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Herschikking van de portefeuille
Warren Buffett, de meest succesvolle 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.

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

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

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.

Kasteelplein Street Journal,
The Markets! en Flash! kan u
terugvinden op onze website onder
de rubriek ‘Publicaties/Magazine en
nieuwsbrieven’.
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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-rapport-v2-20210531-60d1a0c29bf05.
pdf
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complexiteit van bepaalde operaties en hun implicaties op burgerlijk en fiscaal vlak, raden wij u aan uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

