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Algemeen

• Uw vragen kunt u direct in de chat stellen

• Waar mogelijk probeer ik deze direct te behandelen

• Anders ontvangt u na afloop per e-mail een antwoord

• De Masterclass is achteraf online terug te zien in het archief
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Inhoud van vandaag

• A. Beleggen in de VS, Europa of Emerging Markets?
• B. Herhaling missie
• C. De rentevisie

• D. De lange termijn: Amerikaanse aandelen en de CAPE
• E. Tip van de dag
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Beleggen in de VS, Europa of Emerging Markets?
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JA! Alle drie de regio’s, wel de valuta afdekken!
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Lange termijn

De missie… het verdubbelen van uw vermogen eens per 3 jaar
Uitgangspunten verwachte rendementen per jaar

Beleggen in rustige en saaie aandelen (conservatives)

Schrijven van call opties op de normale index

Kopen van Alternatives

Optiestrategieën

Σ

Totaal

Hefboom x2

Rendement

8%

Risico

•

Missie is om eens per 3 jaar te verdubbelen

•

Dit betekent dat we een rendement van 26% per jaar
nodig hebben…

•

… wat grofweg overeenkomst met 13% per jaar bij een
hefboom van x2

•

Het rendement van 13% kunnen we realiseren door
naast aandelen alternatives en opties toe te voegen aan
de portefeuille

-/-%
2%
2%

12%

20-30%

De totale portefeuille wordt
met een hefboom van x2
belegd, door geld te lenen in
de optiemarkt
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Low Volatility aandelen, hoger rendement met minder risico
SPY, SPLV en SPLV + geschreven calls SPY rendement 1993 – 2018 (geïndexeerde waarde tot 31-07-2018)
SPLV

SPY

SPLV + geschreven calls SPY
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Rentevisie: Low Volatility aandelen en de rentegevoeligheid
•

Low Volatility aandelen reageren anders dan de markt op rentestijgingen
en dalingen

•

Bij een dalende rente worden Low Volatility aandelen aantrekkelijker en
bij een stijgende rente worden ze minder aantrekkelijk

•

De afgelopen 25 jaar is de rente gedaald en hier hebben Low Volatility
aandelen van geprofiteerd

•

De rentegevoeligheid van Low Volatility aandelen voor een stijgende
rente is met name nu aan de orde gezien de lage rentes wereldwijd

•

De rentegevoeligheid kan worden beperkt door short te gaan in de 10 of
20-jaars rente
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Rentevisie: gaat de lange rente wel stijgen in Nederland?
Nederlandse staatsschuld 2006 - 2017

Dalende absolute staatsschuld…

10-jaars rente

…minder aanbod…

…rentestijging of daling?
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Aanbod Amerikaanse aandelen blijft dalen, goed voor de lange termijn belegger
•

Totale omvang Amerikaanse aandelenmarkt is ca EUR 25.000 miljard, en
maakt 50% uit van de totale aandelenmarkt wereldwijd

•

Amerikaanse bedrijven hebben grootschalige aandelen
inkoopprogramma’s, zo kochten ze in 2016 en 2017 voor USD 500 mrd
aan eigen aandelen in, 1,5% van de totale aandelenomvang wereldwijd

•

In 2018 wordt naar schatting alleen al USD 750 mrd verwacht aan
aandeleninkopen, zo’n USD 3 mrd per dag

•

Een extra koper in de aandelenmarkt
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Wat vertelt de CAPE Shiller PE Ratio ons?
CAPE Shiller PE Ratio

•

CAPE Shiller PE ratio laat de gemiddelde 10-jaars
koers/winstverhoudingen zien gecorrigeerd voor inflatie

•

Gemiddelde CAPE is 18 en varieert tussen 7 (1982) en 43 (2000)

•

Huidige CAPE is 33 en is zit bij de 5% meest dure CAPE waarderingen in
de geschiedenis.. Ofwel een ‘dure’ aandelenmarkt

•

Enkele kanttekeningen
•

De crisis van 2007-2009 zit in de 10-jaars termijn wat gemiddelde
bedrijfswinsten in deze periode omlaag drukt (en de CAPE omhoog)

•

Historische lage rente
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CAPE Shiller PE Ratio handig voor market timing?
•

Onderzoek laat zien dat bij hogere CAPE ratio’s (>25) de kans op een
beursdaling toeneemt

•

Bij hogere CAPE ratio’s zijn de aandelenmarkten duur geprijsd en zijn de
drawdowns ook groter

•

Hogere CAPE ratio’s vergroten risico’s in de aandelenmarkt…

•

… MAAR…

•

De hogere risico’s kunnen worden beperkt met Low Volatility aandelen

•

Onderzoek laat zien dat Low Volatility aandelen een dempend effect
hebben, en beperktere verliezen laten zien dan de markt bij hoge CAPE
ratio’s
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Kopen van lange call opties
EUROSTOXX 50 Index 2013-2018

•

Door de combinatie van lage rente en hoge dividenden, zijn lange call
opties in Europa aantrekkelijk en goedkoop

•

Met name na de recente daling op de Europese beurzen

•

Mooie rendementen bij een normale of goede beursontwikkeling

•

De investering is beperkt
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De risicobereidheid van beleggers

Bij welk percentage aandelen voel je je senang?
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Tip van de dag: KISS

• Stop met het proberen te timen van de markt

• Spreid je aandelenportefeuille wereldwijd

• Low Volatility aandelen zijn je vriend in mindere beurstijden
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Conclusie

• Mijn missie is om elke 3 jaar te verdubbelen

• Belangrijk om een lange termijn beleggingshorizon en strategie te hebben

• Altijd in de markt belegd zijn, niet aan timing doen

• Low Volatility aandelen blijven de belangrijkste bouwsteen in de aandelenportefeuille

• Tip van de dag zijn alle hierboven genoemde punten!
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Interesse gewekt voor VOCBeleggen of het VOC Fonds?

• Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op:
www.vocbeleggen.nl

• Dan blijf je op de hoogte van hefboom beleggen
en de laatste ontwikkelingen op beleggingsgebied
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