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Myths, fallacies, rules-of-thumb and beliefs 
 
Inherent aan het leven is dat op dagelijkse basis moet worden omgegaan met risico’s en on-
zekerheden. Niemand weet wat de toekomst voor ons in petto heeft en daarom is ook ie-
dere beleggingsbeslissing met een grote mate van onzekerheid omgeven. Niettemin zijn 
beleggers vaak op zoek naar houvast, bijvoorbeeld in de vorm van wijsheden zoals: “Diversi-
fication is the only free lunch in investing” (Harry Markowitz), “Markets can remain irrational 
longer than you can remain solvent” (John Maynard Keynes) en “Whether we’re talking 
about socks or stocks, I like buying quality merchandise when it is marked down” (Warren 
Buffet).  
 
In het voorjaarsnummer gaan we op zoek naar wetmatigheden en bruikbare vuistregels 
waar beleggers op kunnen vertrouwen. Evengoed willen we dogma’s die ten onrechte wor-
den aangehangen als mythe bij het oud vuil zetten. We denken zowel aan onderzoeksartike-
len als opiniërende artikelen. De onderstaande onderzoeksvragen dienen ter inspiratie; de 
redactie staat evenzeer open voor artikelen die beleggers op een andere wijze houvast bie-
den of juist helpen valkuilen te omzeilen.  
 

1. Wat zijn op het niveau van Asset & Liability Management, Strategische Asset Alloca-
tie en Tactische Asset Allocatie of juist binnen een bepaalde asset class, zoals aande-
len, obligaties en private equity, de algemeen aanvaarde beliefs of veelgebruikte 
vuistregels? Ga als een factchecker te werk en geef op basis van ervaring of onder-
zoek aan wat de juistheid van ieder van de geïdentificeerde beliefs en vuistregels is.  

2. Met eenzelfde werkwijze kan ook gekeken worden naar andere vakgebieden binnen 
het beleggingsvak, zoals risk management, trading en performance measurement. 
Wat zijn daar bruikbare beliefs en vuistregels en welke hebben hun beste tijd gehad?  

3. Hoe zit het eigenlijk met beliefs binnen Responsible Investing en ESG? Wat zijn fei-
ten, wat zijn halve waarheden en wat moeten we afdoen als onzin?   

4. Welke verbanden bestaan er tussen macro-economische ontwikkelingen en beleg-
gingsrendementen? Moet je bij hoge inflatie en oplopende rentes in waarde-aande-
len en grondstoffen zitten? Loopt de beurs een halfjaar vooruit op de werkelijke eco-
nomische ontwikkelingen? Welke verbanden zijn het waard om op een tegeltje ge-
schilderd te worden en welke moeten we afdoen als mythes?  

5. Veel beleggingsorganisaties hebben investment beliefs geformuleerd. Wat is precies 
het doel geweest om de beliefs op paper te krijgen? Hoe worden beliefs in de prak-
tijk gebruikt en helpen ze de organisatie bij het maken van keuzes en het navigeren 
van onzekerheid?  



 

 

Via deze call for papers roepen wij geïnteresseerde auteurs op voor 31 oktober 2022 
contact op te nemen met de redactie (irma.willemsen@cfavba.nl). Het moet daarbij 
gaan om oorspronkelijk werk dat nog niet elders is gepubliceerd en in lijn is met de stijl-
instructies https://cfavba.nl/uploads/vbajournaal/VBA%20Journaal%20stijlinstructie.pdf 


