
Het systematisch aankopen van 
goedkope aandelen is een van de 
manieren om beter te presteren 
dan de beurs.

De jaarlijkse herschikking van de 
portefeuille vond plaats eind april.

Lees hier het volledige rapport:

https://www.dierickxleys.be/files/
dlf-i-systematic-tussentijds-rap-
port-v2-20210531-60d1a0c29bf05.
pdf
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Herschikking van de portefeuille
Warren Buffett, de meest succes-
volle belegger aller tijden, zei ooit 
dat hij een bedelaar zou zijn met 
een tinnen bekertje voor zich op 
de grond als de aandelen markten 
efficiënt zouden zijn.

De efficiënte markthypothese stelt 
dat het onmogelijk zou zijn om 
een aandelenportefeuille samen te 
stellen die het systematisch beter 
doet dan de beurs. 

Of anders geformuleerd, aandelen 
zijn steeds correct gewaardeerd. 
Het realiseren van een outperfor-
mance op de beurs is volgens die 
hypothese niet meer dan tijdelijk 
geluk.

De laatste jaren ligt de hypothese 
onder vuur. Steeds meer studies 
tonen aan dat het wel degelijk 
mogelijk is om beter te presteren 
dan de beurs.

‘DL Flash!’ is een maandelijkse uitgave van Dierickx Leys Private Bank nv. Kasteelpleinstraat 44-46, BE-2000 Antwerpen tel: +32 3 241 09 99. 
De redactie wordt verzorgd door Sven Sterckx, Werner Wuyts, Geert Campaert, Willem De Meulenaer, Jonathan Mertens en Jasper Thysens en voor de 
fiscaal-juridische onderwerpen door Dominique De Schutter en Ethel Puncher. Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.  
Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en mag niet beschouwd worden als een professioneel, fiscaal of juridisch advies. Dierickx Leys 
Private Bank streeft ernaar deze informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven, zonder hiervoor evenwel een garantie te kunnen bieden. Gezien de 
complexiteit van bepaalde operaties en hun implicaties op burgerlijk en fiscaal vlak, raden wij u aan uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

Kasteelplein Street Journal, 
The Markets! en Flash! kan u 
terugvinden op onze website onder 
de rubriek ‘Publicaties/Magazine en 
nieuwsbrieven’.
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