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Aandelen – Zelfpijniging - ‘Verzonken-kosten-denkfout’
Heb je dit moment van
“zelfpijniging” ooit ook
ervaren ? Je blijft zitten,
terwijl je naar de slechtste
film ooit kijkt, simpelweg
omdat je betaald hebt voor
het bioscoopkaartje en je
denkt zo alsnog waar voor je
geld te krijgen ? Sommige
mensen behandelen hun
investeringen op dezelfde
manier.
Gedragseconomen hebben
een naam voor deze tendens
van mensen en organisaties
om vast te houden aan een
verliezende strategie puur
omdat ze er al zoveel tijd en
geld in hebben gestoken. Zij
benoemen dit als de
"verzonken-kostendenkfout".
We geven als voorbeeld een
echtpaar dat vlak naast de
drukke verbindingsweg een
stukje grond aankoopt. Zij
doen zichzelf geloven dat het
planten van bomen en
plaatsen van dubbele
beglazing het lawaai zal
buiten houden. Vele
duizenden euro’s later is die
locatie nog steeds

onleefbaar luid, maar geen
haar op hun hoofd dat wil
overwegen om te verkopen,
omdat dit "een verspilling
van geld" zou zijn.
Dit is een voorbeeld van de
‘verzonken-kostendenkfout’. Ondanks de zeer
grote waarschijnlijkheid dat
je nooit jouw geld terug zal
zien, ongeacht wat je nog
probeert, blijf je terughoudend om een einde te
maken aan jouw verliezen en
te verkopen. Extra moeilijk
bovendien omdat dit zou
leiden tot het moeten
erkennen van een nederlaag.
Gelijkaardig werkt het voor
de aandelenmarkt. Mensen
nemen speculatieve posities
in via een aandeel op basis
van krantenartikels over de
vooruitzichten van het bedrijf
of de sector. Als deze
prognoses niet bewaarheid
worden, wordt het
aangekochte aandeel toch
nog behouden.
Het kan een
goudmijnaandeel zijn dat
opgehemeld wordt,
gebaseerd op overdreven

positieve projecties.
Wanneer het later duidelijk
wordt dat de vooruitzichten
niet zijn wat de promotoren
en/of journalisten beweren,
zullen een aantal beleggers
evenzeer blijven zitten,
gebaseerd op de onjuiste
inschatting dat ze hun geld
nog kunnen terugverdienen.

De redenering achter ‘de
verzonken-kosten-denkfout’
zijn menselijk en daardoor
begrijpelijk. Wij willen dat
onze investeringen het goed
doen en we kunnen onszelf
er maar moeilijk van
overtuigen dat onze
inspanningen tevergeefs
zouden kunnen geweest zijn.
Maar er zijn manieren om
met deze uitdaging om te
gaan.
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Hier zijn zeven eenvoudige regels:
1.

Accepteer dat niet elke investering een winnaar zal zijn. Aandelen van een bedrijf stijgen of
dalen n.a.v. nieuwsberichten en gebaseerd op de collectieve visie van de markten op de
vooruitzichten van het bedrijf. Er is altijd risico verbonden aan de resultaten van een bedrijf, net
daarom is er ook een vooruitzicht op mogelijke grote opbrengsten.

2.

Het is waar dat risico en rendement gerelateerd zijn, doch niet elk risico is de moeite waard om
te nemen.

Groot inzetten op individuele aandelen of sectoren stelt je bloot aan onvoorspelbare

invloeden zoals plots veranderende technologie. Denk maar aan wat er is gebeurd met Kodak
in het verleden of de problemen waar VW vandaag mee kampt.
3.

Diversificatie helpt bij het wegspoelen van de invloeden van een individueel aandeel.Vanuit
academisch onderzoek weten we dat de aandelenmarkt een rendement genereert.

Maar het is

niet gelijk verdeeld tussen alle aandelen noch gelijkmatig over de tijd. Daarom is spreiding van
het risico de enige juiste werkwijze. Voor assistentie hieromtrent ben je bij Drees Life Services
aan het juiste adres.
4.

Begrijpen hoe markten werken. Als je op het nieuws over de grootse vooruitzichten voor een
specifiek bedrijf of sector hoort, zijn de kansen groot dat de markt dit al weet en dat
dienovereenkomstig het aandeel intussen ook heeft geprijsd.

5.

Kijk naar de toekomst, niet naar het verleden. Het financiële nieuws is interessant, maar het
gaat altijd over wat gebeurd is en daar kun je niets meer aan doen. Het zal bovendien veel
meer ruis toevoegen aan de kerninformatie die je zou kunnen oppikken. Investeren gaat immers
over wat er te gebeuren staat.

6.

Word niet verliefd op uw beleggingen. Mensen maken vaak fouten door emotionele
geconnecteerdheid met een verliezend aandeel.

Van dat aandeel kunnen ze gewoon maar

geen afscheid nemen. Het is makkelijker gedisciplineerd te blijven als je een beetje afstand van
jouw portefeuille neemt.
7.

Jaarlijks herbalanceren.

Dit is een andere manier om gedisciplineerd te blijven. Als het

aandelen-compartiment van jouw portefeuille is gestegen in waarde moet je misschien een
deel

van de winnaars verkopen en dat geld in obligaties steken om jouw gewenst risicoprofiel

te respecteren. Een vast moment hiervoor prikken in de portfolioagenda is aangeraden.

Dit zijn de eenvoudige regels. Maar het zijn vooral allemaal praktische manieren om het ego uit het
investeringsproces te halen en te vermijden om de ‘verzonken-kosten-denkfout’ te maken.
Er is bovendien niet zoiets als dé perfecte portfolio.

Bij Drees Life Services beschikken we over een

heel aantal mogelijkheden, maar gebaseerd op jouw behoeften en jouw risicoprofiel als individu.

Niet

gebaseerd op "hot tips" of de uitspraken van financiële commentatoren.
Deze aanpak is mogelijk niet zo uitdagend.

Maar dankzij onze assistentie, uw discipline en het

behouden van een emotionele afstand tussen jezelf en jouw portefeuille, kan je vele onproductieve
neveneffecten vermijden.
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Drees Life Services dankt de studiedienst van Dimensional Fund Advisors voor hun bereidwillige voorbereiding bij
het redactiewerk van deze nieuwsbrief en in het bijzonder de Heer Jim Parker, Vice-President bij Dimensional Fund
Advisors.

Deze nieuwsbrief wordt verspreid door Drees Life Services BVBA, Makelaar onder toezicht van het FSMA. Maatschappelijke zetel
: Kruisstraat10 te 3665 As, Exploitatiezetel: Jaarbeurslaan 17 bus 12 te 3600 Genk. FSMA n° 60819, NN.: 0479.427.943
Deze nieuwsbrief vertegenwoordigt onze opinie over het besproken onderwerp en is louter informatief. Op geen enkel ogenblik is dit een
rechtstreeks aanbod tot productverkoop noch het aanbod van een dienst. De verstrekte informatie volstaat niet om te kunnen overgaan tot een
aankoop of een investeringsbeslissing. De verstrekte inlichtingen en opinies die worden voorgesteld worden verkregen via bronnen die volgens
Drees Life Services betrouwbaar zijn. Maar Drees Life Services doet geen uitspraak over de volledigheid noch de accuraatheid. Iedere uitgedrukte
opinie kan veranderen op termijn. Drees Life Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die geleden kunnen worden door
het aanwenden van de verstrekte informatie. Prestaties uit het verleden zijn nooit een garantie voor toekomstige resultaten. Investeringsrisico’s
behelzen het verlies van ingezet kapitaal alsook schommelingen ervan. Internationaal gespreide beleggingen behelzen zeer specifieke risico’s zoals
valutarisico en politieke instabiliteit. Investeren in nieuwe opkomende landen accentueert zulke risico’s in het bijzonder.

www.Dreeslifeservices.be
‘Het is niet onze taak uw toekomst te voorspellen, wel om ze mogelijk te maken.’
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