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Voordelen van  
belegd blijven
Ongetwijfeld raakt u zo nu en dan verzeild in discussies over de vraag wanneer er in aan-
delen gestapt moet worden en wanneer het tijd is om juist helemaal uit te stappen. Vaak 
passeren in dat soort gesprekken de marktomstandigheden en de wereldwijde macrositu-
atie de revue, gevolgd door een inschatting van het beste in- of uitstapmoment. We hebben 
het dan dus over ‘market timing’. 

Elke belegger heeft zijn beschikbare vermogen het liefst vol-

ledig belegd in perioden van stijgende koersen. En iedereen 

wil de markt volledig verlaten hebben op het moment dat de 

koersen gaan dalen. Bij het maken van de keuze om in of uit 

te stappen, is het van groot belang hoe sterk u overtuigd bent 

van de richting van de markt. Zo bezien is een belegger die al 

zijn posities verkoopt er voor 100% van overtuigd dat de markt 

gaat dalen. Maar wie op zo’n moment de markt helemaal de 

rug toekeert, ziet ook af van gerichte manieren om rendement 

te behalen. Via aandelenselectie, bijvoorbeeld, kunnen beleg-

gers profiteren van specifieke aandelen die in waarde stijgen 

terwijl de bredere markt daalt.

Goede strategie: belegd blijven
Actieve beleggers moeten van dag tot dag hun beleggings-

positie bepalen en inspelen op koersbewegingen die zich 

mogelijk in de volgende dagen zullen voordoen. Maar met zo’n 

benadering is er een grote kans dat een belegger dagen van 

koersstijgingen mist of juist wel belegd is op dagen van koers-

dalingen.

Zoals de bijgaande grafiek laat zien is het van essentieel 

belang om op de goede dagen belegd te zijn. Het totale jaar-

resultaat wordt grotendeels bepaald gedurende enkele dagen. 

Niet belegd zijn gedurende die dagen heeft een sterk druk-

kend effect op het totale portefeuilleresultaat.

Niet belegd zijn drukt gemiddeld rendement
Kijkend naar het door ABN AMRO gehanteerde risicoprofiel 4: 

het gemiddelde absolute rendement van dit risicoprofiel kwam 

in de afgelopen 15 jaar uit op 5,6% per jaar. Dit rendement 

kon behaald worden als klanten belegden overeenkomstig de 

door ons aanbevolen strategische assetallocatie (de neutrale 

vermogensverdeling over verschillende vermogenscatego-

rieën die wij hanteren op lange termijn). Extra rendement kon 

behaald worden met onze tactische assetallocatie (de actieve 

beleggingsstrategie die het ABN AMRO Beleggingscomité 

vaststelt en die onze experts implementeren in de daadwer-

kelijke aandelenselectie). Concreet houdt dit in dat EUR 100 

die in 2003 belegd werd, eind 2018 EUR 231 waard zou zijn 

op basis van de strategische assetallocatie; met inbegrip van 

onze tactische assetallocatie zou die EUR 100 uitgegroeid zijn 

tot EUR 263.

Belegd zijn op beste dagen: hoger rendement
Stel dat u elk jaar alleen tijdens de beste tien dagen belegd 

zou zijn. Wat zou dat betekenen voor uw rendement? In risico-

profiel 4 zou het gemiddelde rendement stijgen tot 9,8% per 

jaar – als onze tactische assetallocatie gevolgd zou zijn, zou 

het jaarrendement zelfs uitkomen op 10,4%. Gemeten over de 

afgelopen 15 jaar zou EUR 100 uitgegroeid zijn tot EUR 441 op 

basis van de strategische assetallocatie en EUR 483 op basis 

van onze tactische assetallocatie.

Deze sterke rendementstoename maakt duidelijk hoe belang-

rijk het is om tijdens de beste handelsdagen belegd te zijn. 

Maar wie probeert de in- en uitstapmomenten te timen, loopt 

een grote kans om die beste dagen te missen. Het gevolg: een 

flinke deuk in het jaarrendement. Zonder die beste 10 dagen 

verschrompelt het gemiddelde rendement in risicoprofiel 4 tot 

-3,6% per jaar. Met andere woorden: het missen van die 10 

dagen zou geleid hebben tot een verlies.

Dergelijke voorbeelden laten zien dat het totale jaarrendement 

van een portefeuille grotendeels bepaald wordt gedurende 

slechts enkele dagen. Hetzelfde geldt voor complete aande-

lenmarkten en indices. Helaas is het niet mogelijk om van 

tevoren te weten welke handelsdagen als beste uit de bus zul-

len komen. Daarom raden wij beleggers aan om belegd te blij-

ven en om de omvang van hun posities af te stemmen op de 
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mate waarin zij overtuigd zijn van de verwachte marktrichting. 

En via actief beheer, spreiding en risicobeheersing – onder-

delen van ons beleggingsproces – kan het totaalrendement 

hoger uitkomen dan het marktresultaat.

Reinhard Pfingsten – Hoofd Asset Allocation Services
Thomas Domeratzki – Senior Strateeg
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De grafiek toont een geïndexeerde vergelijking tussen het absolute rendement 
van ABN AMRO’s risicoprofiel 4 op basis van de strategische assetallocatie 
(SAA; blauw) en het rendement van hetzelfde risicoprofiel waarbij de beste 10 
dagen buiten beschouwing zijn gelaten (grijs).
Bron: berekeningen gebaseerd op ABN AMRO’s strategische assetallocatie 
(SAA) met indexdata van Bloomberg, Factset, MSCI en Barclays; netto totaal-
rendementen, kosten buiten beschouwing gelaten. Resultaten uit het verleden 
bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. 
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