handig als je de distributie 
variant van een fonds hebt terwijl in het GOGI-score-bestand de kapitaliserende 
versie is opgenomen. Indien je geen ISIN code ingeeft in de kolom “Alt. GOGI ISIN” 
wordt de ISIN code van kolom A gebruikt. Vergeet niet om de alternatieve ISIN te 
koppelen aan de webpagina van morningstar (zie 5.2 Het fonds koppelen aan de 
webpagina van Morningstar). 

 GOGI Invers Y1: deze wordt berekend op basis van het actuele rendement op 1 jaar (zie kolom 
“Y1”) ten opzicht van het mediaan- rendement (zie kolom “MED1L120”). 

 GOGI Invers Y3: deze wordt berekend op basis van het actuele geannualiseerde rendement 
over de laatste 3 jaar (zie kolom “Y3”) ten opzicht van het mediaan- rendement (zie kolom 
“MED1L120”). 

 GOGI Momentum Y1: het procentuele verschil tussen Y1 en MED1L120 

 GOGI Momentum Y3: het procentuele verschil tussen Y3 en MED1L120 

 Y1: dit is het huidige rendement op 1 jaar. Deze waarde zal telkens bij het bijwerken van de 

portefeuille worden opgehaald van de Morningstar site. 

 Y3: dit is het huidige, geannualiseerde  rendement op 3 jaar. Deze waarde zal telkens bij 

het bijwerken van de portefeuille worden opgehaald van de Morningstar site. 

 MED1L120: mediaan rendement over 120 periodes van twee weken van het fonds via 

de screening cijfers van Al Fonds. Deze waarde wordt opgehaald uit het GOGI-

score-bestand. 

 NBR1L120: het aantal berekeningen volgens de  screening cijfers van Al Fonds. Deze 

waarde wordt opgehaald uit het GOGI-score-bestand. 

!! Als het resultaat < 120, dan zal er “NO SCORE” verschijnen bij alle GOGI- 

en GOGI invers resultaten. 

 

Als je de Y3- gegevens niet wenst te gebruiken, kan je de kolommen “GOGI Y3” 

“GOGI invers Y3” “GOGI mom Y3” en “Y3” gewoon verbergen: met de rechter 

muisknop klikken op de resp. kolomhoofding en in het keuzemenu “verbergen” 

(of: “Hide”) selecteren.

https://mijnportefeuille.be/category/cijfers-en-statistieken/
https://mijnportefeuille.be/category/cijfers-en-statistieken/
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10.3 Gegevens ophalen uit het GOGI-score-bestand 

Hoe werkt dit nu. Bij het openen van het Franky-matic bestand wordt automatisch het bestand dat je 

hebt opgegeven in de cel E4 in de achtergrond geopend. Dit gebeurt enkel wanneer de macro’s 

worden ingeschakeld. Bij het afsluiten van de Franky-matic wordt dit bestand automatisch mee 

afgesloten. Het openen van dit bestand is noodzakelijk omdat de formule die in de kolommen 

“MED1L120” en “NBR1L120” wordt gebruikt enkel werkt als het GOGI-score-bestand geopend is. 

Vandaar dat in de kolommen “MED1L120” en “NBR1L120” #VERW! (#REF!) wordt getoond zolang 

het GOGI-score-bestand niet geopend is. Dus wanneer je de eerste keer de locatie van het GOGI-

score-bestand hebt ingegeven moet je de Franky-matic afsluiten en opnieuw opstarten zodat het 

GOGI-score-bestand kan worden geopend. 

 
 

11 Hoe voeg ik een gedeeltelijke verkoop van een fonds toe? 
Als je een aantal eenheden van een fonds verkoopt (zie: “Wat moet ik doen als ik een fonds volledig 

verkoop?” als je alle eenheden verkoopt) kan je dit registreren in de tabel TRANSACTIES UIT. Als je de 

andere hoofdstukken hebt gelezen weet je nu hoe dit moet. 

 

De kolommen die je hiervoor moet invullen zijn: 
 

 ISIN 

 Opbrengst in EUR: Het totale bedrag in EUR dat je hebt ontvangen voor de verkoop. 

 Datum verkoop 

 Aantal: Het aantal eenheden dat je hebt verkocht. Dit getal kan cijfers na de komma 

bevatten. 

 

In de tabel FONDSEN wordt de “Opbrengst in EUR” afgetrokken van de “Totale investering in EUR” 

van het betreffende fonds. Ook zal het verkochte aantal worden afgetrokken van het “Aantal” 

weergegeven in de tabel FONDSEN. De verkoopdatum op zich heeft geen invloed op de berekening 

van het jaarlijks rendement van het fonds. 

 
 

12 Hoe moet ik mijn ontvangen dividenden registreren? 
Ontvangen dividenden kunnen worden geregistreerd als een gedeeltelijk verkoop met dat verschil 

dat je bij het aantal op 0 moet ingeven. 

 
 

13 Wat moet ik doen als ik een fonds volledig verkoop? 
Als je een fonds volledig verkoop moet je het fonds verwijderen uit alle tabellen door de rijen waarin 

ze worden weergegeven te verwijderen. Hiervoor moet je de rij de je wenst te verwijderen 

selecteren door op het rijnummer te klikken. Daarna klik je met de rechtermuisknop op het 

rijnummer van de geselecteerde rij en klik in het menu op Verwijderen (Delete). Tip: als je eerst het 

fonds verwijderd uit de tabel FONDSEN zie je heel snel welke rijen je moet verwijderen in de andere 

tabellen. 
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De winst (hopelijk) of verlies die je hebt gemaakt bij verkoop van het fonds kan je op een eigen 

manier bijhouden op een ander werkblad (sheet). 

 
 

14 Wat is nieuw in versie 1.5? 

14.1 Bijwerken Stop-loss 

Je kan nu zelf bepalen wanneer de stop-loss (kolom “R ST LOSS”) moet worden bijgewerkt. Wanneer 

je het bijwerken opstart wordt gevraagd of de stop-loss moet worden bijgewerkt. Indien je op nee 

klikt zal de “R ST LOSS” niet worden aangepast indien de “CTR ST L” positief is. Dit geeft je de 

mogelijkheid om iedere dag de NAV’s op te halen maar de Stop-loss bijvoorbeeld enkel om de 15 

dagen bij te laten werken. 
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14.2 Totalen van de tabel FONDSEN 

De totalen onderaan de tabel FONDSEN houden nu rekening met de toegepaste filters. In de 

totalenrij zijn ook de waarde van de totale participatie en het geannualiseerd resultaat toegevoegd. 

Ook deze waardes zullen dus rekening houden met de filters. 
 

 

Je kunt op de tabel FONDSEN filters toepassen door op het driehoekje te klikken van de 

kolomhoofding. 
 

 
 
 

Doordat de totalen nu rekening houden met de toegepaste filters is het mogelijk om de prestatie van 

een gedeelte van de portefeuille te bekijken en is het in principe niet meer nodig om verschillende 

bestanden te creëren. Filter bijvoorbeeld maar eens op de kolom “K/S” en vergelijk de totalen. 

 

14.3 Fout bij het ophalen 

Het ophalen van de waardes zal niet meer stoppen wanneer er zich een fout voordoet. 
 

Wanneer een wisselkoers niet kan worden opgehaald zal er een rode rand worden gezet rond de 

koers die niet werd opgehaald en krijg je een foutmelding nadat alle wisselkoersen zijn opgehaald. 
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Er zullen vanaf nu 3 pogingen worden ondernomen om de NAV van een fonds op te halen. Wanneer 

na 3 pogingen een NAV van een fonds niet kan worden opgehaald zal een rode rand worden gezet 

rond de ISIN code en krijg je een foutmelding nadat alle waardes zijn opgehaald. 
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15 Wat is nieuw in versie 1.6? 

15.1 Opmaak kolom “+/-“ in tabel FONDSEN 

De opmaak van de eerst rij van de kolom “+/-“ werd niet overgenomen op de nieuwe rijen die 

werden toegevoegd aan de tabel FONDSEN. Dit probleem is in deze versie opgelost. 

 

15.2 Ophalen van “Huidige Waarde” van ETF’s 

Door een aanpassing van de morningstar site werden de waardes van ETF’s niet meer opgehaald. Dit 

probleem is in deze versie opgelost. 

 
 

16 Wat is nieuw in versie 1.7? 

16.1 Geselecteerde rij markeren 

Vind je het soms ook zo moeilijk om te weten naar welk fonds je nu aan het kijken bent in de tabel 

FONDSEN. Vanaf nu wordt de geselecteerde rij in de tabel FONDSEN gemarkeerd (zie 4.3 

Geselecteerde rij markeren). 

 

Wanneer je gegevens overzet van een oudere versie wordt het gegevensbereik aangepast waardoor 

niet de volledige rij wordt geselectereerd. Zie hoofdstuk “19.3 Geselecteerde rij markeren” om dit 

probleem op te lossen. 

 

16.2 Wanneer de Stop-Loss bijwerken 

Vanaf nu kan je instellen wanneer de Stop-Loss moet worden bijgewerkt (zie 4.2 Wanneer de Trailing 

Stop-Loss bijwerken). 

 

16.3 Verhoging Trailing Stop-loss 

De periodieke verhogingen van de Trailing Stop-loss worden vanaf nu automatisch berekend. Je 

moet vanaf nu voor het bijwerken van de Stop-Loss niet meer aangeven in cel E1 met hoeveel 

procent de Stop-loss moet worden verhoogt. Vanaf nu geef je in de cel E1 in met hoeveel procent 

je de Stop- Loss op jaarbasis wenst te verhogen. 

 

Bij het bijwerken van de Stop-Loss zal er op basis van het aantal dagen tussen het bijwerken van de 

huidige en de vorige Stop-Loss, automatisch worden berekend met hoeveel procent de Stop-Loss 

moet worden verhoogd om op jaarbasis aan het percentage te komen dat is ingegeven in de cel E1. 

De datum waarop de laatste keer de Stop-Loss werd bijgewerkt wordt bijgehouden in een nieuwe 

kolom “Laatste update RSL” in de tabel FONDSEN. Gebruikers die overstappen van een oudere versie 

naar deze versie moeten éénmalig in de kolom “Laatste update RSL” de datum ingeven dat ze de 

laatste keer de Stop-Loss hebben bijgewerkt. Daarna zal telkens wanneer de Stop-Loss wordt 

bijgewerk deze datum automatisch worden aangepast. 

 

Wanneer je de kolom “Laatste update RSL” leeg laat als je een nieuw fonds toevoegt aan de tabel 

FONDSEN, zal bij de eerste verhoging de eerste aankoopdatum van het fonds worden gebruikt als 

startdatum. 
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16.4 Automatisch filteren op een fonds 

Wanneer je snel alle transacties (in en uit) van een specifiek fonds wilt bekijken kan je nu 

dubbelklikken op het fonds in de tabel FONDSEN. De drie tabellen worden dan automatisch gefilterd 

op dit fonds. Om de filtering ongedaan te maken moet je gewoon opnieuw dubbelklikken op het 

fonds in de tabel FONDSEN. 

 
 

17 Wat is nieuw in versie 1.8? 

17.1 Aanpassing ophalen wisselkoersen 

Door een aanpassing van de wisselkoers.nl site werden de wisselkoersen niet meer opgehaald. Dit 

probleem is in deze versie opgelost. 

 
 

18 Wat is nieuw in versie 1.9? 

18.1 Berekening GOGI 

Vanaf deze versie wordt de  GeOptimaliseerde Gespreide Instap (GOGI) automatisch berekend en 

getoond in de tabel FONDSEN (zie 10 Berekening GOGI). 

 

18.2 Geselecteerde rij markeren 

In versie 1.7 werd het automatisch markeren van een rij toegevoegd (zie 4.3 Geselecteerde rij 

markeren). Aangezien er meer en meer kolommen komen met een voorwaardelijke opmaak, en het 

duidelijker is als de opmaak van de kolom behouden blijft als de rij wordt geselecteerd, wordt vanaf 

deze versie enkel de cellen geselecteerd die geen voorwaarde opmaak hebben. 

 
 

19 Hoe gegevens overzetten van een oude versie naar een nieuwe 

versie 

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe versie moet je de gegevens in de blauwe cellen van de 

oude versie kopiëren naar het nieuwe bestand. 

 

Voor de ervaren Excel gebruikers: het is niet voldoende om de macro’s over te zetten aangezien een 

aantal formules zijn aangepast en er een verborgen kolom is toegevoegd. 

19.1 Tabel FONDSEN 

Je moet er eerst voor zorgen dat je voldoende lege rijen hebt tussen de tabel FONDSEN en 

TRANSACTIES IN. Als je bijvoorbeeld 25 fondsen wilt overzetten naar het nieuwe bestand moet je 

minstens 26 lege rijen hebben tussen de tabel FONDSEN en de tabel TRANSACTIES IN. 

 

Dit doe je door eerst een aantal (minstens 1) lege rijen tussen de twee tabellen te selecteren. Daarna 

klik je met de rechtermuisknop op één van de rijnummers van de geselecteerde rijen en klik in het 

menu op Invoegen (Insert). Doe dit totdat je het aantal gewenste lege rijen hebt tussen de twee 

tabellen. Tip: selecteer niet de eerste lege rij onder de tabel FONDSEN omdat dan de opmaak van 

deze tabel wordt overgenomen op de toegevoegde rijen. 

https://mijnportefeuille.be/category/cijfers-en-statistieken/
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Selecteer en kopieer in het oude bestand eerst het gegevensbereik van “ISIN” tot en met “Munt”. 
 

 
Plak in het nieuwe bestand de gekopieerde gevens in cel A11. De tabel past zich automatisch aan. 

 

 
Selecteer en kopieer nu de kolom “R ST LOSS”. 
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Plak deze gegevens in de cel J11. 

 
Doe hetzelfde voor de kolom “Broker” tot en met kolom “Laatste update RSL”. 

 

19.2 Tabel TRANSACTIE IN en TRANSACTIE UIT 

Voordat je de gegevens uit de tabel TRANSACTIES IN kunt overzetten moet je er weer eerst 

voor zorgen dat er voldoende lege lijnen zijn tussen de tabel TRANSACTIES IN en 

TRANSACTIES UIT. 

Selecteer en kopieer de kolom “ISIN” in het oude bestand en plak deze gegevens in de eerste lege 

rij van de tabel TRANSACTIES IN in het nieuwe bestand. 
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Doe hetzelfde voor het gegevensbereik “Investering in EUR” tot en met “Aantal”. 

Doe hetzelfde voor de tabel TRANSACTIES UIT. 

Als je alles correct hebt overgezet zal er in geen enkele kolom een fout staan. 
 

19.3 Geselecteerde rij markeren 

Na het overzetten van de gegevens wordt het gegevensbereik dat er moet voor zorgen dat de 

geslecteerde rij wordt gemarkeerd (zie 4.3 Geselecteerde rij markeren) door Excel automatisch 

aangepast. Als gevolg worden nu enkel die niet gekopiëerde gegevens (de formules) gemarkeerd. 

Om het gegevensbereik opnieuw aan te passen moet je in het tabblad Start (Home), in de 

groep Stijlen (Styles), op de pijl naast Voorwaardelijke opmaak (Conditional Formating) klikken en klik 

vervolgens op Regels beheren (Manage Rules). 
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Bij de regel die begingt met Formule: =RIJ (Formula: =ROW) staat het aangepaste gegevensbereik (in 

uw bestand kan dit iets anders zijn dan hieronder afgebeeld). 
 

 

Vervang de gegevens in dit veld door =Fondsen en klik op OK. 
 

 
 

Vanaf nu wordt de volledige rij in de tabel FONDSEN gemarkeerd. 
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20 Wat is nieuw in versie 1.10.3 

20.1 Berekening en weergave GOGI INVERS 
 

In de kolommen “GOGI Invers Y1” en “GOGI Invers Y3” wordt weergegeven of er een koop-
opportuniteit is voor het betreffende fonds. Zie ook 10.2 “De kolommen” 
Voor de uitleg over GOGI-Invers: zie op de site van MijnPorteFeuille. 

20.2 Formules aangepast aan nieuwe kolom-hoofdingen 
 
De oude kolom-hoofdingen “AV1L120” en “AM1L120” zijn aangepast aan de nieuwe 
mediaan-berekening in de screening van Alfonds  en werden: “MED1L120” en “NBR1L120”. 
De formules werden ook aangepast, zodat de gegevens uit het GOGI-score-bestand meteen 
worden gevonden bij het openen van de Franky-Matic v.1.10.3 

https://mijnportefeuille.be/2019/07/09/koopjes-in-beleggersland-2/

