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Om het in analistentaal te zeggen 
STRONG BUY: Ceusters overtreft de ver-
wachtingen.

In volatiele beurstijden is het cruciaal om 
rustig te blijven, de gekozen strategie aan 
te houden en een consequente koers te 
varen. Op zo’n moment worden de jonge-
tjes dan van de mannen gescheiden. Een 
ideaal moment dus voor onze redactie 
om onze collega, en échte man, Matthias 
Ceusters in de kijker te plaatsen.

35 jaar geleden zag Matthias het levens-
licht in Leuven. Hij groeide er op als oud-
ste van 3, samen met z’n broer en zus. 
Vanaf zijn zesde kon je hem frequent op 
een voetbalveld spotten. De sportieve 
kerel ging van Oud-Heverlee naar het 
latere OHL Leuven en schopte het er let-
terlijk tot beloftevolle Uefa junior. Tijdens 
zijn studies TEW zette Matthias het voet-
bal op een lager pitje, al kwam hij toch 
nog geruime tijd op lager (provinciaal) 
niveau (OHL2) aan de bak. 

Tijdens zijn Masterjaren koos hij voor Stra-
tegy en International Business, wat hem 
inspireerde om -via AIESEC- ervaring op 
te doen in het buitenland. Als voorberei-
ding studeerde Matthias Spaans omdat 
Zuid Amerika zijn voorkeurbestemming 
was. Maar dat draaide even anders uit... 
Uiteindelijk belandde hij bij vermogens-
beheerder Algemene Pensioen Groep 
(APG) in... Maastricht. Fan van Warren 
Buffett zijnde, koesterde hij al van jongs 
af aan het idee om in de beleggingswe-
reld te werken. Zijn job als controller van 
APG sloot daarvoor iets te weinig aan 
bij de markten en Matthias kwam terug 
naar België. Als financieel consultant 

leefde hij zich in meerdere projecten uit, 
waaronder een reconciliatie project bij 
BNP Fortis waarna hij bij de vermogens-
beheerder BNP Investment Partners aan 
de slag ging. 

Uiteindelijk bleek Matthias zijn 'investering' 

in de taal van Cervantes erg nuttig te 
zijn want tijdens een citytrip in Valencia 
leerde Matthias zijn huidige vrouw, de 
Mexicaans/Amerikaanse Ady kennen, 
waardoor hij zijn Spaans ineens van 
onder het stof mocht halen. Na een jaar 
een “pendel relatie” moesten er knopen 
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worden doorgehakt over hun gezamen-
lijke toekomst, waardoor Matthias uit-
eindelijk in Mexico belandde. Interessant 
werken werd zo weer -veel- moeilijker, 
al kon hij vanop afstand wel het private 
beheer als family officer opnemen voor 
enkele begoede Belgische families. 

Na een aantal jaren trok Matthias met z’n 
kersverse bruid weer naar België om er 
samen een toekomst op te bouwen. Hij 
combineerde een job bij het bedrijf van 
zijn vader (Educatief Theater) met het 
private beheer als family officer. Uitein-
delijk koos hij om dat laatste verder uit te 
bouwen en hij ging als aandelen analist 
aan de slag bij Selectum Vermogensbe-
heer in Antwerpen. Een eerder beschei-
den speler in de asset management-
markt en de overstap naar Leo Stevens in 
maart 2022 was dan ook vrij logisch. In dit 
huis kan Matthias snel meer verantwoor-
delijkheden opnemen en doorgroeien. 
Door interne verschuivingen kwam er 
al heel snel een mooie opportuniteit als 
fondsbeheerder van één van de Leo  
Stevens huisfondsen. Dat bevalt hem 
wel want als fondsbeheerder kan je ook 
dagelijks de resultaten zien van de ana-
lyses en beleggingsbeslissingen. Eigenlijk 
zijn droomjob die snel werkelijkheid werd. 

Op beleggingsvlak was Matthias zelf eer-
der value georiënteerd; Warren Buffett is 
daar niet vreemd aan. Zijn eerste stap-
pen, als jonge snaak… geïnspireerd door 
de “Cigar Butt aanpak”, met aandelen als 

Nyrstar, Option en Agfa Gevaert waren 
een goede leerschool voor hem. Matthias 
is er intussen van overtuigd dat een lage 
prijs niet alles is en dat er zelfs vaak een 
heel goede reden is van de “korting”. Ook 
2020 leerde hem dat de markt vaak, of 
eigenlijk altijd, gelijk heeft. De cliënten bij 
Leo Stevens kunnen dan ook gerust zijn 
dat hij intussen vele jaren ervaring rijker 
is en door de wol (en enkele crisissen) 
geverfd.

In zijn vrije tijd verricht Matthias al 4 jaar 
adviserend werk voor Umoja, een inter-
nationale NGO voor mentaal beperkte 
kinderen in Tanzania. Hij is daar ooit ook 

naartoe geweest om er schrijnende toe-
standen vast te stellen. Sindsdien  onder-
steunt hij zowel financieel als met know 
how de organisatie en hun dagelijkse 
werking. Na de werkuren is Matthias, op 
vrijdagavond, ook weer recreatief aan het 
voetballen. Tijdens de Covid lockdowns 
begon Matthias zelf te experimenteren in 
de keuken en sindsdien roert hij wel vaker 
in de potten thuis. Verder spendeert hij 
heel graag tijd met zijn familie. Onder-
tussen heeft hij met zijn vrouw immers 
een speels zoontje Nicholas (4,5 jaar) en 
wat is er leuker dan te ravotten met deze 
deugniet. •
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Favoriet boek: Market Wizards / Congo

Favoriete film : Trading  Places/ The big 
short / The Godfather 

Favoriet eten: de Mexicaanse keuken, 
maar ook onze frietjes

Favoriete reisbestemming : Mexico. 
Het is een groot land met rijke culturen 
(Azteken/Maya’s) en betoverende fauna 
en flora. Je kan er heerlijk en pikant eten 
en vindt er een mooi contrast tussen 
intrigerende steden en kleine dorpjes.
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Disclaimer
Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door 
de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsge-
bied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 
mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid 
van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele 
aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding 
van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 
Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde 
financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publi-
catie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 
verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 
kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 
belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 
die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze 
risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of 
gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-
bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 
geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 
zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-
wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief 
beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn 
louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoers-
schommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoe-
wel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de 
correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegaran-
deerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 
is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 
de Belgische rechtbanken.
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