
Vermogen Beleggen

Wil de echte homoeconomicus

Door RamónWernsen

Winnaar vandeNobelprijs voor de economie
Herbert Simon toonde inde jaren zeventig al aan
datmensenniet volledig rationeel handelen. De
praktische toepassing vangedragseconomie inde
beleggerswereld staat echter inde kinderschoenen.

G
edragseconomieisde
studievandepsycholo-
gischeensociologische
factorendieeenrolspe-
lenbijhetnemenvanfi-
nanciëlebesluiten,zoals

overprijzenenrendementen.Eenvoor-
beeldvandeemotionele impact?Zowelu
alsparticulierebeleggeralsprofessione-
lebeleggersmakensystematischdenk-en
beoordelingsfoutenbijhetnemenvanbe-
leggingsbeslissingen.Uenzijkunnenniet
goedrisico’s inschattenof informatiever-
werkenenlatenzichleidendooremotie.

Onzehersenenmakenzogenoemde
shortcuts, ookwelheuristiekenen ‘bia-
ses’ genoemd. ‘Ensoms isdatgoed’, zegt
financieelplannerRobert vanBeekvan
AboutLife&Finance. ‘Wantalswewor-
dengeconfronteerdmeteen leeuwdie
plots vooronsstaat, danschrikkenween
lopenweweg, gewoonopdeautomati-
schepiloot.Het zougoedzijnalle scena-
rio’s rationeel teoverdenken, risico’s in
te schatten,welkekantop,maardanben
jewellicht te laat.’

Ook indepraktijkhandelenmensen
niet volledig rationeelbijhetnemenvan
beslissingen.Nietsnieuwsonderdezon,
denktuwellicht.Tochwordenveelparti-
culierebeleggersnogsteedsbehandeld
alsof zijwel volledig rationeelhandelen.
In traditionelebeleggingsvragenlijsten
vanfinanciële instellingenwordtbijvoor-
beeldnognauwelijksaandachtbesteed
aande impact vanemotiesbijbeleggers.

Ineenklassiekeeconomische the-
oriewordt veronderstelddat allemen-
sendezelfde voorkeurenhebbenenover
volledigekennisbeschikkenvanalle al-
ternatieven.Zezoudendegevolgenvan
hunbesluitenkunnenoverzien.Kortom,
mensengedragenzich rationeel encalcu-
lerendenstrevennaarnutmaximalisatie.
Dithoudt indatuprobeertmetbeperkte
middelenuwbehoeftenzogoedmogelijk
tebevredigen.

‘Door tebeseffendatookemotione-
le factoreneenrol spelenbijbeleggings-
beslissingenverhoogtdebelegger zijn

kansenomzelfbeteronderbouwdebe-
slissingen tenemendieeenbeter re-
sultaat zullengeven’, steltArnaudStut-
terheim,managingpartnerbijPersist
GlobalWealthManagement.

Onderzoekers indegedragseconomie
willendekloof tussendeklassiekeeco-
nomieendepsychologieoverbruggen.
Zewillenverklarenhoeenwaarommen-
senenfinanciëlemarktendoenwat ze
doen.Alswezoudenveronderstellendat
mensen irrationelewezenszijn, zouden
weookkunnenbetogendatmensen ir-
rationeelhandelen.Aangezienmarkten
uitmensenbestaan, zijnmarktendus
ook irrationeel.Dat verondersteld,heeft
iedereenzozijneigenpsychologie van-
waaruithij of zij beslissingenneemt.

InzijnboekThinkingFastandSlowbe-
schrijft eenvandegrondleggers vande
gedragseconomie,Nobelprijswinnaar
DanielKahneman, tweepsychologische
systemen.Hetenesysteemwerktauto-
matischensnel,metweinigofgeen in-
spanningengeengevoel voor contro-
le, eerder intuïtief.Hetandere systeem
werkt juist langzaamendoordacht.Er is
dansprakevanbewusteaandacht voor
bijvoorbeeld ingewikkeldereberekenin-
gen.

Vooralparticulierebeleggersne-
men intuïtiefbeslissingen (eerste sys-
teem)over complexe vraagstukken,met
allemogelijkegevolgenvandien.Denk
aanonsvoorbeeld vande leeuw.Eenbe-
langrijkeheuristiek isdezogeheten ‘1/n-
diversificatie’. Als eenparticulierebeleg-
gerbijvoorbeeld vijf aandelenselecteert,
zalhij of zij de inleg ingelijkemate sprei-
denoverdezeaandelen,oftewel inelk
aandeel20%vande inleg.Beleggerspas-
sendeze regelwaarschijnlijk toeom-
dat zehiermeehunbeleggingengoed
denken te spreiden.Het isookniet ver-
keerdgedacht. Zo ishetbijvoorbeeldeen
robuuste (endaardoorgoede)keuzeals
er veelonzekerheden indemarkt zijn.
Daarnaast ishet een regeldiemogelijke
spijt vanbeleggerskanbeperken.

Helaaspassenbeleggersdeze re-

Shortcuts
Als we
worden
geconfron-
teerd met
een leeuw
die plots
voor ons
staat, dan
schrikken
we en lopen
we weg,
gewoon op
de automaat

gelniet altijdoptimaal toe,waardoor ze
somsnaïefbeleggen.Er zijndrieoorza-
kenwaardoorhet vaakmisgaat.Teneer-
ste stoppenveelbeleggers vrijweinigaan-
delen inhunportefeuille,waardoor ze
uiteindelijk tochniet goedzijngespreid.
Ten tweede leidtde1/n-diversificatie-
heuristiek tot eenverdelingoverbeleg-
gingscategorieëndie sterkkanafwijken
vandeportefeuilledie zehet liefst zou-
denaanhouden.

Tot slot spreidenbeleggers vaakhun
allocatiesgelijkelijkoverdebeleggings-
alternatieven.Dekeuze voordiealterna-
tievenblijkt echter sterkaf tehangenvan
hunzichtbaarheid,ofhet zichtbareaan-
bod. Stutterheim: ‘Particulierebeleggers
kunnenzichwapenen tegendegevolgen
vandenkfoutenenemotionelebarriè-
resdoorexpliciet eenbeleggingsstrategie

opstaan?
vast te stellenendaar consistent aanvast
tehouden’.

Deoudeenmodernefinanciële the
orieëngaanervanuitdatmensenzeke
rewinstenprefererenbovenonzekere
winsten.Dit impliceertdatmensenri
sicoavers zijn.Echterwanneerhetaan
komtopverlies, verkiezenmenseneen
onzekerboveneenzeker verlies. Zoblijkt
datwanneermensenkunnenkiezen tus
seneenzeker verlies van€500enaande
anderekanteenkansvan50%omniets te
verliezenen50%opeenverlies van€1000,
hetmerendeelkiest voorde laatsteop
tie.Veelmensenhebbeneennatuurlij
keweerstand tegenhetnemenvanrisi
coomwinst tebehalen,maar vertonen
tegelijkwel risicovol gedragomverliezen
te vermijden.

Dezegedragstegenstellingkan in
vloedhebbenopdeuiteindelijkeasset
allocatie,dieopzijnbeurtweerbepalend
is voorhet verwachte rendementenri
sico. Zichtdaarop is vaaknodigomde
wensenendoelenvanbeleggers recht te
kunnendoen.Verderkandezezogehe
ten ‘gedragsbias’ ertoe leidendatmen
senmoeilijk afscheidkunnennemenvan
financiëlebeleggingsproductendieop
verlies staan.

VanBeek: ‘De laatste tijd zie jedat in
vragenlijstenvoor vaststelling vanhetbe
leggingsrisicoprofielbijnaquizachtige
vragenwordengesteldaandepotentië
lebeleggers.Hetblijktdatdiekansbere
keningengokkenheel andersbeleven,
ookalwordtdikwijlsde relatie tussen
beleggeneneencasinogelegd.Opdeze
manier invullinggevenaanemotie ineen
risicoprofiel leekeenvoordehand lig
gendeoplossing,maarhet is geengaran
tie voorbetere resultaten.’

Er ismeernodigomdebeleggerbetere
beslissingen te latennemendandehui
dige vragenlijstenvoorhetbeleggings
risicoprofiel. Zekerquestionnaires zon
deraandacht vooremotieengedrag
makenvanmensengeenbeterebeleg
gers.Gelukkiggaandeontwikkelingen
rondgedragseconomieineensneltrein
vaartenkomtersteedsmeerwetenschap
pelijkbewijswaardeparticuliereende
professionelebeleggervoordeeluitkun
nenhalen.Wanter ismaaréénantwoord
mogelijkopdevraagofueenhomoeco
nomicusbentofeenemotiegedrevenindi
vidu.Ubentbeide.Welkepartij voertdeze
kennisopgoedewijzedoor inzijnklant
enbeleggingsprofielvragenlijst?
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