Inleiding
99% van alle particuliere beleggers en meer dan 85% van alle actief beheerde beleggingsfondsen doen het, na kosten, slechter dan de beurs. Over de periode 20082018 zetten ‘gemengde’ fondsen – die beleggen in een mix van aandelen en obligaties – met een neutraal risicoprofiel een gemiddelde totale prestatie neer van 26%.
Dat is 63% minder dan wat je met je twee vingers in de neus had kunnen behalen via
een ‘passieve’ portefeuille die zich tevredenstelt met de return van de beurs. Het volstond om twee ‘trackers’ – ook wel ETF’s, Exchange Traded Funds, genoemd – te
kopen: één die de aandelenmarkt volgt en één die de obligatiemarkt volgt. De flexibele gemengde fondsen die zonder beperking kunnen inspelen op de marktevoluties, doen het nog slechter. Ze komen ook hun belofte niet na. Ze bieden geen weerstand tegen beurscorrecties en hebben zelfs een hoger risico dan de beurs en dan de
neutrale gemengde fondsen. Sinds 2010 gaan de prestaties van Carmignac Patrimoine, Europa’s grootste ‘conviction’ fonds met circa een miljoen beleggers, totaal
de mist in. De returns van private banking portefeuilles van vermogende klanten liggen wellicht nog lager dan deze van de gemengde fondsen. Een private banking portefeuille met een neutraal risicoprofiel bracht in de periode 2008-2018 jaarlijks
zowat 1,2% op, 15% in totaal, een minprestatie van 74%. De slechte gewoonte van
particuliere beleggers om goede prestaties uit het verleden achterna te lopen, kost
hen nog eens een paar volle procenten extra per jaar. Het globale resultaat is dat de
overgrote meerderheid van de particuliere beleggers, inclusief de vermogende private banking klanten, aankijken tegen dramatisch slechte beleggingsprestaties. De
fenomenale kost van de vergrijzing betekent daarenboven dat mensen meer dan
ooit aangewezen zullen zijn op de opbrengsten van hun eigen beleggingen om hun
levensstandaard te behouden. De noodzaak aan goede beleggingsresultaten is vandaag groter dan ooit, maar de huidige aanpak staat ze in de weg. Wie in de toekomst
beter zal willen leven, zal beter moeten beleggen.
Kosten die niet in verhouding staan tot de lage rente en tot de gerealiseerde prestaties zijn een fundamenteel probleem. De huidige situatie met vermogensbeheerders die de beurs niet kunnen verslaan en tarieven aanrekenen die een veelvoud zijn
van die van de passieve fondsen, houdt stand omdat de meeste particuliere beleggers
niet eens weten hoe ze de kwaliteit van beleggingsprestaties objectief kunnen meten.
Hoge kosten liggen vaak buiten de wil en de controle van de eigenlijke vermogensbeheerders, maar ook wanneer deze kosten buiten beschouwing worden gelaten, is
minprestatie de norm. Sommige academici voeren de minprestaties aan als bewijs
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dat de beurs niet kan worden verslagen. Dit is niet noodzakelijk juist. De minprestaties bewijzen in de eerste plaats dat de meeste beleggers dit niet kunnen. Mijn
overtuiging is dat het onvermogen om de beurs te verslaan te wijten is aan onwetendheid over de fundamentele krachten die de werking van de beurs drijven. Heel
wat beleggers hebben slechts een oppervlakkige kennis of een verkeerd begrip van de
beurs. Het tweede is wellicht nog erger dan het eerste, de woorden van Daniel J.
Boorstin “De grootste vijand van kennis is niet onwetendheid, maar de illusie van
kennis” indachtig. De werking van de beurs laat zich niet vatten in één dimensie. De
beurs is een universum op zich waarvan de werking enkel kan begrepen worden
door terug te grijpen naar macro-economie, psychologie, sociologie, neurologie,
demografie, politiek, filosofie, wiskunde, fysica, statistiek, technologie en geschiedenis. Ook bepaalde marktpraktijken in de financiële sector én verkeerde gewoontes
van de klanten staan goede prestaties in de weg.
Dit boek wil niet enkel wijzen op een fundamenteel probleem, maar ook een diep
en helder inzicht verschaffen in de werking van de beurs om je toe te laten beter te
beleggen. Het biedt een antwoord op tal van essentiële vragen. Wat is het startpunt
van elke gezonde beleggingsportefeuille? Hoe kan je de kwaliteit van beleggingsprestaties objectief inschatten? Is de door Carmignac Patrimoine geafficheerde historische meerprestatie betrouwbaar? Wat zijn de risico’s van market timing? Waarom
heeft klein nieuws op de beurs soms grote gevolgen en groot nieuws soms kleine
gevolgen? Waarom is nowcasting beter dan forecasting en wat is nowcasting eigenlijk? Wie zijn de supersnelle beursvampieren die parasiteren op je beursorders, en
dit met volle medewerking dan nog van de beursuitbaters? Waarom mag je nooit
een order ‘aan de koers’ doorgeven? Waarom maakt zelfs de slimste beursexpert,
behalve onder welbepaalde uitzonderlijke omstandigheden, weinig kans tegen een
groep amateurs? Wanneer mag je inzetten tegen de markt en wanneer niet? Zijn er
geloofwaardige methodes om in te schatten wanneer een zeepbel onvermijdelijk zal
uiteenspatten? Hoe kan kennis van neurologie leiden tot beter beleggen? Waarom
zijn mensen fundamenteel lui en wat zijn de gevolgen van luiheid bij beleggen?
Wanneer mag je betrouwen op je intuïtie en wanneer niet? Welke belegging verslaat
op lange termijn Warren Buffett? Hoe kan je de verwachte return van je portefeuille
inschatten? Hoe stel je een goede portefeuille samen?
Einstein zei ooit “God dobbelt niet” (Gott würfelt nicht). Hiermee bedoelde hij
dat er achter de fundamentele onzekerheid die lijkt te regeren in de bizarre subatomaire wereld, een verborgen realiteit moet schuilgaan waar vaste regels van toepassing zijn. Wetenschappers hadden gewoon niet hard genoeg gezocht. Het beursverloop is onzeker en chaotisch, maar heeft, net als de kosmos, een onderliggende orde
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en structuur. Die orde op de beurs is natuurlijk minder afgelijnd dan wat natuurwetten zouden voorschrijven met betrekking tot zielloze materie. Atomen hebben
geen bewustzijn of eigen wil, beleggers wel. De grillen van de beleggers laten zich
niet in vaste natuurwetten gieten, maar dit belet niet dat er spelregels en principes
zijn. Een goede kennis daarvan is de basis van succesvol beleggen. De wetenschap
brengt opmerkelijke en leerrijke analogieën met de beurs naar boven. Zo is er een
verband tussen het dansen van stofdeeltjes in een zonnestraal, de botsing van watermoleculen met stuifmeel, de turbulentie in de atmosfeer rond de aarde, de Chaostheorie, schoencomputers in een casino en de koersbewegingen op de beurs. Zandlawines, aardbevingen en beurscrashes hebben heel wat gemeen. Het ‘Butterfly
Effect’ dat stelt dat de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan
veroorzaken, vind je ook terug op de beurs. Dit boek wil resoluut toegankelijk zijn
en gebruikt daarom geen enkele wiskundige formule bij het aanreiken van deze talrijke inzichten uit de wetenschap.
Inzicht in het grotere geheel, in de werking van de beurs, kan vertaald worden in
een beleggingsfilosofie. Een beleggingsstrategie zonder beleggingsfilosofie is een
huis zonder fundering. Wie het spel wil winnen, moet de regels kennen. Pas dan kan
je zelf aan de slag met vermogensbeheer of met een vermogensbeheerder. Het is geen
toeval dat heel wat van de grootste beleggers zoals Warren Buffett en George Soros
of verlichte geesten als Nassim Taleb, de auteur van De Zwarte Zwaan, naast beleggingsfilosoof ook levensfilosoof zijn. Filosofie wil de wereld rond ons begrijpen.
Door de wereld te begrijpen kunnen we ook de beurs beter begrijpen. Dit boek gaat
dus niet alleen over de beurs maar ook over het leven zelf. Zo bijvoorbeeld helpt
kennis van neurologie je niet enkel een betere belegger te worden, maar ook om je
eigen persoonlijkheid beter te kennen, betere levenskeuzes te maken en te begrijpen
wat een engelbewaarder eigenlijk is. Beleggingsfilosofie en levensfilosofie zijn innig
met elkaar verweven. Een sterke beleggingsfilosofie alleen is echter niet genoeg. God
zit in de filosofie, maar de Duivel zit in het detail. Een sterke beleggingsfilosofie is
niets zonder een doordachte praktische uitvoering. Wie succesvol wil beleggen,
moet beleggen met stijl. Dit boek reikt daarom niet alleen het concept aan voor succesvol beleggen, maar ook het recept.
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Plan van het boek
In Hoofdstuk 1 wordt het fundamentele probleem van minprestaties in de wereld
van het vermogensbeheer aan de hand van harde cijfers geïllustreerd. De bedoeling
is niet zozeer om met de vinger te wijzen naar de verantwoordelijken voor deze minprestaties, maar om de lezer bewust te maken van dit probleem. Tal van beleggers
zijn zich immers niet of maar half bewust van het feit dat er een probleem is met hun
eigen prestaties of die van de beheerders waarop ze een beroep doen, omdat ze de
prestaties niet afmeten aan het goede referentiepunt. Dit hoofdstuk licht toe wat
het goede referentiepunt is en waar je het kan vinden.
In Hoofdstuk 2, 3 en 4 gaan we op zoek naar de origines van het financiële denken,
omdat de oude inzichten, waarvan sommige teruggaan tot de negentiende eeuw,
vandaag verbazend genoeg actueler zijn dan ooit. Passief beleggen kent de voorbije
jaren een enorm succes, getuige het aanzwellen van de activa in ETF’s en passieve
fondsen. Dit succes is een echo van de visie die de eerste financiële wetenschappers
over de beurs formuleerden. De financiële crisis van 2008 was te wijten aan een verkeerde inschatting van risico, terwijl wetenschappers in de jaren zestig al hadden
gewaarschuwd dat de gangbare praktijken rond risicobeheer op losse schroeven
stonden.
Hoewel de eerste inzichten rond de beurs vandaag doorzinderen, waren ze onvolmaakt omdat ze de beurs als totaal willekeurig afschilderden. Hoofdstuk 5 grijpt
daarom terug naar de Chaostheorie, die aantoont dat achter schijnbare chaos een
verborgen orde schuilgaat. De Chaostheorie gaat eigenlijk veel meer over orde dan
over chaos. Ze kan niet zomaar op de beurs worden toegepast, maar is niettemin
essentieel omdat ze ons leert wat de krachtige mechanismen zijn die de evolutie van
de wereld – en van de beurs – bepalen. Ze toont ons het belang en de kracht van
interacties en de terugkoppeling tussen actie en reactie. Deze interacties maken duidelijk waarom het zo moeilijk is om betrouwbare weersvoorspellingen of betrouwbare beursvoorspellingen te maken.
De Chaostheorie geeft zo de aanzet tot Hoofdstuk 6, dat de Complexiteitstheorie
uit de doeken doet. Laat de notie ‘Complexiteitstheorie’ je vooral niet afschrikken:
net als de Chaostheorie wil de Complexiteitstheorie verhelderen, niet verwarren.
De inzichten uit de Complexiteitstheorie brengen ons uiteindelijk bij het hart van
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de werking van de beurs, en laten ons toe om een solide beleggingsfilosofie te definiëren.
In Hoofdstuk 7, 8 en 9 zijn we aanbeland bij de volle praktijk van succesvol vermogensbeheer. Hoofdstuk 7 toont met behulp van de inzichten van onder meer
George Soros aan hoe we zeepbellen en crashes kunnen bespelen. Hoofdstuk 8
begint met een carbonquiz, waarvan je je aanvankelijk terecht zal afvragen of die wel
op zijn plaats is in dit boek. De quiz illustreert echter wonderwel de bevindingen
van Behavioral Finance rond de talrijke denkfouten van beleggers. Hoofdstuk 8
duikt vervolgens ook letterlijk onder de hersenpan van de belegger en legt de neurologische basis van zijn denkfouten bloot. Een totaalbegrip van onze denkfouten
maakt de kans groter dat we die fouten kunnen vermijden en die van anderen kunnen benutten. Hoofdstuk 9 legt concreet uit hoe je kan beleggen met stijl.
De Epiloog geeft een origineel antwoord op de vraag of God al dan niet dobbelt op
de beurs ... en in het universum.
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