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How to think versus
what to think

HOOFDARTIKEL

Het coherent interpreteren van de dagelijkse volatiliteit 
op de financiële markten is vergelijkbaar met het zoe-
ken van patronen in koffiedik. Economie is geen exacte 

wetenschap zoals scheikunde of wiskunde, maar een humane 
wetenschap: aan elke economische vergelijking is een waar-
deoordeel verbonden. En dat is voor interpretatie vatbaar. Een 
principieel raamwerk dat uw “How to think” bepaalt is dan van 
het grootste belang. In plaats van u te laten dicteren wat u 
moet denken, geven we hieronder mee hoe wij denken : dat is 
hopelijk veel interessanter.

1. How to think – ‘Asset’ allocatie
Met ‘asset’ allocatie bedoelen we: hoeveel van uw beleggings-
portefeuille gaat u investeren in de verschillende roerende ac-
tivaklassen: cash, aandelen, obligaties. Heel kort samengevat 
komt het erop neer: welk percentage van mijn portefeuille wil ik 
in aandelen beleggen ? 

Op lange termijn verkeren Bruto Binnenlands Product (BBP) en 
aandelen in een structureel stijgende trend, met tussentijdse 
periodes van hoge volatiliteit. Aandelenbeleggingen zijn de 
best presterende roerende activaklasse op lange termijn. Toe-
gepast op de VSA: 1 USD uit 1900 werd -mits belegd in aandelen- 
in reële termen 1.654 USD waard per 31/12/2017. In reële termen 
uitgedrukt heeft een aandelenbelegging jaarlijks 6,5% geren-
deerd in die periode, Amerikaanse staatsobligaties 2,0% en een 
spaarboekje slechts 0,8%. (figuur 1)

Dit zijn actuariële rendementen. Het samengesteld positief ef-
fect op lange termijn is kolossaal. 1 USD in aandelen werd reëel 
1.654 USD waard, maar 1 USD in obligaties werd maar 10,2 USD 
waard en 1 USD spaarboekje leverde slechts 2,6 USD reële koop-
kracht op na 117 jaar. 

Maar we weten eveneens dat de aandelenmarkt al eens 20 
à 30% (of nog meer) onderuit durft te gaan: de meest voorko-
mende aanleiding voor zo’n berenmarkt is een recessie. Die 
recessie houdt meestal niet te lang aan en eens de conjunc-
tuur opnieuw in een expansieve fase verkeert, herstelt de beurs 
tamelijk snel. Maar sommige beleggers kunnen de psycholo-
gische druk van die 30% daling niet aan - ook al is er 100% sta-
tistisch aangetoond dat de beurs dat verlies op termijn weer 
zal goed maken. Deze beleggers dienen hun roerende beleg-
gingen dus in meerdere of mindere mate te diversifiëren naar 
cash of obligaties. Eens de belegger in het reine is met zijn/haar 
risicoprofiel, hoeft hij/zij geen slaap te laten wanneer de beurs 
fors onderuit gaat.

Risico en onzekerheid zijn twee verschillende begrippen:
Risico is statistisch berekenbaar en dus beheersbaar: het leidt 
tot een bepaald risicoprofiel. In de meeste gevallen is dat pro-
fiel defensief, neutraal of dynamisch- alhoewel er ook nog flexi-
bele profielen bestaan die al naargelang de omstandigheden 
wat meer neutraal of wat meer dynamisch zijn.
Onzekerheid is niet berekenbaar. Onzekerheid is een korte-ter-
mijn fenomeen dat naar zekerheid evolueert, maar ondertus-
sen wel de continue bron is van volatiliteit. Die moet je onder-
gaan. Verdraag je geen enkele onzekerheid, dan verdraag je 
niet de minste volatiliteit en dan mag je niet in aandelen be-
leggen.

Om de ‘asset’ allocatie analyse af te ronden, dienen we nog 
het heikel punt van de periodieke cashopbouw in het aande-
lensegment te behandelen. Sommige beleggers zijn immers 
van mening dat je periodiek wat meer en minder in aandelen 
moet beleggen – ook al is de lange-termijntrend stijgend. Het 
voorspellen van die korte-termijnbewegingen is uiterst moeilijk. 
Onderstaande grafiek over de historische rendementen van de 
MSCI Europe toont aan dat wanneer je de 10 beste beursda-
gen van het jaar mist, je aandelenrendement 0,5% bedraagt in 
plaats van 5,3% wanneer je volledig belegd bent. Met andere 
woorden je hebt die 10 beste dagen nodig om je gemiddeld 
lange-termijnrendement van 5,3% te halen. Maar het omge-
keerde is ook waar,  je kan de 10 slechtste dagen maar beter 
vermijden; dat levert een extra rendement van om en bij 5% op. 
Het is dus een kunst om de slechtste dagen te vermijden en 
met de beste dagen mee te zijn: voorwaar geen eenvoudige 
opdracht en de meeste aandelenbeleggers vermijden dan ook 
deze speculatie. (figuur 2)

Figuur 1 Cumulatieve opbrensten op activaklassen uit de VSA 
nominaal (links) en reëel (rechts), 1900-2017 - Bron: Credit Suisse 
Global Investment Returns Yearbook 2018
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2. How to think – Aandelenselectie
2.1 Trend en concurrentieel voordeel
Onze beleggingsstrategie implementeert een bottom-up aan-
delenselectie op basis van de volgende selectiecriteria:

a) Duidelijke organische groeivooruitzichten die gedragen wor-
den door begrijpbare en duurzame trends die zich zullen door-
zetten op middellange termijn of langer. De 6 meest uitgespro-
ken megatrends die we momenteel onderscheiden zijn: 
•  digitalisering (incl. Artificiële Intelligentie en robotisering), 
•  outsourcing, 
•  vergrijzing, 
•  vrije tijd & luxe, 
•  duurzaamheid,
• infrastructuur.

b) Het bezit van een concurrentieel voordeel leidt mogelijks 
tot ofwel een goede prijszettingsmacht, ofwel een relatief 
hoge operationele winstmarge ofwel een hoog en stabiel 
marktaandeel. We komen verder in deze nieuwsbrief hier 
meer uitgebreid op terug, maar vermelden nu reeds de 5 
bronnen van concurrentieel voordeel:
• Immateriële activa: een sterk merk of een patent : bvb. 

Louis Vuitton, Baxter.
•  Netwerkeffecten: hierbij neemt de waarde van het pro-

duct of dienst toe naarmate het aantal gebruikers ervan 
stijgt. Zo willen retailers en banken de kredietkaarten van 
VISA en Mastercard aanvaarden resp. distribueren om-
dat iedereen dat doet.

•  Schaalvoordeel: als je de grootste speler bent in een in-
dustrie, heb je een schaalvoordeel, waardoor je in ver-
houding de laagste kosten hebt, bvb. AB Inbev.

•  Kostenvoordeel: Wanneer managers de geplande stra-
tegie van de raad van bestuur efficiënt implementeren 
kan je een bijkomend significant kostenvoordeel bezit-
ten. Dat leidt op zijn beurt tot hogere marges of een ho-
ger marktaandeel zoals het volgende bedrijven al heeft 
bewezen, bvb. Ryanair.

•  Overstapkosten: wanneer de kosten (of inspanning) voor 
een consument of bedrijf groot zijn om over te schakelen 
op het product van een concurrent, is de kans groot dat 
men ook in de toekomst jouw product blijft kopen. Zo zul-
len reisagenten die hun organisatie hebben afgestemd 
op het softwarepakket van Amadeus, niet snel overstap-
pen naar software van een concurrent omdat de imple-
mentatie van dat pakket veel tijd en geld zou kosten.

c) Een financieel gezonde balans en winstgevendheid die het 
bedrijf in kwestie toelaten om de nodige investeringen door 
te voeren op het moment dat ze daadwerkelijk nodig zijn en 
op hun beurt leiden tot een verdere groei van omzet, produc-
tiviteit en nettowinst. Het is van de tijd van Adam Smith gewe-
ten dat stijgende productiviteit de belangrijkste contributie 
levert aan de waardegroei van een bedrijf of de welvaarts-
groei van een land. Die productiviteitsgroei is het gevolg van 
investeringen in innovatie en een bedrijf heeft dus ruim vol-
doende winst nodig om die levensnoodzakelijk innovatie-in-
vesteringen uit te voeren. Hoe groter het concurrentieel voor-
deel hoe groter de winst en de innovatiecapaciteit.

d) Het management moet beschikken over een flinke dosis 
ondernemerschap en een duidelijke langetermijnvisie op 
de toekomst van het bedrijf. We zoeken een management 
dat de nodige middelen kan vrijmaken om de groei en de 
waarde creatie van het bedrijf te ondersteunen op de lan-
gere termijn.

e) Tenslotte weerhouden we voor een investering enkel die 
bedrijven waarvan de waardering niet alle toekomstpoten-
tieel weerspiegelt.

Onzekerheid is een korte termijn fenomeen dat naar 
zekerheid evolueert, maar ondertussen wel de continue 
bron is van volatiliteit. 

Figuur 2 Rendementen van de MSCI Europe, in EUR, waarde 
van een belegging van 10.000 EUR van 2004-2018 met geannu-
aliseerd rendement (%) - Bron: JP Morgan Asset Management, 
Market Insights Europa 2019
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2.2 Fama & French 5 factor model
We erkennen de waarde van het Fama & French 5 factor 
model dat op basis van statistisch onderzoek een ‘outperfor-
mance’ vaststelt voor:
•  Momentum: grootste stijgers uit een voorbije periode ver-

sus dalers
•  Value: goedkope aandelen versus dure aandelen 
•  Size: Small & Midcap versus Large cap
•  Low volatility: Lage volatiliteit versus hoge volatiliteit
•  Dividend yield: Hoog dividendrendement versus laag divi-

dendrendement
maar we beperken onze strategie niet tot de eenzijdige imple-
mentatie naar 1 van deze factoren.

2.3 'Behavioural biases'
Volgens het boekje zijn beleggers zuiver rationele wezens die in 
een efficiënte markt actief zijn. De werkelijkheid is anders: de fi-
nanciële markten zijn niet volmaakt efficiënt en beleggers han-
delen -vaker dan ze denken- irrationeel. Wat dat laatste betreft, 
verzetten we ons tegen die zogenaamde ‘behavioural biases’, 
waarvan volgens ons de meest voorkomende zijn:
• ‘Loss aversion bias’: Slecht presterende aandelen aanhou-

den of erger nog goed presterende aandelen verkopen en 
slecht presterende bijhouden wanneer je cash nodig hebt.

• ‘Recency bias’: Vers nieuws weegt zwaarder door dan 
bestaand nieuws en bovendien wordt dat recent nieuws 
overdreven ver geëxtrapoleerd.

• ‘Cognitive dissonance bias’: Beleggers houden vast aan 
hun originele analyse en brengen vers -slecht- nieuws niet 
in rekening.

• ‘Anchoring bias’: Aandelenkoersen op recordhoogte of 
die andere psychologische drempels overschrijden, lijken 
minder aantrekkelijk dan aandelen die beneden hun re-
cord noteren.

3. How to think – Obligatieselectie
Obligaties vormen een kapitaalbuffer voor de cliënt en dienen 
dus principieel van investment grade-kwaliteit te zijn. We be-
perken beleggingen in hybride en achtergesteld papier tot 10% 
van de portefeuille, ook al zijn ze ‘investment grade’.

4. How to think – Edele metalen
Wij beleggen principieel niet in edele metalen, omwille van de 
afwezigheid van enige economische drijfveer om dat te doen. 
In tijden van onzekerheid duikt de vraag over de opportuniteit 

van een goudbelegging op. Terecht, want in tijden van onzeker-
heid presteert een goudbelegging vaak beter dan een aande-
lenbelegging. Maar die periodes van onzekerheid zijn beperkt in 
de tijd, waarna vraag en aanbod mogelijks op een veel lager 
niveau terug een evenwicht vinden.
Degenen die goud kopen wanneer de onzekerheid zich volop 
manifesteert, zoals sommigen in bvb. 2012-2013 gedaan heb-
ben (40.000 EUR/kilo) halen een lager rendement dan indien 
ze op dat moment in de S&P 500 zouden hebben belegd. Een 
getimede belegging in goud, zoals alle cyclische beleggingen, 
moet eerder tegendraads uitgevoerd worden.

Sinds 2000 “Irrational exuberance“ op Nasdaq
Goud +392,27% (oranje) in USD vs S&P 500 +196,08% (zwart)

Sinds 1/8/2012 Draghi: “ECB is ready to do whatever it takes… 
and believe me it will be enough”
Goud -15,75% (oranje) in USD vs S&P 500 + 144,25% (zwart)

En nu deze ‘how to think’ toepassen: “In theory practice and 
theory are the same, in practice they are not”, zei Einstein 
ooit. •

Een getimede belegging in goud, zoals alle 
cyclische beleggingen, moet eerder tegendraads 
uitgevoerd worden.
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

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 onafhankelijk-

heid 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 fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) 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 gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen 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. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.
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