
D
emens lijdt
vaakhetmeest
doorhet lijden
dathij vreest.
Dit spreek-
woord is vooral

beleggers ophet lijf geschreven.
Dieblijkennamelijk veel banger
te zijn voor eenbeurskrachdan
dewerkelijkheid rechtvaardigt,
toont onderzoek vanonder ande-
renNobelprijs-winnaarRobert
Shiller.Mogelijk komtdit pessi-
misme (deels) doordefinancië-
le pers, oppert dezelfde studie.
Demediabrengen slechtbeurs-
nieuwsnamelijk systematisch
groter en langerdan leuke tijdin-
genover effectenhandel.Dat is
verwarrend voordedoorsneepar-
ticulierebelegger.Dehoopop
winstheeft hemnaarde ruwe zee
vanfluctuerendebeurskoersen
gedreven.Alshij daar eenalar-
merendekrantenkopontwaart
kanhij zomaar veranderen ineen
heldop sokken, die, overmand
door angst, al zijn effecten ver-
kooptof zich vastklampt aanalles
wat redding (lees: tips enwinst)
belooft.Maardegemiddeldebe-
leggingstip iswrakhout.Ookdat
heeft dewetenschapmeermalen
aangetoond.

Emoties alshebzucht, angst,
ongeduldenonzekerheid veroor-
zakenniet zeldendat eenparti-
culierebelegger zijn eigenglazen
ingooit.Dat is extra zuur als die
belegger speculeerdemet eenbe-
perkt,moeizaamverdiend ver-
mogen.Tochgebeurt dat keer op
keer,want er zijn altijdweer ver-
se, onervarenbeleggersmetde
dwazehoop snel rijk teworden
opdebeurs,waardoor zehunkop
vrijwillig in eenfinanciële strop
steken.Kanniets deze (aanstaan-
de) pechvogels beschermen? Ja-
wel.Wantnet als voor timmeren
en loodgieten zijn er voorbeleg-

en voordelig indexfonds inplaats
van jehele spaarvermogen in-
eens.Dankoop je vanzelfminder
aandelenalsdekoersenhoog zijn
en juistmeer als dekoersen laag
zijn.Datdemptkoersrisico.
3.Bouween luieportefeuille.
Verdeel je inlegover eenbeperkt
aantal transparante, voordelige
indexfondsenof indextrackers
diehun risico’s spreidenover tal-
lozebedrijven, gebiedenensoor-
tenbeleggingen.Voorbeelden
staanopbogleheads.org/wiki/
Lazy_portfolios.
4.Herbalanceer je luieporte-
feuille eenmaalper jaar. Is het
percentage inaandelengestegen
van50%naar 60%?Verkoopdan
zoveel dat de aandelenweer 50%
van jeportefeuille uitmaken.Dat
verkoopmoment is perdefinitie
goed,want als de aandelen zijn
gestegen zijndekoersen relatief
hoog. Enomgekeerd.
5.Verkoopniks tijdenseenbeurs-
krach,wantdeeconomie isnaeen
forsedipnognooitdefinitief ten
ondergegaan.Alsdeemoties je
desondanksaanvliegen, verklein
jeverliezendanpsychologisch
door jenietblind testarenop jeef-
fecten,maar jehelebezit tebecij-
feren inclusief jeeigenhuisofbe-
drijf. Zokunjeeendompervan50
milleherformulerenals10%scha-
deop jehelekapitaal.Daarvalt
mee te leven.
6.Werpalleongevraagdebeleg-
gingsreclamesongezien inde (di-
gitale)prullenbak.Gooiookalle
financiëlesitesenforauit je favo-
rieten.Datsoort informatiebron-
nen,waar iedereen,ongeachtach-
tergrondofmotivatie, emotiesen
meningenmagspuienzijn levens-
gevaarlijk voor jegemoedsrust.
Jekuntdie info trouwensmissen
alskiespijn.Eenkrachkomtaltijd
onverwacht.Daarhoef jenietop
voorhandvoor te lijden.

gen foefjes diehelpenomdeklus
te klaren zonderdat jemateriaal
verknoeit of inhet ziekenhuisbe-
landt.Hierheb je er zes.

1.Beleg voor eendoel. Als jeweet
wat jewilt, kun je een strategie
bepalen.Voor eenpensioenreser-
ve overdertig jaar kun jekiezen
voor eenbeleggingdieopkorte
termijn riskanter is,maaropde
langeduurmeerwinstpotentieel
heeft.Omgekeerdmoet jenooit
aandelenkopenvangelddat je
over eenpaar jaarnodighebt.
2.Beleg automatisch. Stort
maandelijks automatischeen
vast bedrag in een transparant

Financiële strop
‘Er zijn altijd
weer onervaren
beleggers met de
dwaze hoop snel
rijk te worden’

Emotieloos beleggen
Eenbeurskrachkomtaltijd
onverwacht.Daarhoef je
niet vooraf voor te lijden.

De belegger lijdt

Ruim drie eeuwen gele-
den beschreef beurshan-
delaar Joseph de la Vega
in zijn boek Verwarring der
verwarringen hoe beleg-
gers emotioneel lijden: ‘Hij
die aandelen koopt en ze
ziet dalen, is razend om-
dat hij ze kocht. Als ze stij-
gen, is hij razend omdat hij
er niet meer kocht. Als hij
ze koopt en ze stijgen, en
hij verkoopt ze met winst,
en ze stijgen nog hoger, is
hij razend omdat hij ze voor
een lagere prijs verkocht
heeft. Hij die niet koopt, is
razend wanneer de koers
toch omhooggaat. Wie niet
verkoopt, is razend wan-
neer de koers daalt. Als
men hem een raad geeft
die goed blijkt te zijn, is hij
razend omdat men hem die
niet eerder gaf. En blijkt die
raad niet goed, dan is hij ra-
zend omdat men hem die
gegeven heeft.’

Opmerkingen
en reacties naar
verdegaal@fd.nl
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