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Sinds kort is er een nielNl boek ui1 me1 de spraakmakende 1i1el 'EiQen schuld', Qeschreven door Arie Buijs en Dirk 

Gerri1sen, die eerder he1 boek 'Fabel1ies over Be leQQen' schreve n. In he1 boek Qaan Buijs en Gerri1sen dieper in op de 

crisis en s1ellen beleQQinQslessen op die hieruit kunnen worden Qetrokken. 

Door anze redactie 

Eigen Schutd 

In het boek EiQen Schuld Qaan de auteurs in op held ere feiten.Io leQQen Iij nOQ maar eens uit dat de hooQte van het 

rendem ent afhankelijk is va n het risico dat Qenomen wordt De auteurs Qeven Qeen beleQQinQstips of strenQe nielNle 

richtlijnen, maar komen wei met een aantal conclusies op basis waatvan de beleQQer met een juiste mix van 

voorzichtiQheid en dutflal kunnen kijken naar de opbolNl va n Iijn bel eQQ inQsportefeuilie. 

Adllieseffecten 

In het boek wo rdt ook inQeQaan op ad'¥ielen die banken afQeven op aandelen. De vraaQ wo rdt Qesteld waarom een 

bank ee n medewerker in dienst IOU nemen om ana~ses te verrichten waatvan de resultaten Qratis voor iedereen 

beschikbaar Iijn? 

Daarnaast hebben de auteurs onderzocht wat het e11'ect is van dele ad'¥i elen. Iij .ojlen er in het boek onder me er op 

dat uit onderzoek van Barber c.s. blijkt dat het Qeld oplevert als beleQQers aandelen in hun portefeuille opnem en met 

de meest positieve ad'¥ielen. Aandelen met de meest neQatieve ad'¥ielen louden juist siQnificant achterblijYen bij de 

markt. 

Daarnaast blijkt dat een opinie.ojliQinQ van een analist (lowel een vernielMinQ va n het ad'¥ies, van het koersdoel als 

van de .onstverwachtinQ) de koers we ldeQelijk Min>1oedt Ook de Qeformuleerde motOiatie in de bijlaQe van het ad'¥ies 

kan een belanQrijke rol spelen, IO blijkt uit een publicatie ban Ken en Walter in 2008. 

Verder is de reputatie van ee n analist belanQrijk. Io blijkt dat wanneer ee n analist die al ve el koopad'¥ielen Qaf en 

opnielNl een bedrijf koopwaardiQ acht, minder indruk maakt op de beleQQ er dan wa nneer een somberder analist een 

derQelijke opwaarderinQ heen. Daarnaast worden verkoopad'¥ielen van positieve analisten juist serieuler Qenomen 

dan wa nneer dele atkomstiQ Iijn van QematiQder analisten. 

Een and ere opvallende conclusie die de auteurs trekken is dat na een aandelenuitQine de Qepubliceerde 

lanQetermijnQroe Ole rwachtinQen positiever Iijn van banken die de emissie beQeleiden in verQelijkinQ met andere 

analisten. Ook na een beursQanQ Iijn de analistenad'¥ielen in de twee jaar na dele Qebeurtenis Qemiddeld QeIien te 

hooQ. We i meeken de auteurs bierbij op dat het mee ste onderzoek Qedaan is op de Amerikaanse markt en de 

QeQevens relatief oud Iijn, namelijk van voor 2002. 

Het onderzoek dat is verricht door de auteurs berust wei op analistenad'¥ielen Qedurende de crisis en Qeven Iodoende 

een Qoed beeld van de huidiQe situatie. Er komen enkele opm erkelijke feiten uit naar vo ren die voor elke beleQQer die 

Qeinteresseerd is in analistenad'¥i elen bruikbaar kunnen Iijn. 

"" Analistnl heen aan het onderzoek meeQ ewerkt door middel van het aanleveren van data. Wij Iijn leer content met de 

resultaten en louden iedere beleQQ er die beleQQ en serieus ne emt het boek .ollen aanbevelen. 

Het boek liQt sinds dele week in de boekhandel en is >1a dOierse websites te bestellen. 


