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TRADITIONELE	  
IDEEEN	  VOOR	  
DE	  JAREN	  50	  	  

	  	   Eens	  je	  onderlegd	  bent	  in	  beleggen	  en	  voldoende	  startkapitaal	  hebt	  verworven	  ga	  je	  van	  start.	  
Jouw	  kapitaal	  spreid	  je	  over	  een	  aandeel	  of	  twee,	  drie	  of	  vier.	  	  Als	  onderlegde	  belegger	  ben	  je	  
immers	  niet	  tevreden	  met	  het	  kloppen	  van	  het	  marktgemiddelde	  met	  slechts	  enkele	  
procentpunten.	  	  

Letterlijke	  tekst	  van	  Gerald	  M.Loeb	  uit	  The	  battle	  for	  Investment	  Survival,	  	  1935	  

1952	  

	  

	  	  

	   Diversificatie	  en	  portfolio	  risico	  .	  	  Door	  Prof.	  Harry	  Markowitz	  	  Nobelprijs	  economie,	  1990	  	  
	  

Diversificatie	  verlaagd	  het	  risico	  van	  een	  portefeuille.	  Portefeuilleonderdelen	  worden	  
beoordeeld	  op	  hun	  effect	  in	  het	  geheel	  van	  de	  portfolio	  en	  niet	  zozeer	  op	  hun	  individuele	  
karakteristieken.	  	  Het	  kan	  om	  een	  optimale	  portefeuille	  samen	  te	  stellen	  op	  weg	  naar	  een	  
maximale	  opbrengst	  steeds	  binnen	  een	  mogelijke	  standaardafwijking.	  	  	  	  

1958	  	  	   De	  rol	  van	  aandelen;	  	  James	  Tobin,	  Nobelprijs	  economie	  ,	  1981	  	  
	  

Separatie	  theorie	  	  Vorm	  een	  portfolio	  met	  risicovolle	  onderdelen	  en	  temper	  het	  risico	  door	  
lenen	  en	  ontlenen	  en	  door	  cash	  aan	  te	  houden.	  	  

1961	  

	  

	   Beleggingen	  en	  kapitaalstructuren.	  	  Merton	  Miller	  en	  Franco	  Modigliani,	  
Nobelprijswinnaars	  economie	  ,	  1985	  en	  1990	  
	  

Theorie	  over	  bedrijfsprestaties	  en	  aandelenopbrengst.	  
Bedrijfswaarde	  is	  onafhankelijk	  van	  zijn	  dividendenpolitiek.	  
Dividendpolitiek	  is	  onbetrouwbaar	  als	  aandelenselectiecriterium.	  	  

1964	  	   Single-‐Factor	  asset	  Pricing	  Risk/Return	  Model,	  William	  Sharpe,	  Nobelprijs	  
economie,	  1990	  
	  

Theoretisch	  model	  dat	  risico	  definieert	  als	  volatiliteit	  relatief	  tot	  de	  markt.	  
De	  verwachte	  return	  van	  een	  aandeel	  bij	  de	  belegger	  is	  proportioneel	  tot	  de	  
verhouding	  waarmee	  men	  meer	  risico	  neemt	  dan	  door	  de	  hele	  aandelenmarkt	  
te	  kopen.	  (simpel	  toegelicht)	  	  
Dit	  leverde	  en	  theoretisch	  model	  op	  ter	  evaluatie	  van	  het	  risico	  en	  de	  
verwachte	  opbrengst	  van	  aandelen	  en	  hele	  portfolio’s.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1965	  	   Gedragingen	  van	  de	  prijs	  van	  aandelen,	  Paul	  Samuelson,	  Nobelprijs	  economie,	  
1970	  
	  

Beursprijzen	  vormen,	  de	  beste	  waardebeoordeling	  van	  bedrijven.	  Prijsvorming	  
gebeurd	  willekeurig.	  Toekomstige	  aandelenprijzen	  zijn	  onvoorspelbaar.	  	  
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1966	  	   Efficiënte	  markten	  hypothese,	  Eugene	  F.	  Fama,	  Nobelprijs	  economie	  2013	  
	  

Uitgebreid	  onderzoek	  naar	  aandelenprijzen	  en	  mogelijke	  terugkerende	  patronen;	  Ontwikkelaar	  
van	  de	  efficiënte	  markten	  theorie	  die	  aangeeft	  dat	  de	  aandelenprijs	  altijd	  de	  waarde	  en	  alle	  
gekende	  informatie	  over	  het	  bedrijf	  al	  in	  zich	  meedraagt.	  Het	  is	  moeilijk	  zo	  niet	  onmogelijk	  om	  
hogere	  returns	  te	  halen	  dan	  de	  marktgemiddelden	  zonder	  veel	  grotere	  risico’s	  tegen	  te	  komen.	  

Beleggers	  kunnen	  superieure	  aandelen	  niet	  selecteren	  op	  basis	  van	  fundamentele	  informatie	  
noch	  zijn	  er	  patronen	  te	  bespeuren.	  	  	  	  

1968	  	   Eerste	  grote	  studies	  die	  performantie	  fondsenmanagers	  in	  kaart	  bracht.	  Michael	  Jensen,	  1965	  
en	  A.G.	  Becker	  Corporation,	  1968	  
	  

	  Eerste	  grote	  studies	  van	  fondsenbeheerders	  (Jensen)	  of	  institutionele	  beheerders	  (A.G.Becker	  
Corp.)	  geven	  aan	  dat	  actieve	  managers	  ernstig	  onderpresteren	  vergeleken	  met	  hun	  indexen.	  	  
Becker	  Corp.	  Ligt	  an	  de	  basis	  van	  een	  dienstverleningssector	  die	  niet	  anders	  doet	  dan	  
vergelijkende	  tabellen	  maken	  over	  de	  prestaties	  van	  managers	  t.o.v.	  hun	  benchmarks.	  	  	  	  

1971	  	   Ontstaan	  van	  Indexfondsen,	  John	  McQuown,	  Wells	  Fargo	  Bank,	  1971;	  Rex	  Sinquefield,	  
American	  National	  Bank,	  1973	  
	  

Deze	  twee	  banken	  ontwikkelen	  het	  eerste	  passieve	  S&P	  500	  Index	  fonds.	  Jaren	  later	  is	  
Sinquefield	  co-‐voorzitter	  van	  Dimensional	  en	  McQuown	  zit	  er	  in	  de	  raad	  van	  bestuur.	  	  

1972	  	   Options	  pricing	  model,	  	  Fisher	  Black	  &	  Myron	  Scholes	  &	  Robert	  Merton,	  Nobelprijs	  
economie,	  1997	  
	  

De	  ontwikkeling	  van	  aandelenopties	  en	  het	  model	  van	  deze	  drie	  professoren	  laat	  nieuwe	  
mogelijkheden	  toe	  om	  	  aan	  portfolio	  segmentatie	  te	  doen	  en	  op	  een	  andere	  wijze	  
risicoafdekkingen	  te	  voorzien.	  	  

Hun	  model	  is	  de	  aanleiding	  tot	  de	  opkomst	  van	  een	  heel	  nieuwe	  financiële	  industrie	  in	  	  
alternatieve	  beleggingen.	  	  	  	  	  

1975-‐1982	  	   Marktefficientie,	  intrestvoeten	  en	  inflatie.	  Eugene	  Fama	  ,	  Nobelprijswinnaar	  economie,	  2013	  
	  

Uitgebreide	  empirische	  testen	  op	  de	  markt	  van	  de	  vaste	  rentevoeten,	  Fama	  vindt	  bewijzen	  van	  
marktefficientie.	  Ontdekt	  dat	  nominale	  intrestvoeten	  de	  informatie	  met	  zich	  meedragen	  van	  
toekomstige	  inflatieverwachtingen.	  Tevens	  ziet	  hij	  dat	  inflatieonzekerheid	  een	  hogere	  
risicopremie	  voorziet	  op	  het	  kader	  van	  de	  vaste	  rentevoeten	  	  Prof.	  Fama	  komt	  ook	  tot	  de	  
vaststelling	  dat	  effectieve	  intrestvoeten	  en	  inflatie	  negatief	  met	  elkaar	  gecorreleerd	  zijn.	  	  	  	  

1977	  	   Aanleg	  Database	  aandelenprijzen	  sinds	  1926;	  Roger	  Ibbotson	  en	  Rex	  Sinquefield	  
	  

Een	  uitgebreide	  opbrengsten	  database	  voor	  meerdere	  portfolio	  onderdelen	  wordt	  voor	  het	  
eerst	  ontwikkeld	  en	  zal	  uitgroeien	  tot	  de	  wereldwijd	  meest	  gebruikte	  beleggingsdatabase.	  Deze	  
datebase	  beïnvloed	  vanaf	  dan	  de	  opbouw	  van	  portfolio’s	  overal	  ter	  wereld.	  	  
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1981	  	   The	  Size	  Effect.	  	  Het	  effect	  van	  grootte	  …	  Rolf	  Banz,	  	  University	  Chicago	  
	  

Analyse	  van	  de	  NYSE	  aandelen	  van	  1926	  tot	  1975.	  	  Bevestigt	  dat	  op	  de	  L.T.	  de	  small	  caps	  
aandelen	  hogere	  returns	  opleveren	  maar	  zich	  ook	  helemaal	  anders	  gedragen.	  	  

1989	  	   Business	  Cycle	  Patterns	  in	  aandelen-‐	  en	  obligatieopbrengst,	  Eugene	  Fama	  &	  Kenneth	  French,	  
Nobelprijswinnaars	  economie,	  	  2013	  	  
	  

Leveren	  het	  bewijs	  dat	  de	  verwachte	  extra	  opbrengst	  op	  aandelen	  en	  obligaties	  typisch	  hoger	  
zijn	  dan	  gemiddeld	  in	  jaren	  van	  recessie	  en	  lager	  dan	  normaal	  in	  jaren	  met	  zakelijke	  toppen.	  	  	  	  

1990	  	   Nobel	  prijs	  comité	  erkend	  	  ‘	  Modern	  Finance	  ’	  	  
	  

Economisten	  die	  de	  wijze	  waarop	  we	  investeren	  hebben	  geschapen	  worden	  erkend	  en	  
onderlijnen	  de	  rol	  van	  de	  academische	  studies	  in	  de	  wereld	  van	  financiën.	  	  

William	  Sharpe	  voor	  ‘the	  Capital	  Asset	  Pricing	  Model’	  

Harry	  Markowitz	  voor	  zijn	  portfolio	  theorie	  

Merton	  Miller	  voor	  zijn	  werk	  over	  het	  effect	  van	  specifieke	  bedrijfsaandelen	  en	  hun	  
dividendenpolitiek	  op	  de	  prijsvorming	  van	  het	  aandeel.	  	  	  	  

1992	  	   Multifactor	  Asset	  Pricing	  Model	  &	  Value	  effect,	  Eugene	  Fama	  &	  Kenneth	  French	  
Nobelprijswinnaars	  economie,	  	  2013	  
	  

Verbetering	  volgens	  velen	  op	  de	  ‘Single-‐Factor	  asset	  pricing	  model’	  van	  Willian	  Sharpe	  uit	  1964	  
Identificeren	  ‘markten’,	  ‘grootte’	  en	  ‘waarde’	  als	  drijvers	  van	  opbrengst.	  	  Ontwikkeling	  van	  het	  
Three-‐Factor	  asset	  pricing	  model,	  een	  waardevol	  asset	  allocatie	  model	  en	  portfolio	  analyse	  tool.	  	  	  
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