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VERMOGENSBEHEER

“Beleggen is
eenvoudig,
maar niet
makkelijk”
Bewegingen op de beurs
worden voor een deel door
emotie bepaald, net als
onze omgang met geld. Een
binnenkort te verschijnen
boek probeert mensen een
gezondere houding tegenover geld en beleggen bij te
brengen.

V

olgende maand verschijnt
het
boek
Waarde(n)vol. Het is de
vertaling van Loaded:
Money, Psychology and How to Get
Ahead without Leaving Your Values Behind van Sarah Newcomb, doctor in
Behavioral Economics. Haar vakgebied situeert zich op het kruispunt van psychologie en economie.
Newcomb werkt voor de Behavioral
Research Group van Morningstar
in de VS. Het boek wordt in het Nederlands bewerkt en vertaald door
Ben Granjé en Robert van Beek. Die
laatste is auteur van diverse boeken
over gedrag en financiële planning,
Ben Granjé is directeur van Morningstar in België en tevens Licentiaat in de psychologie
Waarom wil de bekende leverancier van onafhankelijk beleggingsonderzoek zich over onze
psyche ontfermen?
Ben Granjé: “Ons doel blijft om de
beleggingservaring van de eindbelegger te verbeteren. We zijn
ervan overtuigd dat als de eindbelegger wint, iedereen wint. Het
is in ieders voordeel dat mensen
een goede beleggerservaring hebben. Onze corebusiness is en blijft
transparantie, het ter beschikking
stellen van informatie over beleggingsinstrumenten. We ontsluiten
deze data met een robuuste, objectieve methodologie opdat beleggers
appels met appels kunnen vergelijken. Maar we kunnen niet om het
behavioral oftewel gedragsweten-

schappelijke aspect heen, vanwege
de manier waarop het menselijke
brein werkt. Een vaak aangehaalde
vergelijking is dat de mens inzake
hardware aan versie 2.0 zit, terwijl
we trachten op onze hersenen iOS
476 te draaien. De wereld evolueert
zo snel dat onze hersenen niet altijd
mee zijn, en ‘oude’ systemen bepalen hoe we informatie opnemen, filteren en verwerken, nog voor onze
‘upgrade’ hersenen ermee aan de
slag gaan.”

Een productieve
manier om met
geld om te gaan
en te beleggen
begint bij zelfkennis.

Spreken over geld

Luc Granjé

Kunt u daar een voorbeeld van
geven?
“In de beleggingsindustrie gaat het
vaak fout op het gebied van taalgebruik. Als ons brein te horen krijgt
dat aandelen flink zijn gestegen,
vinden we dat haast automatisch
een goede zaak, terwijl het mogelijks net omgekeerd is. Beter zou
zijn te zeggen: ‘Het winstpotentieel
van dit aandeel is gedaald’ gezien
het zijn intrinsieke waarde benadert.”
“Een ander bekend voorbeeld is de
zogenaamde confirmation bias. Wie
een nieuwe auto koopt, ziet plots
overal dat model rondrijden. Bij het
kopen van een bepaald fonds, hoor
je om je heen allerlei mensen ook
over dat fonds spreken. Zo komen
we meteen bij de volgende bias:
kuddegedrag.
Kuddementaliteit
kan veiligheid betekenen en dus
voordelen hebben, maar bij beleg-

directeur Morningstar

gen is het soms interessanter om
tegen de stroom in te gaan.” Dat
houdt een zeker risico in, maar investeren betekent in essentie een
beloning krijgen voor het nemen
van risico. Het inschatten van risico
betekent dus ook uw irrationele gevoelens in rekening brengen, want
die bepalen vaak onbewust uw zogenaamde rationele beslissing.
Hoe verklaart u dat ook verstandige mensen domme beslissingen nemen over geld, zoals
Sarah Newcomb aan den lijve
mocht ervaren?
“Sarah ging op zoek naar waarom
ze zichzelf saboteerde op het gebied
van geld en status. Ze ontdekte het
antwoord door te graven in haar
verleden. Ze komt uit een arm gezin waarin rijke mensen steevast
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gingen stijgt op de sociale ladder,
moet leren omgaan met de afgunst
of het onbegrip waar hij in zijn
vriendenkring misschien op botst.
Geld maakt niet gelukkig, zegt men.
Maar het maakt ook niet ongelukkig. Als het goed is, verandert geld
niet de waarden die je hebt, maar
versterkt het mogelijkheid om ze te
uiten.”
Hoe vertaalt dit alles zich op het
gebied van sparen en beleggen?

“Wie je bent, wat je belangrijk
vindt, vertaalt zich in je manier van
sparen of beleggen. Beleg je voor
een zekere mate van veiligheid na je
pensioen, om iets voor je kinderen
na te laten of om snel rijk te worden? Een productieve manier om
met geld om te gaan en te beleggen
begint bij zelfkennis. En daarvoor
heb je een klankbord nodig: je partner, een vriend, je bank, een roboadvisor ... Voor veel mensen helpt

het om hun doelen duidelijk op te
schrijven. Vandaar de werkbladen
in ons boek, waar mensen worden
aangemoedigd om over hun financiële doelen na te denken. Het verwoorden van je doelen helpt altijd
om te zien hoe je over iets denkt of
hoe je je erbij voelt. Het juiste antwoord zit in principe in jezelf en
begint met jouw verhaal.”
Wat is de belangrijkste boodschap die je wilt overbrengen

met dit boek?
“Beleggen is eenvoudig, maar niet
makkelijk”, zie Warren Buffet al.
In feite is het iets heel simpels,
maar het is niet makkelijk om het
consistent goed te doen omdat we
voortdurend afgeleid worden door
bewuste en onbewuste processen.
Maar alles wat kan bijdragen tot
betere beslissingen over geld en
beleggen, leidt uiteindelijk tot een
beter leven.”

Mijn vermogen. Mijn keuzes.

Genieten
van vandaag

werden afgedaan als egoïsten en
asocialen, zonder ‘values’. Met andere woorden, hoe meer waarde ze
verzamelde, hoe meer ze onbewust
haar waarden moest opgeven. Veel
mensen koesteren een ambivalente
houding tegenover geld, zonder
zich ervan bewust te zijn.”
Hoe komt dat?
“Mensen hechten waarde aan verhalen. De ervaringen en lessen die
je meekrijgt in je jeugd, bepalen
ook hoe je staat tegenover geld en
rijkdom. Voor sommige mensen is
geld helemaal niet meer relevant als
maatstaf van waarde. Zij beschouwen andere dingen als waardevol,
bijvoorbeeld vrije tijd. Wanneer je
waarden veranderen, bijvoorbeeld
wanneer je voor het eerst samen
met een partner de financiële huishouding gaat verzorgen, word je
geconfronteerd met je onbewuste
ideeën over waarde en waarden.
Het verwoorden daarvan brengt inzicht, wat kan leiden tot een nieuw,
beter, verhaal.

Zelfkennis
Hoe ontwikkel je een gezondere
houding tegenover geld?
“Allereerst door het probleem te
(h)erkennen en er op een procesmatige manier mee om te gaan. Niet
door de emoties te onderdrukken,
zoals in het verleden werd gezegd.
Dat lukt immers niet, maar je kunt
die emoties wel een plaats geven.
Wie bijvoorbeeld door goede beleg-
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Investeren
in morgen

Welke keuzes u ook maakt, bij ING Private Banking
doen we alles om ze te helpen realiseren.
Voor het beheer van uw vermogen kunt u altijd rekenen
op uw ING Private Banker. Dankzij zijn of haar expertise kunt
u de juiste keuzes maken … en uw projecten waarmaken.
ing.be/privatebanking

Aanbod voor beleggingen, investeringen en/of verzekeringen, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België (of in voorkomend geval door de betrokken verzekeringsmaatschappij) en mits
wederzijds akkoord. Voorwaarden en modaliteiten (reglementen, tarieven, documenten met essentiële beleggers- en spaardersinformatie en andere bijkomende informatie) zijn beschikbaar in
alle ING-kantoren en op www.ing.be. ING België nv – Bank – Marnixlaan 24 – 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw : BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar
ingeschreven bij de FSMA onder het nr. 12381A. Verantwoordelijke uitgever : Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60 – B-1040 Brussel
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Hoe vind je het
beleggingsproduct
dat bij jou past?
Spaargeld brengt niets op, voor positief rendement op de ﬁnanciële markten moet je naar de
beurs. Maar hoe pak je dat goed aan?

M

oeten we massaal
naar de beurs?
De volkswijsheid
zegt dat beleggen
meer iets is voor financiële experts en rijke mensen.
Ben Granjé: “Morningstar propageert
‘financial inclusion’, dat wil zeggen
dat iedereen moet kunnen meegenieten van de groei in onze samenleving.
Wel kost het tijd en moeite om een
evenwichtige, goed gespreide portefeuille op te bouwen en op te volgen.
Beleggingsfondsen zijn dan ook een
goede keuze voor de belegger die die
kennis of tijd niet heeft. “
“De stappen om gezond te beleggen
zijn vergelijkbaar met alle doelen in
het leven. Stap één: ken jezelf. Dat is
minder evident dan je zou denken.
Stap twee: bepaal je doel. Wat wil je
bereiken met je beleggingen? Stap
drie: hoe wil je dat doel bereiken?
Daarbij gaat het over risico, beleggingshorizon, volatiliteit en assetallocatie. Stap 4 is: hoe vul je die
assetallocatie in. Aan welke beheerder schenk ik mijn vertrouwen?”
Met andere woorden: de verdeling van het vermogen in je beleggingsportefeuille over cash,
aandelen, obligaties, fondsen en
overige beleggingsinstrumenten, is slechts de vierde stap.
“Inderdaad. Morningstar is misschien het meest gekend voor onze
sterrenrating, die helpt om binnen
een activaklasse de beste spelers
te vinden, maar de basis van een
portfolio is de verdeling over de
verschillende activaklassen. Die
verdeling moet in lijn zijn met uw
risicoprofiel en uw doelen. Ook fiscale overwegingen, of minimalisatie van kosten kunnen een rol spelen bij de opmaak van je financiële
plaatje. Beleggen is geen op zichzelf
staand iets, maar een onderdeel van

uw totale waarde, en een weerspiegeling van je waarden.”

Core-satellite-benadering
Waar moet je op letten als je een
bepaald beleggingsproduct aanschaft?
“De essentiële vraag is: wat moet
dat specifieke product voor mij
doen, binnen het geheel van mijn
portfolio? Stabiliteit brengen, hoger rendement genereren, risico
verlagen … Het beste fonds ter wereld is niet noodzakelijk het beste
fonds voor je, binnen jouw huidige
context. Een ander belangrijk punt
zijn de kosten: je kan de toekomst
niet controleren - vulkanen barsten
uit, verkiezingen draaien anders uit
dan gedacht, de beurs kent pieken
en dalen – maar wel de kosten die
verbonden zijn aan dit product. En
uit Morningstar-onderzoek blijkt
telkens weer dat kosten zowat de
belangrijkste indicator zijn van toekomstig rendement. Zeker op lange
termijn geeft dit een sneeuwbaleffect. Ook je persoonlijke waarden
zijn relevant: is duurzaamheid voor
jou waardevol, dan kan de Morningstar Sustainability Rating een
hulpmiddel zijn.”
Zijn sommige beleggingsproducten beter geschikt voor bepaalde types beleggers?
“Jazeker. Ik verwijs naar de eerdere
opmerkingen inzake profiel, doel,
en portfolio-opmaak. Elke portfolio
is in essentie een verzameling van
activa (aandelen, obligaties, cash,
vastgoed …), maar elk product
kan een verschillende wettelijke
structuur aannemen met bepaalde
voordelen voor uw doel. Er kunnen argumenten zijn inzake kosten,
rendement, beleggingshorizon, actief of passief beheer, zorgen voor

de familie … om te kiezen voor een
pensioenfonds, een spaarverzekering, een gestructureerd product,
een ETF, rechtstreekse aandelen
of obligaties, derivaten, vastgoed,
goud… Je moet goed je huiswerk
maken, en/of advies vragen aan
professionals. Bij Morningstar zijn
we voorstander van een core-satellite-benadering: een stabiele basisportfolio met lage kosten op lange
termijn, en actieve elementen die
jouw overtuiging en marktvisie in
de praktijk brengen.”
Zo’n 80% van de actief beheerde
fondsen slaagt er op lange termijn niet in zijn eigen benchmark te kloppen. Zijn actief beheerde fondsen niet meer dan
een illusie?
“Elk jaar slagen een aantal beleggingshuizen er wel in, maar haast
niemand kan consistent en op lange termijn de markt verslaan. Het
gevaar op overmoed is reëel, want
– en hier komen we weer op het
vlak van de gedragswetenschappen
– ons brein onthoudt doorgaans alleen onze successen en vergeet de
verliezen. Net daarom is de asset
allocatie zo belangrijk: die helpt om
jouw belegging op het juiste spoor
te houden, en een eerlijke evaluatie
maken van de verschillende elementen in jouw portefeuille.
Kortom, er is niets mis met kiezen voor actief beheer, gesteld dat
je goed weet waarom je daarvoor
kiest, en dat je bereid bent hogere
kosten te betalen in de overtuiging
dat het een meerwaarde oplevert.
Als je daar niet van overtuigd bent,
of het blijkt niet uit de resultaten,
kies dan voor passief beheer. In de
praktijk zal men in functie van zijn
profiel en doel doorgaans een mengeling van verschillende producten
in portefeuille houden.”

