Lesbrief beleggen

SCHOLENSTRIJD.NL

Lesmateriaal

How to beat the monkey

Verantwoording:
© 2019 Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Stichting Financieel-Economische Educatie
Nederland
Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder
voorafgaande toestemming van de uitgever deze uitgave geheel of gedeeltelijk te
kopiëren dan wel op andere wijze te verveelvoudigen.

Lesbrief beleggen

Introductie
Kader 1: De homo economicus

De homo economicus, de calculerende burger, wordt gekenmerkt door rationeel handelen. Hij
(of zij) wil zijn eigen belangen realiseren. Alles wat hij doet, doet hij om er zelf beter van te
worden. Bovendien denkt hij dat hij de uitkomsten van zijn handelingen kan berekenen. Hij
denkt dat hij door middel van goed plannen en rekenen vooraf kan vaststellen wat hij moet
doen om zijn behoeften bevredigd te krijgen. Verder gaat de homo economicus ervan uit dat
iedereen bepaalde behoeften en voorkeuren heeft. Het uitgangspunt is dat iedereen zijn
behoeften moet kunnen bevredigen. Natuurlijk weet hij dat alles in de wereld een bepaalde
prijs heeft.

Bestaat de homo economicus?
Stel je hebt in de voorverkoop een kaartje gekocht voor een concert. Op de dag van het concert
ga je naar de concertzaal en bij de kassa blijkt dat je je kaartje kwijt bent. Wat doe je? Uit
onderzoek blijkt dat 60% van de personen in deze situatie rechtsomkeer maakt en niet naar het
concert gaat. Maar stel nu eens dat je naar dezelfde concertzaal gaat en je hebt het geld voor het
kaartje uit je portemonnee gehaald en in je jaszak gestopt. Bij de kassa merk je dat je het geld
kwijt bent.
Wat doe je dan? Het zou logisch te veronderstellen zijn dat (dezelfde) 60% zich omdraait en naar
huis gaat. Niets is minder waar! Het percentage mensen dat zijn portemonnee pakt en alsnog een
nieuw briefje van zeg twintig euro pakt, is vele malen hoger dan in de eerste situatie. Logisch?
Niet echt, kennelijk is de rationele mens een uniek schepsel1.
Kader 2: Uit de krant (bewerkt): Belegt u beter dan een aap?

Soms lijkt beleggen op een spelletje op de flipperkast. Je kan geluk hebben of niet. Geheel ten
onrechte is die gedachte overigens niet. De beste beleggers maken met 40% van hun
beslissingen verlies. Met deze gedachte wordt in New York regelmatig een wedstrijd gehouden.
Een wedstrijd tussen apen en beleggingsanalisten. De beleggingsanalisten hebben een wezenlijk
voordeel, want zij mogen hun ogen openhouden en hun verstand gebruiken. De apen

bijlage 1 bespreekt het ultimatumspel, een experiment waarin het begrip rationaliteit verder wordt
besproken.
1
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daarentegen worden geblinddoekt en zijn getraind in het gooien van pijltjes. De spelregels zijn
als volgt: aan de muur wordt een aantal bladzijden van de Wall Street Journal opgehangen en de
geblinddoekte apen krijgen viermaal een kans om een pijltje naar deze krant te gooien. Op het
aandeel waar het pijltje terechtkomt, valt de hoofdprijs. Dat aandeel wordt namelijk
geselecteerd voor de favoriete apenportefeuille. Op die manier selecteren de apen de vier
aandelen van hun keuze. Aan de andere kant mogen de analisten ieder ook een aandeel
uitkiezen. Na een jaar wordt dan gekeken wie de beste resultaten heeft geboekt. En nu mag jij
raden wie deze wedstrijd regelmatig wint? Beleggen is kennelijk een dubbeltje op zijn kant. Het
kan kop zijn of munt.

Onderzoek van Yale naar wat apen ons kunnen leren over beleggen
(video 19 min, Nederlands ondertiteld. Klik hier voor de link)

Op basis van de twee bovenstaande teksten kan je concluderen dat mensen (a) niet altijd even
logisch denken en handelen en (b) dit vergaande consequenties kan hebben voor beslissingen
die zij nemen. Hoeveel informatie wij ook tot onze beschikking hebben en hoe goed doordacht
de verschillende economische modellen en analyses zijn, het is voor economen verdraaid lastig
om grip te krijgen op de werkelijkheid. De beleggingsadviseur in de competitie krijgt hier ook
ongetwijfeld mee te maken: de concertbezoeker die rechtsomkeer maakt, of de analist die wordt
verslagen door een aap.
Economie gaat immers over gedrag. Hoe reageren consumenten op een prijsverlaging? Hoe
reageert de concurrentie op een verhoging van het reclamebudget van supermarkt X? Allemaal
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vragen die voortkomen uit het verdelingsvraagstuk: hoe moet je om gaan met schaarste? Kies je
voor het één, dan moet je iets anders opgeven. Hetzelfde geldt voor beleggen. Beleg je in fonds A
(ING) of beleg je in fonds B (Unilever)? Beleg je in aandelen of obligaties en waar baseer je deze
keuze op? Wanneer stap je in (kopen) en wanneer stap je uit (verkopen)? Allemaal vragen die je
in deze lesbrief de komende tijd zelf gaat beantwoorden (en ervaren)!
In deze lesbrief word je uitgedaagd om een fictieve aap te verslaan. Het experiment met de aap
ga je in de klas overdoen. Hoewel van tevoren niet vaststaat wat de uitkomst gaat worden, krijg
je inzicht in het nemen van beleggingsbeslissingen en de consequenties die hieruit voortvloeien.
De beurs is namelijk de plek bij uitstek waar de keuzes van mensen en bedrijven zichtbaar
wordt. Kopen mensen meer producten van bedrijf X, dan zal dit wellicht tot uitdrukking komen
in een stijgende koers van het desbetreffende beursgenoteerde aandeel. Het wordt echter
lastiger indien bedrijf Y de prijs verlaagt. Welke consequenties zal deze prijsverlaging op de
marktpositie van bedrijf Y hebben? Wat doet de concurrent? Hoe reageert de consument (denk
aan de concertbezoeker)? En bovenal: hoe reageert de beleggingsanalist (verslaat hij de aap of
niet)? Allemaal vragen waar niet zo heel makkelijk een antwoord op gegeven kan worden.
Wat verstaan we onder beleggen?
Waarom zou je gaan beleggen?
Omdat het leuk en heel erg leerzaam is. Omdat je over het algemeen meer rendement uit geld
kan halen dan als je geld op een spaarrekening zet. Je moet wel bereid zijn de zekerheid op te
geven dat een belegging nooit in waarde zal dalen: geen rendement zonder risico!.
Voordat je gaat beleggen moet je jezelf een aantal vragen stellen. Kun je het geld dat je wilt
investeren echt wel missen en hoe lang?
De AFM, de beurstoezichthouder, heeft hiervoor een handige vragenlijst opgesteld.
Dit is de URL: https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/beleggen/checklist
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(Video NL, bron Alex. Klik hier voor start video.)
Waarom zou je juist niet gaan beleggen?
•

Gebrek aan kennis.

•

Hoge kosten die hiermee gepaard kunnen gaan.

•

Geen geduld: geduld is een schone zaak en dat geldt zeker voor beleggen. Veel beleggers
laten een mooie winst lopen, omdat ze te vroeg verkopen.

•

Kans op verlies: veel beleggers kunnen een verlies moeilijk verkroppen. Natuurlijk is het
niet de bedoeling om geld te verliezen, maar het is onvermijdelijk dat een belegger wel
eens tegen verlies aanloopt. Bedrijven kunnen in het ergste geval failliet gaan, zodat de
aandelen waardeloos worden.

•

Laag rendement: beleggen in aandelen levert niet altijd een hoger rendement op dan een
spaarrekening of deposito.

•

Als je het geld eigenlijk niet kunt missen: bedenk iedere keer: stel er komt nu een
beurscrash en ik verlies de helft van mijn geld, kan ik daar financieel mee omgaan?

Waarin kun je zoal beleggen?
1

Spaargeld

2

Deposito's
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3

Obligaties

4

Beleggingsfondsen

5

ETF’s

6

Aandelen

7

Vreemde valuta

8

Onroerend goed

9

Edelmetalen

10

Opties

Onroerend goed in de vorm van een eigen huis kan een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid
bieden. Het biedt over het algemeen een goede bescherming tegen inflatie, het wordt
gesubsidieerd door de overheid (hypotheekrenteaftrek) en je hebt er direct profijt van
(bewoning). Bedenk echter dat huizenprijzen niet altijd hoeven te stijgen er zijn ook jaren
geweest dat huizenprijzen behoorlijk gedaald zijn.
Obligaties of aandelen?
Onderzoek heeft aangetoond dat de keuze tussen deze twee beleggingsvormen – obligaties of
aandelen – vooral afhangt van de beleggingshorizon. Aandelen leveren op lange termijn
doorgaans een beter rendement op, maar het kan zijn dat obligaties op korte termijn een beter
resultaat laten zien:

beter resultaat obligaties

beter resultaat aandelen

1 jaar

42%

58%

5 jaar

17%

83%

15 jaar

8%

92%

Je ziet dat, als je op éénjaarstermijn gaat beleggen, je slechts 58% kans maakt dat aandelen het
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beter doen. Bij een horizon van vijf jaar is er 83% kans op een beter resultaat. En bij een horizon
van vijftien jaar heb je 92% kans op een beter resultaat.
Wat zijn aandelen?
Aandelen zijn eigendomsbewijzen van een onderneming. Als aandeelhouder ben je voor een
stukje eigenaar van het bedrijf, waarvan je de aandelen hebt. Het is eigen vermogen dat
permanent aan het bedrijf ter beschikking wordt gesteld. Op het eigendomsbewijs staan de
volgende kenmerken vermeld:
1.

Naam van de uitgevende instelling met de vestigingsplaats.

2.

Nominale waarde: dit is het bedrag dat oorspronkelijk is betaald voor de aandelen
van het bedrijf. Tegenwoordig stelt deze waarde weinig meer voor.

Net als bij obligaties krijgt ook de houder van een aandeel zijn bezit waarschijnlijk nooit te zien,
omdat alles centraal wordt bewaard. Op deze manier blijven de kosten zo laag mogelijk.
Wat is dividend?
Dividend is het gedeelte van de winst dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Vanzelfsprekend is deze winstuitkering afhankelijk van de hoogte van de winst. Het percentage
van de winst dat wordt uitgekeerd heet de pay-out ratio. Stel: een bedrijf maakt tien euro winst
per aandeel en het keert vier euro uit als dividend, dan is de pay-out-ratio 40%. Het dividend
wordt automatisch op jouw effectenrekening bijgestort.

(video Engels, bron Investopedia. Klik hier voor starten video.)
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Let wel: als aandeelhouder (= eigenaar) heb je in principe recht op alle winst van het bedrijf.
Toch krijg je meestal slechts een gedeelte uitgekeerd. Het bedrijf investeert het restant weer en
daarmee wordt weer meer winst gemaakt (als het een goede investering is geweest). Als de
winst stijgt, krijgt de aandeelhouder meestal ook meer dividend. Omdat de hoogte van de
winstuitkering afhangt van het succes van het bedrijf, zijn aandeelhouders over het algemeen
veel sterker betrokken bij het wel en wee van een onderneming dan obligatiehouders. Als er
geen winst wordt gemaakt of zelfs verlies wordt geleden, krijgt de aandeelhouder in principe
niets uitgekeerd. In een enkel geval vindt er toch een uitkering plaats. Dit wordt dan gedaan om
het vertrouwen in de toekomst aan te geven.
Eigendomsrecht
De aandeelhouders zijn de eigenaren van het bedrijf. Dus als het bedrijf wordt overgenomen
ontvangen de eigenaren – lees: de aandeelhouders – de overnamesom.
Kader 1: Aandeelhouders Shell akkoord met overname BG
DEN HAAG (AFN) - De aandeelhouders van Shell stemden woensdag massaal in met de
overname van de Britse gasproducent BG Group, de grootste aankoop door een Nederlands
bedrijf ooit. Ruim 83 procent van het vertegenwoordigde aandelenkapitaal gaf zijn zegen.
,,Ik ben verheugd over de positieve uitslag en het vertrouwen van aandeelhouders in de
strategische logica van de samengang van Shell en BG'', zei bestuursvoorzitter Ben van Beurden.
,,We richten ons nu op de afronding van de transactie en zijn in afwachting van de
stemmingsuitslag van de vergadering van BG''.
Shell bracht in april vorig jaar een overnamebod uit van omgerekend ruim 64 miljard euro. Dat
bedrag is inmiddels flink gedaald omdat het merendeel van de overname betaald wordt met
aandelen Shell, die onder druk van de dalende olieprijzen aan waarde hebben ingeleverd. De
huidige transactiewaarde is circa 47 miljard euro.
Donderdag stemmen de aandeelhouders van BG over de voorgenomen transactie. Om die af te
kunnen ronden moet 75 procent van hen instemmen. Shell heeft 15 februari als uitgangspunt
voor de afronding.
Het kan echter ook voorkomen dat het bedrijf waarin je aandelen hebt, failliet gaat. In principe
ben je op dat moment al je geld kwijt, zij het dat deze aandelen meestal nog wel een tijdje op de
beurs worden verhandeld. Speculatieve beleggers kopen deze aandelen en gokken erop dat het
bedrijf toch nog gered wordt. Vaak is het raadzaam dan maar te verkopen.
Ook wil het wel eens een keer voorkomen dat als het faillissement is afgewikkeld, er toch nog
iets voor de aandeelhouders overblijft. Het bedrijf Van Gelder dat in 1981 failliet ging had in
1998 na betaling van alle schulden toch nog dertien miljoen euro over, oftewel 9,75 euro per
aandeel. Zoals je ziet: geduld is een schone zaak.
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Kader 2. Faillissement ooit zo succesvolle Imtech (NRC) (link)

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel Imtech zal komende maandag na het slot van de handel worden
verwijderd uit de MidKap-index van de beurs in Amsterdam. Dat betekent dus dat de verwijdering
vanaf dinsdag effectief is. Dat maakte beursuitbater Euronext vrijdag bekend.
De verwijdering van Imtech uit de MidKap volgt op het faillissement van het installatiebedrijf
donderdag. Die dag werd de handel in Imtech stilgelegd in afwachting van een persbericht. Vrijdag
na hervatting van de handel klapte de koers van Imtech verder in elkaar. In de middaghandel stond
Imtech ruim 56 procent in de min op 17 eurocent. Vrijdag verloor het aandeel Imtech bijna 70
procent tot 12 eurocent.

De werking van de effectenbeurs
Het woord beurs komt van de Belgische familie Van Der Burse. Deze familie had in Brugge een
herberg, waar al vroeg in de middeleeuwen Italiaanse geldbemiddelaars samenkwamen om te
kopen of te verkopen. De eerste echte beurs ontstond in 1531 in Antwerpen.
De aandelenbeurs in Nederland is ontstaan in het begin van de zeventiende eeuw door de
oprichting van de VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) in 1602. Bij de oprichting werden
aandelen uitgegeven (zogenoemde actiën; in het Duits worden aandelen nog steeds Aktionen
genoemd). Als een eigenaar zijn actiën wilde verkopen, moest hij op zoek gaan naar een
mogelijke koper. De kans was dan het grootst, dat hij die in Amsterdam vond. Zo is een centrale
handelsplaats ontstaan. De handelaren stonden meestal bij elkaar op de Nieuwe Brug. Bij slecht
weer werd er handel gedreven in de Oude Kerk. In 1611 werd het eerste beursgebouw van
Amsterdam in gebruik genomen, de beurs van Hendrick de Keyser. In 1845 werd de beurs van
Zocher gebouwd op de plaats van het huidige Bijenkorfgebouw.
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(Beurs (oude) van Hendrick de Keyser, bron Wikipedia)
Toezicht op de beurs
De beursschandalen hebben de afgelopen jaren gezorgd voor meer regels en toezicht op
bedrijven op de beurs. In Nederland houden De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële
markten (AFM) toezicht op de financiële sector en de beurs. Zij houden bijvoorbeeld in de gaten
of banken voldoende financieel gezond zijn, of een aanbieder een vergunning heeft om zijn
product aan beleggers te verkopen en of hij wel genoeg en eerlijke informatie geeft aan
beleggers over het risico en het te verwachten rendement.
Meer informatie over deze twee toezichthouders via:
DNB: http://www.dnb.nl/home/index.jsp#
AFM: http://www.afm.nl/nl/consumenten.aspx
Wat is een aandelenindex?
Een aandelenindex geeft aan hoe de aandelenmarkt het als geheel heeft gedaan. Het is een soort
beursthermometer. Er zijn diverse soorten indices:
1.

De aandelen worden bij elkaar opgeteld. Bijvoorbeeld: koers aandeel banken 60
euro, koers olie euro 100, koers bier 35 euro. De stand van de index is dan 60 + 100 +
35 = 195 euro.
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2.

Alle aandelen worden gewogen met een bepaald vast gewicht. Bijvoorbeeld vijftien
aandelen banken, tien aandelen olie, twintig aandelen bier enzovoort. De index is dan
een aandelenportefeuille.
De index ziet er als volgt uit :

15 Banken * 60 (koers) = 900 euro
10 Olie * 100 = 1.000 euro
20 Bier * 35 = 700 euro
= 2.600 euro

Nieuwe regels selectie AEX-familie
De selectiebasis voor de aandelen in de AEX-familie is in 2014 gewijzigd van handelsomzet naar
vrij verhandelbare marktkapitalisatie. Hiertoe is besloten om de stabiliteit in het selectieproces
te vergroten en om de Amsterdamse markt van Euronext goed te blijven weergeven. Om de
verhandelbaarheid en efficiëntie van de index te verbeteren, worden nog verscheidene
bijkomende selectiecriteria geïntroduceerd die het objectieve selectieproces versterken. Deze
wijzigingen zijn van toepassing op de AEX, de AMX en de AScX.
Een van de voordelen van de verandering is dat het leidt tot een stabielere samenstelling van de
index. Daarnaast heeft de wijziging als doel om de actualiteit van de samenstelling te vergroten
door uit te gaan van informatie geldend op een bepaald moment kort vóór de herziening in
plaats van uit te gaan van een omzetcijfer dat gedurende een jaar wordt opgebouwd. Tenslotte
brengt de veranderde methode de indexfamilie meer in lijn met de internationale standaarden.
De selectie van ondernemingen voor de AEX-familie is lange tijd gebaseerd geweest op omzet.
Daarmee lag er veel nadruk op liquiditeit als basis voor afgeleide instrumenten en andere
handelsproducten. In de huidige marktstructuur is de liquiditeit echter zo goed dat dit niet
langer het eerste selectiecriterium is; er vindt alleen een relatieve liquiditeitsscreening plaats.
Deze liquiditeitsscreening bestaat eruit dat voor het indexuniversum gekeken wordt naar het
handelsvolume in vergelijking met het aantal vrij verhandelbare aandelen.
Wat is een beleggingsfonds?
Een beleggingsfonds is een verzameling beleggingen (aandelen, obligaties) met meerdere
eigenaren. Er zijn beleggingsfondsen die beleggen in: obligaties, aandelen, onroerend goed,
deposito's, een mix van bovenstaande beleggingsvormen, valuta, et cetera.
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Een aandelenfonds is meestal gericht op een bepaald gebied of regio (Azië, Amerika) of bepaald
thema (ICT, biotechnologie). Of het kan juist internationaal gespreid zijn. Als een belegger denkt
dat Nederlandse aandelen het goed zullen doen, moet hij een fonds kopen dat met name belegt
in Nederlandse aandelen.
De voor- en nadelen
De voordelen van beleggingsfondsen ten opzichte van zelf beleggen zijn :
•

De kosten zijn over het algemeen lager.

•

De risicospreiding is groter (zie stap 2).

•

Doordat de fondsbeheerders niet met eigen geld beleggen, zijn ze beter in
staat koelbloedig te blijven.

•

Door middel van een beleggingsfonds kan je in landen investeren (India,
China), die voor de particuliere belegger moeilijker toegankelijk zijn.

•

Gemakkelijk en ideaal voor een rustige vermogensopbouw.

Een nadeel is dat je zelf geen invloed op de beleggingen kunt uitoefenen; dat maakt beleggen
minder spannend. Daarnaast weet een belegger in beleggingsfondsen niet wie er voor hem
belegt. Misschien is het wel iemand die er geen verstand van heeft. En als laatste is het voor
sommige mensen veel interessanter om op een verjaardag te vertellen met welk aandeel ze nu
weer hebben gescoord. Dit wil niet zeggen dat je met beleggingsfondsen minder kan verdienen.
Integendeel, beleggers die in beleggingsfondsen beleggen, hebben op langere termijn vaak een
hoger rendement.
Risicospreiding
Naast beleggen in een bepaald aandeel, bijvoorbeeld TomTom of AkzoNobel, heb je ook de keuze
om op meerdere paarden tegelijk je geld te
zetten. Een beleggingsfonds biedt je deze
mogelijkheid. Eén van de voordelen van het
beleggen in een beleggingsfonds is de
risico
risicospreiding. Sommige fondsen proberen
deze risicospreiding te vergroten door niet
alleen in Nederland te beleggen maar ook in
het buitenland. Door de toenemende
internationalisatie is het steeds moeilijker om
op deze manier risico’s te spreiden. Daarom
5
10
15
20
wordt sectorspreiding steeds belangrijker.
aantal aandelen
Pagina
11

Lesbrief beleggen

Ook de grootte van het fonds is van belang: hoe groter het fonds hoe lager de kosten en hoe
groter de spreidingsmogelijkheden.
Om zelf enige risicospreiding binnen een aandelenportefeuille te krijgen, moet je meerdere
aandelen kopen en daardoor heb je te maken met relatief hoge kosten. Bij een kleiner aantal
loop je grotere risico's. Bij een groter aantal gaat het risico niet naar beneden, maar gaan de
kosten wel omhoog. Je moet de aandelen zoveel mogelijk spreiden over verschillende sectoren,
dus niet allemaal uitzendbureaus of cyclische fondsen. Als je de aandelen dan ook nog over
meerdere landen spreidt (bijvoorbeeld twee tot drie), krijg je een verdere risicoreductie. Het
beste kunnen dit landen zijn die weinig met elkaar te maken hebben zoals bijvoorbeeld
Nederland en Japan.
ETF’s
Naast beleggingsfondsen, een actief beheerd beleggingsproduct, bestaan er tegenwoordig ook
passieve beleggingsproducten. De ETF (Exchanged Traded Fund) is daar een goed voorbeeld
van. Een ETF bestaat doorgaans uit een mandje aandelen of obligaties en volgt een bepaalde
index. Er is dus geen fondsmanager die actief de beste aandelen of obligaties uitzoekt, maar het
product volgt de index, de markt. Als die omhoog gaat, maakt een belegger rendement. Als de
index daalt, verliest de belegger. Het passieve karakter van een ETF maakt dat de kosten lager
zijn. Het is echter niet mogelijk om met deze producten de markt te verslaan, alleen te volgen.
Hoe wordt de waarde van een ETF berekend?
We gaan hierbij voor het gemak uit van een eenvoudige plain vanilla ETF. Er zijn tegenwoordig
ook ETF’s met een hefboom (waarbij je als belegger een deel van de inleg leent), maar dan wordt
het wel erg ingewikkeld.
Bij een gewone ETF heb je behalve met de koers van een ETF ook te maken met de netto
vermogenswaarde (NAV) en met de intraday netto vermogenswaarde (iNAV). Al deze gegevens
zijn nodig om de performance van een tracker ten opzichte van de onderliggende index te
kunnen monitoren en analyseren. En om eerlijke prijsvorming gedurende de handelsdag te
garanderen op de beurs.
Om de NAV daarvan te bepalen wordt gebruik gemaakt van slotkoersen van de onderliggende
aandelen op verschillende continenten en tijden. In Europa genoteerde trackers gebruiken vaak
de data die om half elf ‘s avonds beschikbaar is (nabeurs New York), maar uit sommige regio’s
zijn de slotkoersen dan nog niet bekend, waardoor de berekening daarvan wordt gemaakt op
T+1 basis. Dat geldt overigens niet alleen voor de ETF op de MSCI World, maar ook voor die
index zelf, zodat beiden goed vergelijkbaar zijn.
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Maar om ook gedurende de handelsdag tot de juiste koers te kunnen komen, is er een indicatieve
netto vermogenswaarde nodig (iNAV) - zeg maar een real time intrinsieke waarde. Die is nodig
om transacties tegen correcte koersen plaats te laten vinden. Voor de ETF op de MSCI World heb
je gedurende een groot deel van de Europese handelsdag bijvoorbeeld geen 'live' Amerikaanse
koersen. Om toch tot een zo accuraat mogelijke iNAV te komen, wordt gedurende die tijd
gebruik gemaakt van futurestanden. Dat is nodig omdat beleggers anders met voorkennis
zouden kunnen instappen in een ETF op de MSCI World als er tijdens de Europese handelssessie
goed nieuws bekend wordt dat de Amerikaanse koersen later die dag zeker hoger zal zetten.
De intraday-waarde van een ETF wordt van minuut tot minuut herberekend. Bied en laat zullen
daardoor strak om de iNav heen liggen. Het verschil tussen bied en laat - de spread - is in
principe net zo groot als de gemiddelde spread van alle onderliggende aandelen. Mocht de
marktprijs - om welke reden dan ook - te ver afwijken van de indicatieve NAV, dan zullen
marktparticipanten de prijs door arbitrage doorgaans snel weer op het juiste niveau zetten.
In tegenstelling tot beleggingsfondsen, kun je ETF's dus niet tegen de NAV kopen. Van fondsen
wordt de intrinsieke waarde weliswaar op vergelijkbare wijze als bij ETF's dagelijks vastgesteld,
maar er is slechts één handelsmoment per dag (10:00 uur 's ochtends) waarbij fondsen tegen de
NAV worden verkocht of aangekocht. Omdat de handel in beleggingsfondsen tot dat ene moment
beperkt is, is er geen noodzaak voor intraday-berekeningen van de intrinsieke waarde zoals bij
ETF's.
Om het geheel nog iets gecompliceerder te maken, is er in veel gevallen behalve de NAV en de
iNAV ook nog deadjusted NAV, zeg maar de gecorrigeerde nettovermogenswaarde. Sommige
ETF’s hebben ook te maken met coupon- of dividenduitkeringen. De NAV van deze ETF’s
beweegt in principe mee met de onderliggende index, tot het moment van uitkering van coupon
of dividend. Dat moet worden meegenomen als de historische afwijking van de tracker ten
opzichte van de index wordt berekend. De NAV van de ETF moet dan handmatig worden
bijgesteld. Dat geldt uiteraard niet voor ETF’s waarbij coupon of dividend wordt herbelegd.
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Actief-passiefdiscussie
Maar wat is nu beter? Actief beleggen in aandelen of een beleggingsfonds of passief in een
mandje aandelen of obligaties via een ETF? Dat hangt vooral af van je eigen kennis en ervaring
(een goed actief beleggingsfonds kiezen is nog niet eenvoudig), wat je wilt uitgeven (ETF’s zijn
goedkoper) en wat je beleggingsdoel is (de index verslaan of volgen).
De AFM heeft nuttige informatie op de site over het verschil tussen actief en passief en waar je
op moet letten. URL:
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/veelgestelde-vragen/beleggen-algemeen/actiefpassief
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/beleggen/soorten/indextrackersetf
Wat zijn obligaties?
Obligaties zijn schuldbekentenissen, oftewel leningen. Het is vreemd vermogen dat tijdelijk aan
het bedrijf ter beschikking is gesteld. Als een belegger inschrijft op een obligatielening leent hij in
feite geld uit aan degene die de obligatie heeft uitgeschreven. Het desbetreffende bedrijf of de
instelling moet dit geld aan het einde van de looptijd ook weer terugbetalen.
Obligatiekenmerken
Op het eigendomsbewijs van een obligatie staan de volgende kenmerken:
1.

De naam van de uitgevende instelling: dit is het bedrijf of instelling die het geld leent
en het uiteindelijk ook weer moet terugbetalen.

2.

De nominale waarde: dit is het bedrag waarover de rente betaald wordt en wat je
uiteindelijk weer zal terugontvangen. Meestal is dit 1.000 euro, maar bedragen van
5.000 en 10.000 euro komen ook voor. Nederlandse staatsobligaties worden in
eenheden van 1 euro verhandeld.

3.

Het jaar van uitgifte: dit is het jaar waarin de obligatie wordt uitgeschreven.

4.

De coupon: het rentepercentage dat je ontvangt over de nominale waarde.

5.

Coupondatum: dit is de datum waarop men de rente krijgt uitgekeerd. Dit kan
jaarlijks of halfjaarlijks zijn.

6.

De aflossing: die kan verspreid over een bepaalde periode plaatsvinden of in één keer
worden gedaan. Bij leningen die verspreid worden terugbetaald, geschiedt de
terugbetaling meestal in jaarlijks gelijke termijnen. Door loting wordt bepaald welke
beleggers worden terugbetaald.
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Als je op internet naar een obligatie kijkt, bijvoorbeeld op IEX.nl , dan zie je
NEDER3,75%15JAN23 staan. Dit staat voor een obligatielening van de Nederlandse Staat (Ned).
Op deze obligatie wordt jaarlijks 3,75% vergoed en je krijgt je geld weer terug in 2023.
Koersbepalende factoren
Obligaties zijn verhandelbaar op de beurs als er een notering is aangevraagd. Op de
effectenbeurs komen vraag en aanbod samen en zodoende komt er een koers tot stand. De koers
van een obligatie wordt uitgedrukt in procenten van de nominale waarde. Bij een koers van
100% en een nominale waarde van 1.000 euro, betaal je 1.000 euro. Bij een koers van 95% moet
je 950 euro betalen en bij een koers van 110% 1.100 euro.
De hoogte van de koers is afhankelijk van:
1.

de huidige rentestand

2.

de betrouwbaarheid (kredietwaardigheid) van de uitgevende instelling

3.

de resterende looptijd

4.

de verhandelbaarheid van de obligatie

5.

de rente op de obligatie (de coupon).

De marktrente
De huidige rente of marktrente is van groot belang voor de koersontwikkeling. Als de huidige
rente gelijk is aan de coupon, is de koers gelijk aan de nominale waarde. De koers is dan 100%.
Als de huidige marktrente hoger is dan de coupon, staat de koers onder de 100%. Beleggers
betalen minder voor deze obligatie, omdat er ergens anders een hogere rente te krijgen is. Als de
marktrente lager is dan de rente op de obligatie, zijn beleggers bereid meer te betalen voor de
obligatie dan de nominale waarde.
Uitwerking
De marktrente is 8% en een bepaalde obligatie heeft een coupon van slechts 6%. Deze obligatie
is niet aantrekkelijk en beleggers zullen deze obligatie verkopen. Daardoor daalt de koers tot net
zover, dat beleggers ook op deze obligatie effectief 8% krijgen. De lagere koers compenseert dan
het rentenadeel. Let wel: aan het eind van de looptijd krijg je de totale nominale waarde (100%)
terug (= aflossingswinst). Dus:
•

coupon 6%

•

marktrente 8%

•

looptijd 6 jaar
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•

nominale waarde 1.000 euro

•

koers 92%

•

jaarlijkse renteverschil -2% (8% - 6%)

Couponrendement : Als je deze obligatie op de beurs koopt, moet je 920 euro betalen (92% van
1.000 euro). Je ontvangt per jaar 60 euro aan rente (6% van 1.000 euro). Eigenlijk is dit dus geen
6% rente, maar 60 / 920 = 6,52% (= het couponrendement).
Aflossingsrendement: Daarnaast ontvang je aan het eind van de looptijd niet 920 euro die je
betaald hebt, maar de volle nominale waarde (1.000 euro). Dit verschil is 80 euro. 80 euro / 920
euro is 8,70%. Per jaar is dat 8,70% / 6 jaar =1,45% (= de aflossingswinst)
Effectief rendement : Totaal ontvang je 6,52% + 1,45% = ongeveer 8% (effectief rendement). Dit
is gelijk aan de marktrente en dus is de koers goed.

(Video Vlaams, bron Testaankoopinvest. Klik hier voor starten video.)
Bepalen van het rendement en het koersrisico van een obligatie
Het bepalen van het risico, de koers en het mogelijke rendement van een aandeel is bijzonder
complex. Voor obligaties ligt dit wat eenvoudiger. Voor de eenvoud gaan we nu uit van drie
manieren om de koers, het rendement en het risico van een obligatie te bepalen:
1. looptijd
2. kwaliteit van de debiteur
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3. verhandelbaarheid
Looptijd
Stel nu, een belegger koopt een obligatie als de marktrente 8% is en de coupon op de lening is
ook 8%. De koers is dan 100%. Als de marktrente nu stijgt naar bijvoorbeeld 10%, wordt de 8%obligatie minder aantrekkelijk en zal de koers dalen. Er wordt wel gezegd dat obligaties veilige
beleggingen zijn, maar als de rente stijgt, dalen ze in waarde zoals we in het voorbeeld hierboven
zagen. De onzekerheid van een dalende of stijgende rente noemen we het renterisico.
Bij obligaties met een lange looptijd is dit risico het grootst, omdat je dan langer met de lage
rente zit opgescheept. Daarom zullen de koersen van obligaties met een lange looptijd bij een
rentestijging meer dalen dan koersen met een korte looptijd. Dan kan je, als de lening is afgelost
weer opnieuw beleggen, maar dan tegen een hogere rente. Als je een rentedaling verwacht, kan
je het beste een obligatie met een lange looptijd kopen. Als je een rentestijging verwacht, kan je
het beste een obligatie met een korte looptijd aanschaffen. Of helemaal niets kopen en wachten
tot de koersen gedaald zijn. De gemiddelde looptijd van een obligatie kan je dus beschouwen als
een risicometer voor obligaties.
Als de resterende looptijd korter is dan moet het totale aflossingsrendement verdeeld worden
over een kortere looptijd. Stel, dat alle factoren in het vorige voorbeeld hetzelfde zijn behalve de
looptijd. Laten we eens berekenen of de prijs van 92% nog goed is.
Voorbeeld
Coupon 6%, marktrente 8%, looptijd 10 jaar, nominale waarde 1000 euro, koers 92%.
Het couponrendement is weer 6,52% (€ 60/€ 920). Het totale aflossingsrendement is weer
8,70%. (80 euro / 920 euro). Per jaar is dat 0,87% (8,70% / 10 jaar). Het totale – of effectieve –
rendement is nu 6,52% + 0,87% = 7,39%. Aanzienlijk lager dus. Gezien het feit dat de
marktrente hoger is, is deze obligatie dus niet aantrekkelijk en zal de koers van de obligatie dus
moeten dalen.
Kwaliteit van de debiteur
De kwaliteit van de debiteur heeft een duidelijke invloed op het rendement op een obligatie. Als
beleggers twijfelen aan de kredietwaardigheid van het uitgevende bedrijf, willen beleggers een
hoger rendement om gecompenseerd te worden voor dit extra risico. Als je het geld aan de
Nederlandse overheid hebt geleend, kan je er zeker van zijn dat de lening en de rente wordt
terugbetaald. De overheid kan immers gewoon bijvoorbeeld de belastingen verhogen. Door de
crisis in Europa zijn niet alle beleggers momenteel zeker dat zij hun leningen krijgen
terugbetaald. Bijvoorbeeld beleggers die obligaties hebben van de Griekse overheid.
Bij een bedrijf is de kans aanwezig dat de schulden en dus de obligaties niet worden
terugbetaald (bijvoorbeeld bij het faillissement van DAF). Voor dit risico wil de belegger vergoed
worden. Dit risico noem je debiteurenrisico. Het effectieve rendement op een bedrijfsobligatie zal
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dus hoger zijn dan het rendement op een overheidsobligatie. Als alle overige voorwaarden gelijk
zijn (coupon, looptijd) zal de overheidsobligatie een hogere koers hebben dan een
bedrijfsobligatie.
De verhandelbaarheid
Grote institutionele beleggers (bijvoorbeeld pensioenfondsen) vinden het van belang dat de
verhandelbaarheid van een beleggingsproduct groot genoeg is. Dit om te voorkomen dat
wanneer ze de obligatie weer willen verkopen, hun aanbod de koers van de obligatie naar
beneden drukt. Daarom is de koers van makkelijk verhandelbare obligaties meestal wat hoger.
Voor de meeste particuliere effectenbezitters is dit niet van belang.
Casus: de beleggingsadviseur
In deze case duik je wat dieper in de wereld van beleggen. Dat ga je doen door in de praktijk je
kennis van beleggen toe te passen. Na een aantal oriënterende opdrachten ga je optreden als
adviseur van een particuliere belegger. Na een intakegesprek stel je een beleggingsportefeuille
samen, op basis van het risicoprofiel en de voorkeuren van de particuliere belegger. Volg je de
markt en hou je de klant tussentijds op de hoogte om uiteindelijk verantwoording af te leggen
over het behaalde rendement.
Stap 1: Duik in de wereld van het beleggen

Opdracht 1: de huizenprijzen stijgen!
Verhelder tenminste vijf relaties2 tussen begrippen uit het gegeven kader in je eigen woorden en
vul de ontbrekende relaties aan met behulp van je klasgenoten. Geef commentaar op het
voorstel van twee jonge makelaars, gegeven de situatie dat de prijzen van huizen in Nederland
stijgen, om in een willekeurige stad in Nederland een nieuw makelaarskantoor te openen.
Verklaar, op basis van het onderstaande overzicht, of het zinvol zou zijn om iemand te adviseren
aandelen van de bouwmarkt Gamma (stel dat dat kon!) te kopen?

In de kaders staan de begrippen, de cijfers beschrijven de relaties tussen de begrippen: (relatie 2) Als de
huizenprijzen stijgen zal het aanbod van huizen toenemen
2
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Opdracht 2: De bedrijfsnieuwsopdracht ING
In de onderstaande figuur zie je een aantal gebeurtenissen terugkomen die invloed zouden
kunnen hebben op het verloop van de waarde van een aandeel ING.
De opdracht die je nu in tweetallen gaat maken luidt als volgt:
1. Omschrijf de gebeurtenis in de gegeven kaders in je eigen woorden en vergelijk deze
omschrijving met je buurman/buurvrouw.
2. Vervolgens leg je uit welke invloed deze gebeurtenis kan hebben op de waarde van een
aandeel ING. Oftewel, leidt het verkopen van de verzekeringstak NN tot een verandering
van de waarde van het aandeel (ja, nee, waarom!).
3. Probeer hier gezamenlijk een antwoord op te geven en vergelijk daarna jullie
antwoorden met een ander tweetal.
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Uit bovenstaande opdrachten blijkt dat het best lastig is om verbanden te zien tussen bepaalde
ontwikkelingen. Op papier lijkt het allemaal zo mooi, maar de praktijk is toch een stuk lastiger.
Want het zou wel eens zo kunnen zijn dat de Nikkei Index positief is geëindigd, maar wat moet je
doen als er signalen zijn dat de Amerikaanse beurs negatief zal openen? Welke informatie is dan
meer waard? Daarbij, wat moet je doen met een bedrijf dat winst maakt maar ten opzichte van
soortgelijke bedrijven een relatief lagere winst? Of wat als de winst onder de verwachting is
(ofwel nog hoger had kunnen zijn)? Wat doet een aandeel dan? Hoe schat je deze
informatiestromen in?
Het is gewoon moeilijk om causale verbanden te leggen tussen verschillende
(bedrijfs)economische ontwikkelingen. Vaak is het zelfs voor analisten achteraf nog lastig te
bepalen wat nu eigenlijk de waardedaling of waardestijging van een aandeel die dag heeft
bepaald. Geruchten zijn soms alleen al voldoende om grote schommelingen te veroorzaken.
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Een overnamegerucht kan soms leiden tot hectische taferelen op de beurs: iedereen wil
meeprofiteren van mogelijke koersstijgingen. Of wat denk je van koopkrachtontwikkelingen?
Leidt een lagere olieprijs en de hieraan gekoppelde gasprijs nu tot meer koopkracht en vertaalt
deze toegenomen koopkracht zich daadwerkelijk tot meer consumentenuitgaven? Lastige
materie.
Wat je in ieder geval terugziet, zijn twee heel belangrijke componenten op de beurs: vraag en
aanbod. Meer vraag dan aanbod, of meer kopers dan verkopers, leidt tot hogere koersen en meer
verkopers dan kopers, meer aanbod dan vraag, leidt tot dalende koersen. Waar het om gaat is
dat elke gebeurtenis wordt vertaald in mogelijke ontwikkelingen op gebied van vraag en aanbod.
Een beursanalist is hier de hele dag mee bezig!
In de onderstaande opdrachten wordt dit verder uitgewerkt.
Opdracht 3: De beurs in het nieuws
Kader 1: De Xbank krijgt miljoenenboete in de Verenigde Staten
De Amerikaanse Centrale Bank (de Fed) en de Amerikaanse autoriteiten hebben de Xbank NV
een ongewoon hoge boete gegeven van 80 miljoen dollar voor grootschalige schending van
Amerikaanse wetten en sancties tegen Iran en Libië. De boete is een van de hoogste die ooit aan
een bank is opgelegd. Het volgt na meer dan een decennium van overtredingen, waardoor
miljarden dollars terechtkwamen bij bankkantoren in Dubai en New York, aldus bronnen,
bekend met de situatie. "De Xbank erkent dat er fouten zijn gemaakt, we accepteren de straf en
betreuren wat er is gebeurd", aldus een woordvoerder. "Er zijn al corrigerende en disciplinaire
maatregelen getroffen."
Welke invloed zal bovenstaand bericht hebben gehad op het koersverloop van de Xbank die dag?
Motiveer je antwoord en vergelijk de antwoorden met elkaar.

Kader 2: Winstwaarschuwing AkzoNobel
Het valt niet mee om aandeelhouder van AkzoNobel te zijn. Over het derde kwartaal zijn zowel
omzet als resultaat lager dan gedacht. Zo stijgt de omzet in het derde kwartaal met minder dan 1
procent, terwijl analisten op een groei met bijna 2,5 procent hadden gerekend.
Nog belangrijker is het resultaat en dat valt nog meer tegen. Zo daalt het ebit-resultaat (vóór
aftrek van rente en belastingen) met meer dan 13 procent tot 338 miljoen, terwijl beleggers
waren uitgegaan met een afname van 'maar' een kleine 5 procent.
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a. Beleggers gingen al uit van een daling van het resultaat, waarom daalt de aandelenprijs
van AkzoNobel dan toch?

b. In het artikel (klik op de link) wordt gesproken over overname perikelen, Het

Amerikaanse PPG bood 96,75 euro per aandeel. Heeft dat een opwaards of neerwaards
effect op de aandelenprijs? Motiveer je antwoord.

Opdracht 4: Economische ontwikkelingen
Kader 3 Iets tragere groei economie China (bron: telegraaf.nl)

PEKING - De economie van China is in het tweede kwartaal iets minder sterk gegroeid dan in
de voorgaande periode. De groei kwam uit op 6,7 procent op jaarbasis, de traagste
vooruitgang sinds 2016.
In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van een groei van de tweede economie van
de wereld met 6,8 procent. De economie van China ondervond enige tegenwind van zwakkere
investeringen in infrastructuur. Daarnaast hangt de dreiging van een handelsoorlog met de
Verenigde Staten boven de economie. De Chinese regering heeft een doelstelling voor een
groei met circa 6,5 procent.
De overheid kwam met cijfers over de industriële productie en de detailhandelsverkopen naar
buiten. De productie in de Chinese industrie steeg in juni met 6 procent en de winkelverkopen
namen met 9 procent toe in vergelijking met een jaar eerder.
ING verlaagde zijn verwachting voor de groei van de Chinese economie in heel 2018
vanwege het slepende handelsconflict tussen Peking en Washington, waarbij de twee
economische grootmachten elkaar importheffingen opleggen. De economen van de bank
denken nu dat de groei dit jaar zal uitkomen op 6,65 procent, tegen een eerder voorspelde 6,75
procent.
a.

Rapporteer aan de programmamakers van RTL-Z of bovenstaande macro-economische
ontwikkeling invloed zou kunnen hebben gehad op de Nederlandse economie.

a. Bepaal vervolgens met de klas of dit item uitgebreid aandacht moet krijgen in de
middageditie van RTL-Z.
Kader 4 Inflatie stijgt in januari naar 1,7 procent (CBR)

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) steeg in januari flink naar 1,7 procent,
meldt het CBS. Dit is het hoogste niveau sinds eind 2013. In december waren goederen en
diensten voor de consument 1,0 procent duurder dan een jaar eerder.
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Doorgaans loopt de inflatie niet zo snel op. In de afgelopen 15 jaar is het maar één keer
voorgekomen dat de inflatie sterker steeg dan in januari 2017.
De inflatie steeg vooral door de prijsstijging van autobrandstoffen. De prijs van een liter
benzine bedroeg 1,57 euro. Dat is 14 eurocent meer dan in januari 2016. Diesel was 20
eurocent per liter duurder en kostte in januari 2017 gemiddeld 1,25 euro. Ook de
prijsontwikkeling van elektriciteit verhoogde de inflatie. De heffingen op elektriciteit
stegen met 33,7 procent. Een jaar eerder daalden de heffingen nog met 55,6 procent.
De prijzen van vliegtickets en voor het verblijf in vakantieparken waren hoger dan vorig
jaar. De kerstvakantie liep in januari 2017 nog 1 week door, terwijl deze vorig jaar al
op 2 januari eindigde. De prijzen liggen hoger tijdens vakanties waardoor er in januari
2017 meerdagen waren met hogere prijzen. Dit had een verhogend effect op de inflatie.

a. Voorspel nu eens wat de invloed zou kunnen zijn van bovenstaande (macroeconomische) ontwikkeling op de Nederlandse economie.
b. Er zijn mensen die menen dat het macro-economische nieuws nauwelijks invloed heeft
op het kortetermijn koersverloop van de AEX-fondsen. Ben jij het eens met deze
veronderstelling? Onderbouw je antwoord.
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Stap 2: Het bepalen van je eigen risicoprofiel
Beursgoeroes en wijsheden
Beleggen is niet eenvoudig. Door schade en schande kunnen na jaren ervaring de belangrijkste
valkuilen ontweken worden. Of je kan in de leer gaan bij de grote beleggers uit de geschiedenis.
Een aantal waardevolle tips van superbeleggers vind je hieronder.
Een strikte toepassing van deze beurswijsheden garandeert niet altijd (helaas) een opbrengst
boven het marktgemiddelde. Lees nu onderstaande teksten en beantwoord de vragen (alhoewel
het er maar een is….).
Je kan deze tips vast goed gebruiken bij de praktijkopdracht die is gekoppeld aan deze paragraaf:
(leestekst)
Koop wat je kent
Zodra de selectie van de slechtst presterende aandelen van de voorbije jaren achter de rug is,
begint het echte werk. 'Weet wat je bezit en zie dat je het in een minuut kan uitleggen aan een
12-jarig kind', vindt superbelegger Peter Lynch. Hoeveel aandeelhouders van Gemalto,
Pharming enzovoort zijn in staat dat regeltje toe te passen? Zolang de activiteiten positief
evolueren, is er geen probleem. Maar hoe kan je adequaat reageren op negatief nieuws als de
implicaties ervan op het aandeel niet correct ingeschat kunnen worden? Snel reageren op
bepaalde gebeurtenissen kan ook alleen maar als de 'voeling' met het aandeel er is. Waarom
zou je Nasdaq-aandelen kopen als in Europa even interessante aandelen te vinden zijn. Kopen
dicht bij huis heeft als voordeel dat je vermijdt de laatste in rij te zijn om het nieuws te
vernemen.

(leestekst)
Investeren is een werkwoord
“Veel mensen willen geld verdienen op de aandelenmarkt, maar weinigen willen er moeite
voor doen.” Dat zegt Adam Smith, waarschijnlijk de meest invloedrijke econoom aller tijden.
Studie, nadenken over de nieuwe trends en het volgen van het nieuws op de voet, is wat de
winnaars van de verliezers onderscheidt. “Evalueer een keer om de zes maanden elk aandeel
in de portefeuille en stel je de vraag of je het aandeel aan de huidige prijs nog steeds zou
kopen”, meent Phillip Carret. Carret is volgens superbelegger Warren Buffett de man met de
beste langetermijnbeleggingsprestatie die hij ooit heeft gekend. Een dagelijkse opvolging van
het nieuws is een deugd. Dat geldt niet voor de aandelenkoersen. Eens per maand de
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aandelenkoersen bekijken, werkt bevorderend voor de zielenrust en vermijdt emotionele
acties.

Superbelegger Warren Buffett
(leestekst)
Beperk verlies
Een groot staatsman werd gevraagd naar zijn relatie met andere naties. Hij antwoordde: “We
hebben geen vrienden of loyaliteiten, enkel belangen.” Dat moet ook de aard van de relatie zijn
van beleggers met aangekochte aandelen. Er kan geen emotionele band ontstaan, investeren is
puur zakelijk.
“Het beste wat je kan doen als je geld begint te verliezen, is verkopen en vergeten”, meende
Gerald M. Loeb. Loeb was een succesvol financier en financieel auteur van na de Tweede
Wereldoorlog. “Het is de belangrijkste en enige regel van de markt die geleerd kan worden
met de zekerheid dat het steeds de juiste actie is.”
(leestekst)
Neem winst
Verlies nemen is voor velen een pijnlijke zaak. Maar ook winst nemen is geen
vanzelfsprekende beslissing. Hebzucht komt al gauw om de hoek kijken wanneer een
vooropgesteld koersdoel wordt gehaald. De stijging wordt niet verzilverd en voor je het weet,
valt het aandeel met enkele tientallen procenten terug. Maar is het stellen van een koersdoel
de juiste manier van werken? “Hou vast aan de winnaars, en smijt de verliezers buiten’, zou
het adagio van elke belegger moeten zijn. Maar het is tegen de menselijke natuur. Daarbij is
nog niemand armer geworden door te vroeg te verkopen. Een te late verkoop heeft al menig
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menselijk drama opgeleverd. Wanneer moet je dan winst nemen? “Verkoop een deel van de
aandelen bij 100% winst”, adviseert Loeb.

Opdracht 5:

'Wat voor een belegger ben jij?'

Welke leestekst spreekt jou het meeste aan? Vergelijk je antwoord met de rest van de klas.
Opdracht 6:

Experiment: de winstverdubbelaar

Ronde 1: winstverdubbelaar
De klas wordt opgesplitst in 2 groepen, groep 1 speelt met 50 cent en groep 2 speelt met 20 cent
(de leerlingen uit groep 2 gaan na de instructie van het experiment het lokaal uit). De leerlingen
in groep 1 mogen individueel kiezen wat ze spelen: kop of munt. Spelen ze kop dan gaan ze voor
de zogenoemde winstverdubbelaar.
Lees het vervolg en de oplossing in de Handreiking voor de docent.
Ronde 2: de verboden vraag
In de tweede ronde wordt hetzelfde experiment weer gespeeld alleen wordt de klas nu
opgedeeld in drie groepen: groep 1 en 2 (net als in de eerste ronde) en een derde groep: de
adviseurs. De spelregels blijven hetzelfde, alleen wordt een leerling uit groep 3 gevraagd op te
treden als adviseur van een leerling uit groep 1. Dat wil zeggen: de leerling uit groep 3 'krijgt' de
munt van een leerling uit groep 1 en moet aan de hand van een aantal gerichte vragen zien te
achterhalen wat het risicoprofiel is van speler 1 (kop of munt)!
Lees het vervolg in de Handreiking voor de docent.
Opdracht 7:

Experiment vertrouwen

Spelregels ronde 1:
Iedereen in de klas 3kiest een getal tussen de 1 en de 7 en schrijft dit op een blaadje, niemand
ziet andermans keus!
Lees het vervolg in de Handreiking voor de docent.
Kader 5: Franse optiehandelaar de oorzaak van de beurscrash? (bron: Vrij Nederland)

3

de adviesgrootte is ongeveer 15 leerlingen per groep.
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In de beleggingswereld en op het internet wordt druk gespeculeerd over de rol die de 31jarige Franse optiehandelaar Jérôme Kerviel van de bank Société Générale heeft gespeeld bij
de Europese beurscrash van afgelopen maandag. “Die man heeft me twee ton gekost”, aldus
een Amsterdamse beurshandelaar. De Europese beurzen doken de afgelopen week diep de
min in. Er werd zelfs even gesproken van een heuse krach. Paniek alom, maar het viel ook wel
te verwachten, zo was de gedeelde mening. De kredietcrisis, de devaluerende dollar en de
oplopende energieprijs zouden vroeg of laat culmineren in ellende. En dat moment was nu
dus aangebroken. Het kwaad kwam vooral uit Amerika, de grote roerganger van het mondiale
geld. Maar toen werd afgelopen donderdag de grootste fraudezaak ooit aan het voetlicht
gebracht en werd er volop gespeculeerd dat het niet macro-economische bewegingen zijn die
Europa op de rand van de afgrond hebben gebracht, maar het opportunistische en
clandestiene speculatiegedrag van één optiehandelaar uit Parijs.

1. Noem een viertal oorzaken die een beurscrash zouden kunnen verklaren. Gebruik
hiervoor kader 5.
2. De Franse optiehandelaar Jérôme Kerviel heeft in zijn eentje nogal wat stof doen
opwaaien op de beurs. Integreer het gedrag van deze optiehandelaar in het
klaslokaalexperiment 'vertrouwen' bij opdracht 7 en voorspel zijn invloed op het gedrag
van de deelnemers bij dit experiment (met andere woorden: welke kaart zouden de
deelnemers spelen indien de informatie van de optiehandelaar vooraf betrokken wordt
bij het klaslokaalexperiment).
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Stap 3

En nu zelf beleggen!

In de derde, en laatste, stap van deze module gaan jullie zelf beleggen. Om het beleggen in een
levensechte situatie te plaatsen, maken jullie gebruik van de website van Scholenstrijd
(www.scholenstrijd.nl). Op deze website treffen jullie een beschrijving aan van de competitie
over het kopen en verkopen van aandelen en deelnemen in beleggingsfondsen. Maar voordat
jullie hiermee aan de slag gaan is het van belang om de volgende twee stappen eerst te
doorlopen:
1) het vormen van de teams
De teams kunnen worden samengesteld op basis van bijvoorbeeld het eigen risicoprofiel. Dat
kunnen jullie doen met behulp van een roulettetafel, pokerspel of de uitkomsten van het
experiment met de getallen zoals die in de eerste ronde van opdracht 7 zijn gespeeld. Alle
zevens, zessen et cetera bij elkaar in een groepje van maximaal vier personen.
2) Op zoek naar een opdrachtgever
In deze beleggingscompetitie is het van belang dat jullie als groep gaan optreden als
beleggingsadviseur. Dit betekent dat jullie per groepje op zoek moeten gaan naar een
opdrachtgever. Dit kan een docent van jullie school zijn, een ouder van een leerling, wie dan ook.
Het mag in ieder geval geen medeleerling zijn! Doel van deze werkwijze is dat jullie als groep
verantwoording moeten afleggen voor de gemaakte keuzes.
Het gaat dus niet zozeer om jullie eigen beleggingsvoorkeur maar meer waarom jullie tot een
bepaalde strategie, met de daarbij behorende keuzes, zijn gekomen. Door het interviewen en het
(tussentijds) inlichten van jullie opdrachtgever, krijgen jullie inzicht in zijn (voor)kennis van
beleggen en zijn specifieke risicovoorkeur. Jullie zullen de opdrachtgever moeten informeren
over de volgende zaken:
Wat is beleggen en waarin kun je beleggen. Wat is de AEX? Welke fondsen vind je daar? Wat is
een beleggingsfonds? Wat is zijn risicoprofiel? Allemaal zaken die je nu in deze lesbrief hebt
geleerd en moet kunnen gebruiken en toepassen.
Na deze informatieve ronde gaan jullie specifieker in op de verschillende fondsen die
mogelijkerwijs behoren tot zijn beleggingsportefeuille (let op: jullie moeten er wel gezamenlijk
uitkomen!):
•

Waar verdient dit bedrijf zijn geld mee en geef een korte omschrijving van de markt

•

Hoe ziet de markt eruit?

•

Wie zijn de concurrenten?
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•

Is deze sector conjunctuurgevoelig?

•

Wat zijn de kansen op deze markt en wat zijn de bedreigingen?

•

Het koersverloop van het afgelopen jaar (hoogtepunten en dieptepunten).

•

Ontdek een verklaring voor dit koersverloop

•

Geef een inschatting van de macro-economische factoren die van invloed kunnen zijn op
het verloop van jullie fonds. Denk hierbij aan het inflatieniveau, het renteniveau in de
Verenigde Staten en Europa, de olieprijzen, consumentenvertrouwen,
werkloosheidscijfers voor Nederland, Europa en de Verenigde Staten en het verloop
hiervan.

•

Wat verwacht je mogelijkerwijs van het fonds?

3) Rapporteren van je bevindingen
De rapportages zijn een verplicht onderdeel van jullie portfolio (lees: de map met verslagen die
meetelt voor jullie eindbeoordeling). Elke stap zullen jullie dus zorgvuldig moeten voorbereiden
en uitvoeren.
4) The Monkey First
Na de inventarisatie van de voorkeuren van jullie opdrachtgever en de daarbij behorende
fondsen, gaan jullie proberen de aap te verslaan. Nu gaat het wat ver om een aap in de klas te
krijgen. Toch kan je met een dartbord, een overzicht van beurskoersen en een redelijke lange
afstand van de gooier tot het bord al een heel eind komen. Het gaat erom dat de keuze van de
fondsen willekeurig plaatsvindt. Daarna wordt 100.000 euro verdeeld over deze fondsen en kan
de volgende stap worden gezet.
5) Beat the Monkey
De volgende stap betreft het daadwerkelijke spel: Scholenstrijd. Deze competitie wordt twee
keer per jaar landelijk gespeeld – met bijzonder mooie prijzen – en verder kun je dit spel op elk
mogelijk moment zelf met de klas of met de school spelen.
6) Change your Monkeyfood
Run the profits en cut your losses, een gevleugelde uitspraak op de beurs. Als je constateert dat
jouw pakket aandelen minder waard wordt en je het spel dreigt te verliezen, moet je ingrijpen.
Heb je een verkeerde keuze gemaakt of zit de markt in het algemeen tegen. Wat is het
sentiment? Je mag je pakket wijzigen, dit moet je wel beargumenteren door weer bovenstaande
punten langs te gaan. Zorg er ook altijd voor dat je dit terugkoppelt naar jullie opdrachtgever!
7) Eindpresentatie
Wie heeft de aap verslagen. Presenteer met behulp van excelsheets jullie resultaten.
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Bijlage 1: Zie handreiking docenten voor de gehele uitleg (als we dat hier uitleggen, geven
we meteen de clou weg)
Het ultimatumspel is betrekkelijk eenvoudig en wordt in experimentele economie vaak gebruikt.
Het spel is een variant op het volgende:
•

Speler 1 heeft tien dropjes, muntjes, pepernoten etc.

•

Speler 2 heeft (nog) niets
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Bijlage 2: Roulette
Hieronder zien jullie een virtuele roulettetafel met de daarbij behorende winstmogelijkheden.
Kies vervolgens op basis van jouw eigen voorkeur wat je de denkt te spelen. Belangrijk is wel dat
je je moet realiseren dat het jouw eigen geld betreft!
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Naam

Inzet

Uitbetaling

Straight up

1 vol nummers

35 x de inzet

Split

2 aansluitende nummers

17 x de inzet

Street

3 nummers op een rij

11 x de inzet

Six Line

6 nummers

5 x de inzet

Kolom

kolom van 12 nummers

2 x de inzet

Rood

alle rode nummers

1 x de inzet

Zwart

alle zwarte nummers

1 x de inzet

Bijlage 3: WAT IS DE SHARPE RATIO?
Veel beleggingsfondsen laten zien hoe goed ze hebben belegd op basis van het behaalde
rendement. Als ze het eerlijk doen, vergelijken ze dit met een index (inclusief herbelegd
dividend) of met concurrerende fondsen. Maar iedere vergelijking gaat mank als we het risico
vergeten. Een fonds dat aanmerkelijk meer risico neemt in zijn beleggingen, zou op den duur
beter moeten scoren dan een fonds dat minder risico neemt. Als dat niet zo is, is dat risico voor
niets genomen. Risico wordt vaak berekend op basis van de bewegelijkheid van een fonds. Ene
professor W.F. Sharpe heeft daarvoor een formule ontwikkeld, die het rendement corrigeert
voor het gelopen risico, oftewel het rendement per eenheid risico. Daar kreeg hij later zelfs nog
een Nobelprijs voor. Die ratio heet, u raadt het al, de Sharpe-ratio. De formule van de Sharperatio is als volgt:
rendement van fonds -/- risicovrije rente
risico van het beleggingsfonds
Het risico wordt gemeten aan de hand van de bewegelijkheid van de koers. Deze bewegelijkheid
van het rendement van het fonds wordt berekend door middel van de standaarddeviatie.
De Sharpe ratio in Scholenstrijd
Gedurende het spel kun je in het portefeuilleoverzicht zien hoe hoog de 'Sharpe' van jouw
portefeuille is. Die ratio wordt dagelijks berekend op de volgende manier:
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rendement van portefeuille -/- risicovrije rente
risico van portefeuille
Iedere dag wordt het dagrendement van jullie portefeuille berekend.
Daarvan wordt het risicovrije rendement (4% op jaarbasis, of 0,0157% per dag) afgetrokken.
Het systeem berekent het gemiddelde èn de standaarddeviatie van die rendementen, sinds de
start van jullie spelportefeuille. Het gemiddelde gedeeld door de standaarddeviatie is de Sharperatio van jullie portefeuille.
Hoe hoger, hoe beter
Het risico wordt gemeten aan de hand van de bewegelijkheid van de koers. Deze bewegelijkheid
van het rendement van het fonds wordt berekend door middel van de standaarddeviatie.
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