Beursbobo's talen
Zells de beste analisten zitten er meestal naas!
met hun beursadviezen. Indexbeleggen is veiliger
HeidlKIiJsen
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dobber.Zebakteneralthansweinig van met hun adviezen,blijkl

nit onderzoek dat Bloomberg atgelopenmaandpuhJiceerde.Het
Amerikaansepersbureau onderzOChl de koop-, verkoop- en
'houd' -adviezen die 2.500 analisten wereldwijd gaven voor 90
grote financiele aandelen in de
periode van begin 2008 tot balf
20 10. Hetbedroevenderesultaat:
analistenzatenerdriekwartvan
detijdfaliekantoaaSl
Slechls twee Amerikaanse
banken scoorden iets beter:

Goldman Sachs voorspelde in 38
procentvandegevallengoeden
Keefe, Bruyene & Woods
(KBW) in 35 procen!. Nog niet
echt reden voor borstklopperij:
zelfsdeze 'winnaars' haddenhet

lO'n 13.000 adviezen dieanalistengavenlussenjuli2005enjuni
2009. Wei zijn de adviezen een
handighulpmiddelalseenbelegger bevestiging zockt voor zijn
eigenideeen.
Wie niet blind wi! varen op
analistenvoorspellingen, kan ook
kiezen voorindexbeleggen. Hierbij wordtleuerlijkeenbepaalde
beursindex gevolgd, zoaIs de
MSCI Worldindex of de AEX.
Indexbeleggers geloven dat de

Beste ana listen
Aantal goede adviezen
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dusin respectievelijkzes en ze-

venvandetiengevallenfout. In
de toplien kwam geen enkele

Nederlandseanalistvoor.
Nu waren het geen 'normale'
tijden. In de tweede helft van
2008 !>warnen de aandelenbeurzen wereldwijd in een mje val
terecht, gevolgddoorsnel herstel
in het vooljaar van 2009. Toch
kunnenanalisten hetbelabberde
resultaatnietvolledigafschuiven
ophetgrilligebeursklimaat.Tijdens de reJatiefrustige beUr1lperiode van half 2004 tot half 2006
dedenzehetnietveelbeter,
blijktuitanderonderzoekvan
Bloomberg. Merrill Lynch!>warn
toen als beste voorspeller uit de
hus, maarzelfsdiegafslechts34
procentgoedeadviezen.
Kunnenbeleggersdeaanbevelingen van analisten voortaan
maar beter naast zich neerleggen? Tijdens de crisis badden de
adviezeninelkgevalgeenenkele
toegevoegde waarde, concluderende Utrechtseeconomen Dirk
Gerritsen, Willem Gerritsen en
ArieBuijs.Zijonderroc~

beurs efficient is georganiseerd
enerzodus altijdeen koers tot
stand komt die klopt met de realiteil. Proberen om de markt te
verslaan,heeftgeenzin,zeggen
zij. Hetperfecteaan-ofverkoopmoment is locb onvoorspelbaar.
Wie klakkeloos beleggingsadviezen opvolgt, loopt dus altijd
achterdefeitenaan.
Bijkomend voordeel van indexbeleggen is dat daM geen
dure expertise voor nodig is en
dekostendusbeperklblijven. En
juist in mindere beurstijden zijn
deze kOSlen zeer bepalend voor
hetbeleggingsrendement.
Een voorbeeld van indexbeleggen zijn de trackers vaniShares,vanbeleggingsmaatschappij
BlackRock.. Diezijn verkrijgbaar
bijdegrotebanken, enon1inebij
Alex en BinckBank. Een andere
grote isVanguard,die indexbeleggenaanbiedtviaondermeer
SNSFundcoach.
Slechteadriezenanallsten:

www.e1sewier.nllbloombert

