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ONDERZOEK 쐌 Trots gevoel bij goed beleggingsresultaat 쐌 Bij verlies wil men pijn niet voelen

Beleggen op de emotionele achtbaan
Mooi!
De koers gaat
omhoog. Rustig
afwachten.

Een
koerscorrectie!
Mooi moment om
aandelen bij te
kopen.

Maar goed dat
ik niet langer heb
gewacht.
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Een koopje.
Prima prijs om het
aantal aandelen te
verdubbelen.
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Nou, nou, nou!
Het aandeel stijgt
maar door. Ik
ga kopen!
Gaat lekker,
na een koerscorrectie
maar eens instappen.

Ik ga weer kopen.
De koers staat
bovendien lager dan
de vorig keer dat ik
instapte.
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Nou ja, het is
een lange termijnbelegging.

Verdorie,
wat gebeurt hier?

Een korte
opleving maar.
Wedden?
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Het is mooi
geweest! Ik stap
eruit!

prijs

16

Niet te geloven!
Ik denk dat de
bodem in zicht is.

7

Ai!!!
Zodra de koers
omhoog gaat, doe ik
de aandelen weg.
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Dit het is het
moment. Ik wist dat
dit ging gebeuren.

Nou ja!
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Maar goed dat
ik de aandelen heb
verkocht.
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Zie je,
ik heb gelijk!

tijd
Beleggen is simpel, maar niet makkelijk.

graphic MGL

‘Particulieren timen verkeerd’
Slapend rijk worden. Wie
droomt er niet van? Joh, ga
toch beleggen! Succesverhalen tijdens feestjes blijken
echter vaak te eindigen met
een verzwegen kater.
door Frans Dreissen

P

articulieren die zelf beleggen scoren vaak slechte rendementen. Zo concluderen
Arvid Hoffmann en Thomas Post, twee assistent hoogleraren financiën aan de Universiteit
Maastricht. Zij onderzochten bijna
zes jaar lang het emotionele wel
een wee van zo’n 800 beleggers
met een gemiddelde beleggings-

som van 54.500 euro en hadden
toegang tot al hun transactiegegevens en beleggingsresultaten. Uit
de cijfers blijkt dat ze gemiddeld
lager scoren dan de markt. „Enerzijds, omdat ze veel transactiekosten maken en een weinig gevarieerde portefeuille hebben. Anderzijds
omdat ze altijd verkeerd timen wat
betreft de aan- en verkoop van aandelen”, zegt Arvid Hoffmann. „Dit
werd nog eens versterkt door de
‘self-attribution bias’, een term uit
de sociale psychologie. Beleggers
schrijven slechte rendementen toe
aan externe factoren als de financiële crisis en pech, terwijl ze goede rendementen toerekenen aan
hun eigen kwaliteit en talent.” Deze zelfbevooroordeling kan nuttig
zijn om het optimisme te behouden en door te gaan in moeilijke tijden. „Maar deze vooringenomen-

heid kan iemand er ook van weerhouden om te leren van fouten.
Het kan zelfoverschatting en overmoed bevorderen.” Uit de analyse
blijkt dat beleggers bij verlies te
lang afwachten en bij winst denken aan nog méér winst.
„Professionals zijn ook niet immuun”, aldus Hoffmann. ,,Maar
door de bank genomen doen ze
het toch beter dan particulieren.”
Van de gevolgde beleggers is 93 procent man. Gemiddeld in Nederland
is 70 tot 80 procent van de beleggers een man. Volgens Arvid Hoff-

䊳 Maastrichtse onderzoekers
volgden zes jaar lang het
emotionele wel en wee
van zo’n 800 beleggers.

mann presteren vrouwen op de
beurs relatief beter. „Ze hebben
doorgaans minder last van zelfoverschatting en handelen daarom ook
minder actief.” Succesverhalen zijn
een inspiratie voor iedereen die boven zichzelf uit wil stijgen. Het advies van de onderzoekers aan particulieren is niettemin: beperk je tot
beleggen in indexfondsen en houd
de emotie onder controle. Succesvol beleggen heeft meer te maken
met gedrag dan met kunde. „Zelfoverschatting is gerelateerd aan vaker handelen op de beurs. Het is
aangetoond dat dit het rendement
van beleggers negatief beïnvloed
door een opeenstapeling van transactiekosten.” Slotconclusie: „Tenzij
beleggen een hobby is die geld mag
kosten, is het beter om indexfondsen te kopen en het actieve handelen over te laten aan anderen.”

