
Boek 'Eigen schuld' houdt belegger een spiegel voor 

, 
Eigcll schuld , recente ---

Claimemissies 
Gerritsen geeft a",ast aan wat de teneur HI Iijn van het boek dat in juni verschijnt. "Voor de crisis 
vonden beleggers dat ondememingen ve el te ruim in hun vel Hten wat betreft de voorraad cash. Tijdens 
aandeelhoudersvergaderingen werd telkens aangedrongen op het verminderen van de cashvoorraad door 
middel van extra dr.idenduitkering. Een aantal ondememingen deed dat. Toen de crisis kwam bleken 
die ondememingen opeens behoefte te hebben aan extra vermogen, maar dat was er niet meer 
Ondememingen werden hierdoor gedwongen extra aandelen uit te geven door middel van 
claimemissies. We hebben dat bekeken vanal 199] en het blijkt dat de koers van een aandeel in Io'n 
geval daalt met gemiddeld 3,5%. Dat is niet even een dipje, maar een effect dat lang blijft bestaan. Hier 
heb je een koersdaling die door beleggers Iell is veroorHakt. " 

Betrouwbaarheid analisten 
A.nalisten komen aan bod in de hooldstukken over de financi;;le wereld. Buijs en Gerritsen deden 
onderzoek naar de waarde van adloielen van analisten en komen tot boeiende conclusies. Adloielen van 
onathankelijke analisten blijken ve le malen betrouwbaarder dan adloielen van analisten die Iijn 
gebonden aan een bank 01 een andere financi;;le instelling. AJ Ioekend stuiten de schrij¥ers op een 
netwe rk van onthutsende belangenverstrengelingen tussen sommige topmannen en bepaalde banken. 
In het boek wordt haartijn uit de doeken gedaan waarom de beoordeling van analisten in met name 
genoemde gevallen hoger was, dan je objectiel IOU mogen verwachten. 

Beleggingsfondsen en ETF's 
De Nederlandse beleggingslondsen worden ook tegen het licht gehouden. Slecht nielIWs voor degenen 
die dele londsen gebruiken, want in de algelopen Ieven jaar presteerden Ie ruim 5% slechter dan de 
AEX-index. De conclusie dat ETF's meer opl everen ligt voor de hand. ETF's Iijn beleggingsproducten 
die een inde x volledig volgen, met een ETF koop je in leite ee n stukje index. A.ndere onderwerpen Iijn 
methodieken als technische analyses die lang niet altijd opleveren wat je etvan verwa cht en Irauduleule 
beleggingslondsen a la Palm Invest. Gerritsen: "Is er een beleggingsmogelijkheid die met veel bombarie 
wordt gepresenteerd met glanzende testimonials en bekende Nederlanders in dure pakken, blijl dan 
weg. " 

Geen tips 
In het voorwoord van het boek schrij¥en de auteurs dat de lelers geen beleggingstips 01 strenge nie lIWe 
richtlijnen mogen verwachten. "'Wei kom en we met ee n aantal conclusies op basis waatvan de belegger 
met een juiste mix van voorzichtigheid en dutf HI kunnen kijken naar de OpbOlIW van Iijn 
beleggingsporteleuille. " Wie daaraan behoefte heeft en.oe de vetfrissende kijk op beleggen van beide 
auteurs weet te waarderen leest dit boek. 
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