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MET BEGRIP RISICO EN DE METMODES VAN
RISICOBEPERKING

Het Begrip Itisieo
Het grootste gedeelte van alle menschelijke handelingen

in het heden is gerieht op de toekomst. Bijna alle econo-
mische processen vorderen tijd. Bijna allen gaan zij uit
van kennis van huidige toestanden en verhoudingen en
zijn zij gericht op een min of meer verwijderde toekomst.
Bij gevolg moeten deze handelingen worden gebaseerd op
een prognose ten aanzien van de toekomstige verhoudingen;
op een verwachting derhalve omtrent de toekomstige
resultaten van de handelingen in questie.

Deze toekomstverwachting is de grondslag ter beoor-
deeling van de rationaliteit der te brengen offers.

Tal van factoren maken het mogelijk, dat de werkelijke,
in de toekomst gerealiseerde, resultaten afwijken van de
prognose, waarop de offers gebaseerd zijn. Deze mogelijk-
heid van het ontstaan eener afwijking tusschen de prognose
en de werkelijke resultaten is het risico, dat aan de hande-
]ing is verbonden.

Het risico kan ook worden omschreven als onzekerheid.
Onzekerheid van de uitkomst der handelingen of, wat op
hetzelfde neerkomt, onzekerheid omtrent de juistheid der
prognose. Deze onzekerheid geldt zoowel voor een sociale
prognose als voor een individueele prognose. In elke
gemeenschap, waarin het economische leven van hooger
hand wordt geordend, dient een prognose te worden
gesteld ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van
het economische leven dezer gemeenschap.

Een dergelijke, „soeiale", prognose gaat, evenals de
individueele prognose,  uit  van de bestaande economische
verhoudingen. Daartoe moeten deze uiteraard zoo nauw-
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keurig mogelijk quantitatief worden vastgesteld. Op grond
van de bekende feiten en verhoudingen en de door de
centrale instantie gestelde richtlijnen voor de toekomst,
worden de noodige besehikkingen getroffen. Een der
karakteristieke e]ementen 'van de „geordende" huis-
houding, is het bestaan van bepaalde, gewensehte, doel-
einden der sociale en economische politiek, welke door de
centrale instantie well)ewust als norm worden gesteld en
worden nagestreefd.

Voor het onderhavige onderwerp is overwegend de
individueele prognose van belang. De „sociale" prognose
beinvloedt de handelingen en de prognosen der individuan
alleen direct, in zooverre de sociale prognose en haar
doeleinden algemeen bekend zijn 1).

Veel hangt daarbij af van de wijze, waarop een even-
tueele planhuishouding georganiseerd is. Bij een volslagen
geordende huishouding is het denkbaar, dat de indi vidueele
prognose een zeer beperkte beteekenis krijgt. Het vast-
stellen bijvoorbeeld, van productie-quanta en prijzen,
elimineert belangrijke elementen van de individueele
prognosen. Met name het streven naar een economisch-
rechtvaardigen of normalen prijs, bet zooveel mogelijk
uitschakelen van irrationeele tendenzen  in de prijsvorming,
beteekent voor het individu een belangrijke vermindering
van de prijsrisico's. Mits het individu handelt in overeen-
stemming met de door de gemeenschap gestelde doel-
einden, en het streven der gemeenschap tot normalisatie
van prijzen en productie-verhoudingen slaagt, wordt het
individueele risico in een dergelijke planhuishouding uiter-
mate beperkt. Hoe „geordender" de economische organi-
satie, hoe minder ruimte roor het individueele initiatief
overblijft en hoe minder ruimte derhalve voor individueele
prognosen; hoe geringer  ook de risico's ten ]aste  van  het
individu.

1) Over de gevolgen van het algemeen bekend zijn eener dergelijke
totale prognose    zie   men 0. MoRGENSTERN: Wirtschaftsprognose,
pag. 92 v.v.
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In beginsel onderscheidt de sociale prognose zich van de
individueele alleen, doordat de centrale instantie aan de
economische ontwikkeling een bepaalde riohting, een
bepaald doel, kan opleggen en doordat zij over de middelen
besehikt, het bereiken van deze doeleinden in belangrijke
mate te bevorderen. De invloed van het individu daaren-
tegen op de totale ontwikkeling is, in het algemeen,
beperkt, zoodat voor het economische subject in een niet-
geordende maatschappij geen sprake kan zijn van de
doeleinden der totale ontwikkeling als een gegeven voor
de individueele prognose.

Zijn prognose tracht juist de richting dier ontwikkeling
te  onderkennen; de richting der ontwikkeling is derbalve
doel, niet gegeven zijner prognose. De individueele prog-
nose beoogt een beeld van het resultaat der ontwikkeling,
weWe door het individu, in het algemeen, wordt gevoeld als
onafhankelijk van zijn daden en handelingen 1).

De individueele prognose gaat uit van kennis van het

  heden en tracht op grond daarvan een oordeel mogelijk
te maken over de waarsehijnlijke ontwikkeling in de toe-

1 komst. In zooverre een sociale prognose mocht bestaan en
de door haar gestelde doeleinden bekend zouden zijn,
vormen deze uiteraard ook een element van de individueele
prognose.

Elke individueele verwachting op economisch gebied
betreft de verhouding van te brengen offers en te ver-
wachten resultaat. In een „geldhuishouding" gaat het
derhalve om de verhouding van iIi het heden en eventueel
in de toekomst te maken kosten en de in de toekomst te
verwachten opbrengst, beiden in geld uitgedrukt. Aan-

  gezien ook de kosten niets anders voorste]len dan prijzen,
kan ook worden gezegd, dat de verwachting betreft het

f verloop  van de prijzen in de toekomst.

1)   Men   vergelijke  over dit onderwerp  ook E. LINDARL: Studies  in
the Theory of Money and Capital, p. 40 v.v. „The General Theory
of Planning".
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In haar algemeenheid geldt deze st;elling zoowel voor de
budgetten-opstellende consumptiehuishoudingen als voor
de productiehuishoudingen. Bij het opstellen van het
budget gaat de consumptiehuishouding uit van een ver-
wachting ten aanzien van de te maken kosten, (te betalen
prijzen), om een zekere mate van behoeftebevrediging te
bereiken. Aangezien de consumptiehuishouding als regel
gebonden is aan vaststaande of althans weinig elastische
middelen, schuilt voor haar het risico vooral in de ont-
wikkeling van de prijzen der door haar aan te schaffen
goederen en diensten.

De productiehuishouding, welke ons vooral interesseert,
zal bij haar prognose aandacht hebben te schenken aan
de ontwikkeling van de prijzen van kostengoederen en
aan de prijsbeweging van haar eindproducten.

Indien de werkelijke ontwikkeling niet beantwoordt
aan de daaromtrent gekoesterde verwachtingen, met
andere woorden, als de prognose onjuist blijkt, reI'werkelijkt
het risico zich in den regel als verlies c. q. als gederfde winst.

Wat zijn de factoren, welke tengevolge kunnen hebben,
dat de prognose onjuist blijkt 9

Twee groote groepen kunnen worden genoemd t.w.
le. fouten, gemaakt bij het opstellen van de prognose,
dat wil zeggen fouten, welke worden gemaakt door
dengene, die de prognose formuleert en 2e. factoren, welke
tengevolge hebben, dat de werkelijke ontwikkeling afwijkt

' van de verwachting, zonder dat deze divergentie had
]runnen worden voorzien. Onder de tweede rubriek ressor-
teeren dus alle „onvoorziene" omstandigheden, waarbij
dit begrip wordt beperkt tot veranderingen, welke van
objectieven oorsprong zijn. De reden voor deze beperking
zal later blijken.

Wat; de „subjectieve" factoren betreft, de fouten
gemaakt bij het opstellen der verwachting, kunnen weer
worden onderverdeeld in overeenstemming met de bestand-
deelen van de verwachting.

Elke verwachting gaat uit van kennis van het verleden
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en het heden. Een andere basis bestaat niet. Op grond
van deze gegevens wordt getracht, met behulp van inzicht
in den samenhang der verschijnselen, een oordeel te formu-
leeren omtrent de te verwachten ontwikkeling in de
toekomst.

Men kan derhalve de volgende elementen van de pro-
gnose onderscheiden:

la. De kennis van de bestaande verhoudingen en de
wijze, waarop deze zijn ontstaan.

lb. De analyse van deze verhoudingen, al of niet met
behulp van wetenschappelijke methodes, en het, op grond
van deze analyse, geformuleerde oordeel omtrent de te
verwachten ontwikkeling.

Omtrent   den  sub la genoemden factor: de kennis van de
bestaande verhoudingen, kan worden opgemerkt, dat met
het gecompliceerder worden van het economische gebeuren
en de toenemende onderlinge afhankelijkheid van de ver-
schillende economisehe processen, de kennis van de
bestaande verhoudingen een steeds moeilijker en meer
omrattend probleem is geworden.

Zoowel de Stast als de groote ondernemingen hebben
in de laatste decennia de beteekenis van zoo juist en volledig
mogelijke kennis van de bestaande verhoudingen ingezien
en daarvoor groote kosten en moeite over gehad. Het
gevolg is, dat, in het algemeen, belangrijk, hoewel vaak
onvoldoende materiaal beschikbaar is gekomen. De be-
werking daarvan vormt reeds een taak op ziehzelf.

Ieder, die zich beweegt op economisch en bedrijfs-
huishoudkundig terrein, weet hoe talrijk en hoe groot de
hiaten in onze kennis zijn. De statistisehe gegevens om-
trent orders, voorraden en productie b.v. zijn verre van
volledig. Deze onvoldoende kennis kan, onder bepaa]de
omstandigheden, funest blijken voor de uiteindelijke
beoordeeling van de situatie.

Op dit feitenmateriaal wordt dan, al of niet met behulp
van wetenschappeljke analyse, een oordeel gebaseerd
omtrent de te verwachten ontwikkeling.
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Indien wij veronderstellen, dat onze kennis van het
heden volledig en juist is en dat de wetenschappelijke
analyse ons een nauwkeurig beeld geeft van de werkzame
krachten, alsmede van de quantitatieve beteekenis van
die krachten, mogen wij dan aannemen, dat het Traag-
stuk van de prognose opgelost zou zijnt

Afgezien van de hierboven onder 2 vermelde verstorende
factoren van objectieven oorsprong, meenen wij deze vraag,
welke op economisch gebied dezelfde beteekenis heeft als
de toestandsvergelijkingen van LAPLACE voor de sterren-
kunde, ontken:[lend te mogen beantwoorden.

Zonder ons verder te verdiepen in deze vragen be-
treffende de grenzen der wetenschap, willen wij er den
nadruk op leggen, dat elke economische prognose een
prognose is ten aanzien van de wijze, waarop de gemeen-
sehap c. q. de groepen menschen zullen reageeren op een
bepaalde, feitelijke ontwikkeling.

Vooral F. R. MACAULAY 1) heeft  veel aandacht gewijd
aan de a-rationeele elementen in het economische gebeuren,
welke met elke wetenschappelijke prognose spotten.
Typeerend is, dat hij het volgende citaat als motto voor
zijn studie kiest:

„The real trouble with this world of ours is not that it
is an unreasonable world nor even that it is a reasonable
one. The commonest kind of trouble is that it is nearly
reasonable, but not quite. Life is not an illogicallity, yet
it is a trap for logieians. It looks just a little more mathe-
matical and regular  than  it  is; its exactitude is obvious,
but its inexactitude is hidden; its wildness   lies   in   wait.

Dit geldt ongetwilfeld ook voor de reactie van de
gemeenschap op een bepaalde situatie. De gesehiedenis van
de effectenbeurzen en de conjunctuurgeschiedenis leveren
voorbeelden te over van de irrationaliteit van de prijs-
vorming in bepaalde perioden.

Het zijn vooral factoren van sociaalpsychologischen

1)  The Movements of Interest Ihtes, Bond Yields and Stock Prices.
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aard, welke dergelijke a-rationeele ontwikkelingen in het
leven roepen. Ook indien men het standpunt van PIGOU,
dat de sociaalpsychologische invloeden de kern van de
conjunctuur-fluctuaties vormen, niet aanvaardt, kan toch
niet worden ontkend, dat deze een zeer belangrijke plaats
innemen in het conjunetuurverschijnsel.

Deze a-rationaliteit mag ons echter niet doen vervallen
in het andere uiterste. Wel is waar worden de sociale
en economische tendenzen gekenmerkt door een veel
hoogeren graad van onbepaaldheid, of, zoo men wil,
„vrijheid", dan de wetmatigheden der natuurweten-
schappen, maar daarmede is niet gezegd, dat de handelingen
van de economische gemeenschap in een bepaalde situatie
als regel volslagen onberekenbaar of onvoorspelbaar
zouden zijn.

De ervaring leert het tegendeel. Men kan zelfs de stelling
verdedigen, dat in tal van gevallen de handelingen van
de gemeenschap, als gevolg van de werking van de wet der
groote getallen, een opvallende regelmaat vertoonen.
Zonder deze regelmaat van de economische versehijnselen
zou geen geordende samenleving mogelijk zijn. Maar toch
kan de vrijheid van handelen van individu en gemeen-
sehap ten gevolge hebben, dat bij een soortgelijke situatie
uiteenloopende reacties mogelijk zijn, zoodat de prognose
verschillende mogelijkheden open zal laten. Vooral op de
effectenbeurzen doen dergelijke gevallen zieh nog al eens
voor. Dit is de reden, waarom wij aan de beoordeeling een

, zelfstandige plaats hebben ingeruimd naast de analyse.
1

De keuze tusschen de altematieven hangt vaak af van een
bijzondere, individueele visie op de psychologie van de
gemeenschap, een factor, welke men vaak als „feeling"
vindt aangeduid. De geschiedenis van tal van bedrijven
kan getuigen, hoe vaak de intuitie van een bepaald individu
leidde tot de keuze van het juiste alternatief.

Naast de wetenschappelijke analyse zal in een
dynamische maatschappij toch vaak het persoonlijke
element, de juiste beoordeeling, een belangrijke rol
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spelen bij het formuleeren van de uiteindelijke verwachting.
Deze summiere bespreking van de subjectieve factoren,

heeft ons geleerd, dat zoowel de onvolledige kennis van het
heden, de onjuiste analyse, als de verkeerde beoordeeling
van de situatie de prognose kunnen doen falen. Doch in
zooverre de mensehelijke handelingen voldoende con-
sequentie vertoonen voor de formuleering van economische
tendenzen, is daarmede tevens de basis voor een prognose
gegeven. Zoowel de individueele als de sociale prognose
hebben te rekenen met de gevolgen van de menschelijke
vrijheid van handelen en de onbepaaldheid van de reacties,
hoe beperkt deze vrijheid ook moge zijn.

Zonder verwaehtingen, deze mogen primitief dan wel
zoo goed mogelijk gefundeerd zijn, kan het economisehe
leven het nu eenmaal niet stellen.

Ons streven zal er derhalve op gerieht moeten zijn de
prognose zoo juist mogelijk te doen zijn.

Bij deze taak ondervinden wij de grootste bezwaren
ran de zijde der hierboven onder sub 2 vermelde factoren
van objectieven oorsprong. Tijdens den duur van het
economische proces kunnen omstandigheden intreden,
welke bij het stellen van de prognose niet te voorzien
Ivaren, ook al beschikte men over een volmaakte kennis
en een feilloos inzieht. Speciaal voor deze omstandigheden
geldt, dat hoe langer het tijdsverloop is tusschen den aan-
vang van het economische proces en het voltooien ervan,
hoe grooter de kans wordt, dat onverwachte gebeurtenissen
den gang van zaken storen.

Met andere woorden, hoe langer de periode is, waarvoor
de verwachting wordt geformuleerd, hoe onzekerder
deze  is 1).

Men kan deze verstorende factoren van objectieven
oorsprong in twee groepen indeelen.

De eerste groep wordt gevormd door natuurinvloeden.
Een  van de meest fundamenteele risico's vannatuurlijken

9  E. LINDAHL: Studies  in the Theory of Money and Capital.
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oorsprong voor het individu is wel de onzekerheid van
zijn levensduur.

Andere natuurverschijnselen, welke eveneens groote
risico's scheppen, zijn b.v. misoogsten, ziekten van mensch,
dier en gewas, stormen e.t.q.

Kortom, alle gebeurtenissen, welke aangeduid kunnen
worden met den bekenden term „act of fate".

Een tweede belangrijke categorie, welke onder de hier
gebezigde omschrijving valt, zijn de sociale risico's, de
risieo's, welke ontstaan door en uit de samenleving. Ter
onderseheiding van de vorige rubriek kan men ze aan-
duiden als „act of man". Wij denken hierbij aan oorlog,
revolutie, zee- en landrooverij e.d.m. In den modernen
tijd   kalI   men  hier meer speciaal ook denken   aan   een
gewijzigde houding van de Overheid tegenover den particu-
lieren eigendom, aan confiseatie, onteigening en beperking
van de beschikkingsmacht.

Zoowel de natuur- als de sociale risico's vertegen-
woordigen, economisch beschouwd, exogene onzekerheden.
Zij komen niet voort uit het economisch gebeuren zelf,
doch ontstaan van buiten af. Zij dragen het karakter van
catastrofen, hetzij alleen voor het individu, hetzij ook voor
de gemeenschap. Zij treden ook in v66r-kapitalistische
gemeensehappen op. Zelfs voor de gesloten, eigen be-
hoeften bevredigende, statische gemeenschap vormen zij
bronnen van onzekerheid en wellicht de belangrijkste
bronnen van risico, welke een dergelijke gemeenschap kent.

Er rest nu nog een derde groote categorie van
risico's, de economisch-endogene of zuiver economische
risico's. Deze groep van onzekerheden vindt zijn oor-
sprong in de organisatie van het economische gebeuren
zelve.

In den loop der geschiedenis is het economische leven
steeds samengestelder geworden. De toenemende speciali-
satie in het productieproces, de steeds verder doorgevoerde
verdeeling van arbeid, hebben het economische proces als
geheel steeds onoverziehtelijker gemaakt. Anderzijds heeft
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deze specialisatie de onderlinge afhankelijkheid der indivi-
duen vergroot.

De toenemende beteekenis, welke de duurzame goederen
in het economische proces hebben verkregen, heeft ten-
gevolge gehad, dat het belang eener juiste prognose steeds
grooter is geworden. De, op deze IVijze gedefinieerde, meer
kapitalistisehe productiewijze brengt immers mede, dat
de in het heden geinvesteerde bedragen relatief groot
zijn en slechts kunnen worden gemotiveerd door het
result;aat van vele, achtereenvolgende, jaren.

Men kan derhalve vaststellen: eenerzijds een steeds.
ingewikkelder karakter van het economische leven, waar-
door een adaequate kennis van het geheel, of zelfs van een
belangrijk gedeelte van het geheel, ten zeerste bemoeilijkt
wordt.

Anderzijds een steeds toenemende wisselwerking van alle
onderdeelen van het economische systeem, hetgeen ten-
gevolge heeft, dat de prognose voor elk onderdeel steeds
nauwer samenhangt met de prognoses voor bijna alle
andere onderdeelen. Reeds hierdoor wordt de juiste en
volledige kennis van het heden, welke noodzakelijk is ala
grondslag van de prognose ten zeerste bemoeilijkt.

Deze ontwikkeling heeft belangrijke consequenties gehad,
vooral omdat het geheele stelsel, althans in het verleden,
gebaseerd was op de economisehe zelfverantwoordelijkheid
van het individu, waardoor coOrdineerende instanties
geheel of grootendeels bleven ontbreken. Zelfs de ver-
zameling en publicatie van gegevens is eerst in den laatsten
tild ter hand genomen en gesehiedt ook nu nog in relatief
beperkte mate.

De kennis van het heden, welke wij genoemd hebben
als eerste grondslag der prognose, is derhalve steeda
moeilijker geworden; het daartoe benoodigde materiaal
steeds omvangrijker en de taak, om uit dit materiaal
de juiste conclusies te trekken, steeds ingewikkelder.

Daardoor heeft derhalve ook de sub lb aangeduide
bron van fouten   bij het stellen der prognose, namelijk:
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de onjuiste beoordeeling der feiten, aan beteekenis ge-
wonnen. De gevolgen dier fouten zijn door de toenemende
interdependentie der economische verschijnselen p door
de meer kapitaal-intensieve productiewijze belangrijker
geWOrden. MORGENSTERN 1) spreekt in dit verband van
een „Gesetz von der abnehmenden Rationalitat der
Wirtschafthandlungen".

Naarmate de beteekenis der duurzame productiemiddelen
is gestegen, is in het productieproces een incubatie-periode
ontstaan. De gemaakte fouten wreken zich niet onmiddel-
lijk, doch eerst na verloop van tijd.

Het is geenszins de bedoeling hier nader in te gaan op
de problemen van de conjunctuurtheorie of van de econo-
mische dynamica; voor ons doel kan worden volstaan
met het constateeren van het verschijnsel, dat in de
economische organisatie zelve krachten schuilen, welke
onzekerheid doen optreden. Deze factoren zijn het, welke
de economisch-endogene risico's doen oatstaan. Zij zijn
ten nauwste verbonden met den vorm der economische
organisatie en met de mate van dynamisehe ontwikkeling,
welke de gemeenschap vertoont. In een ideaal statische
maatschappij zullen zij afwezig zijn, mits dan ook wordt
verondersteld, dat natuur- of sociale factoren geen aan-
passingen noodzakelijk maken.

Zooals MITcHELL in zijn geschrift over Business Cycles 2)
aantoont, ontstaan de typische fluctuaties in het econo-
mische gebeuren voor het eerst in een periode, waarin
tengevolge van de opkomst van den internationalen
handel, de industrie en het algemeen doordringen van
het geldverkeer, een reeds belangrijkemate van specialisatie
en interdependentie is ontstaan en de economische ont-
wikkeling zich kenmerkt door een uitgesproken dynamiek.

KNIGHT 8) bestrijdt,  dat  de dynamische ontwikkeling

1) 0. MORGENSTERN, o. c., pag. 8.
2) W. C. MITCHELL: Business Cycles, pag. 71 v.v.
3)   F.   H. KNIGHT: RISK, Uncertainty and Profit.
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op ziehzelf beschouwd, bron kan zijn van verstoringen van
het economische evenwicht. Indien richting en omvang
der ontwikkeling van tevoren bekend zijn, kan men inder-
daad aannemen, dat de gemeenschap haar handelingen
daaraan zal aanpassen. Men mag echter de Fraag stellen,
of de hierbij veronderstelde algemeene verspreiding van
kennis en inzicht met betrekking tot de wijzigingen in het
economisehe handelen, welke door een, als bekend aan-
genomen, ontwikkeling noodzakelijk worden, niet een
z66 ver van de werkelijkheid verwijderde hypothese is,
dat zij practisch geen beteekenis heeft. In de werkelijk-
heid ziet men, dat de verbreiding van kennis omtrent en
inzicht in, economische verschijnselen zeer veel te wenschen
overlaat. Nog moeilijker is het, aan te nemen, dat de
tallooze economisehe subjecten him gewijzigde omstandig-
heden juist zullen weten te beoordeelen en daarop volledig
rat;ioneel zullen reageeren 1). Overweegt men bovendien
nog, dat een eenigszins verbreid verkeerd inzicht vaak
zeer velen besmet en dat tal van economische fouten aan-
leiding zullen geven tot afwijkingen, welke een eumuleerend
karakter dragen, dan kan men moeilijk ontkennen, dat de
dynamica zelve de onzekerheid op economisch gebied in
belangrijke mate vergroot, en wel juist als gevolg van de
twee subjectieve bronnen van het falen der prognose t. w.
gebrek aan kennis en onjuiste beoordeeling.

Alvorens wij van dit onderwerp afstappen, willen wij er
de aandacht op vestigen, dat de hier gegeven onder-
seheiding van exogene (natuur- en sociale-) en endogene
(economische) risico's een genetisch karakter draagt. Naar
hun oorsprong zijn zij voldoende duidelijk onderscheiden 2)
om de indeeling van practische beteekenis te doen zijn.

1)  Cfr. F. R. MACAULAY: „Bondyields, Interest-Rates, Stock-Prices",
pag. 8 v.v.

2) Over de verhouding van endogene en exogene factoren zie
G.   vON HABERLER: „Prosperity and Depression",   pag.   7   v.v.
J.  M. CLARK: „Strategic Factors in Business Cycles",  pag.  14 v.v.
O.   MORGENSTERN:   o. c.,   pag.   10.
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Wat de resultaten aangaat evenwel is het niet mogelijk
het effect van endogene en exogene risico's te onder-
scheiden.

In alle gevallen verwerkelijkt het risico zich, voor zoover
het voor het individu economische gevolgen heeft, in
geldelijke uitkomsten, dat wil zeggen in prijzen. Hier
wordt het woord prijs dan in ruimen zin genomen en omvat
het derhalve zoowel kosten als opbrengsten.

Met andere woorden, de critische beteekenis van exogene
en endogene risico's op economisch gebied is dezelfde:
beide risicosoorten kunnen tot verlies leiden c.q. winst-
del,ving veroorzaken.

Het gedrag van Menseh en Gemeensehap tegenover de
Risieo's

' In den loop der geschiedenis hebben mensch en gemeen-
schap in het algemeen voortdurend gestreefd naar ver-
mindering der onzekerheid, naar grooter veiligheid   en
zekerheid van leven, naar beperking en uitschakeling van
risieo's. In groote lijnen bezien is de ontwikkeling der
Westersehe volkeren in het algemeen, en vooral in de
laatste eeuwen, gericht geweest op zoo groot mogelijke
bestaanszekerheid voor de groote massa der bevolking.
En niemand zal kunnen ontkennen, dat de menschheid
in dit opzicht aanmerkelijke suceessen heeft kunnen
bereiken.

Op welke wijze is de mensch, als lid der gemeenschap,
erin geslaagd, deze risicobeperking te verwerkelijkenl

1        Het
antwoord hierop luidt: langs twee wegen t.w.  10 die

der risicospreiding door gemeenschapsvorming c. q. -ver-
<

grooting en 20 die der risicoselectie door specialisatie.
Deze methoden hangen ten nauwste samen met ver-

I schillen in karakter der onderscheidene risieo's.
1 Eenige groepen van onzekere verschijnselen blijken, bij

voldoenden omvang van het aantal waargenomen gevallen,
met andere woorden, bij voldoenden omvang der gemeen-
sehap, welke aan het risieo onderworpen is, een zekere
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empirische regelmatigheid te vertoonen. Zij vallen binnen
het bereik der waarschijnlijkheids- of kansberekening.

Wij zien hier af van de volledig k priori te berekenen
kansen, aangezien deze op economisch gebied van te gering
belang zijn. Indien men zich dus beperkt tot de „statistical
certainty" 1), dan blijkt, dat deze bepaald kan worden
voor een groot aantal onderling onafhankelijke risico-
dragers 2). De vorming en uitbreiding eener gemeenschap
vergemakkelijkt de bepaling eener „statistical certainty",
doordat het aantal risicodragers voldoende wordt om tot
een berredigende „statistical certainty" te komen, met

 

andere woorden, doordat aan de voorwaarden voor de toe-
passing van de „Wet der Groote Getallen" voldaan is.
De voorbeelden voor een derge]ijke ontwikkeling liggen
voor het grijpen. Men denke in dit verband aan levens-
verzekering, brandverzekering, transportverzekering, ver-

I zekering tegen hagelschade, en de tallooze andere vormen

  van  assurantie,
welke berusten op dergelijke statistische

izekerheden   of   waarschijnlijkheden.
Wellieht ten overvloede worde opgemerkt, dat de vorm,

waarin deze risicospreiding in de huidige economische
organisatie in hoofdzaak plaats vindt, t. w. de vorm der
particuliere verzekeringsonderneming, bijkomstig is. De
onderlinge waarborgmaatschappij berust op een zelfde
beginsel. Voor ons doel is uitsluitend van beteekenis, dat

1

in een genteenschap een aantal onzekerheden kunnen
worden herleid toI) statistisehe zekerheid, m. a. w. dat voor
een groot aantal risicodragers van te voren kan worden
begroot, welk aantal getroffen zal worden door de schade,
en hoe groot die schade in totaal ongeveer zal zijn. Op

: grond daarvan kan dan de aanvankelijke individueele
onzekerheid worden omgezet, in een relatief beperkten
vasten last. De voorwaarde voor de rationaliteit van een
dergelijke risicospreiding d. w. z. het verdeelen van de te

1)    F.    H.    KNIGHT : Risk, Uncertainty and Profit.
2)  0. MORGENSTERN: Wirtschaftsprognose  pag.  66  v.v.
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verwachten totale schade over zooveel mogelijk objeeten
is, dat het aantal getroffen risicodragers in verhouding
tot het totale aantal objecten in elke periode relatief
beperkt is en dat de „kansen" voor de verschillende
objecten en perioden niet te sterk uiteenloopen. De hier
bedoelde risico's duiden wij aan als de quantitatief-voor-
zienbare. Hierbij wordt uitgegaan van het standpunt der
gemeenschap van risicodragers.

Talrijke van de, in de vorige paragraaf als „natuur-
risico's" aangeduide, onzekerheden blijken voor een be-
handeling op deze wijze toegankelijk en zij zijn dan ook bij
uitstek het voorwerp geworden van de verschillende
vormen van verzekering. Ook een aantal sociale risico's
kunnen op deze wijze worden omgezet in „statistical
certainties"; men denke  in dit verband aan verzekering
tegen diefstal, inbraak, molest e. d.

De overgang van het verzekerbare (sociaal quantificeer-
bare) naar het niet quantificeerbare risico is uiteraard
geleidelijk. Ook hier geldt het „natura non facit saltum".
De grens wordt bovendien beheerscht door het practisch
uitvoerbare en mogelijke. De grens van de empirische
zekerheid is elastisch; getuige  de  vele  en  vaak  wonderlijke
risieo's, welke bij een instelling als Lloyds kunnen worden
verzekerd. Bij het onderbrengen van dit soort risico's
is een zeker speculatief element niet te ontkennen. In dat
opzieht draagt Lloyds nog het karakter, dat het ver-
zekeringswezen in het begin van zijn ontwikkeling ken-
merkte: de verzekeraar der zestiende, zeventiende    en
achttiende eeuw was in zekeren zin een speculant. Het is
dan ook typeerend, dat zoowel bij Lloyds verzekeringen
als bij de assuranties in vroegere eeuwen een groote risico-
verdeeling in den vorm  van een groot aantal inteekenaren
een integreerend bestanddeel van de transactie vormt.
Een herinnering aan dit vroegere karakter van het
verzekeringswezen vindt men nog heden in de beurs-
polis met haar relatief groote aantal verzekeraars.

Het is van belang vast te stellen, dat er, naast de quan-
TAN RAVESTIN - I 1660                                                                        2
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tificeerbare risico's, een aantal onzekerheden bestaat, welke,
ook sociaal genomen, niet quantificeerbaar   zijn;   niet   te
herleiden tot statistisebe of empirische zekerheid. Ook al
is het somwijlen mogelijk te voorzien, dat te eeniger tijd
een bepaalde, schadeveroorzakende omstandigheid kan
intreden, in de hier beoogde gevallen kalI deze mogelijk-
heid niet quantitatief worden geformuleerd in een kans of
waarschijnlijkheid, omdat het verschijnsel geen voldoende
regelmaat vertoont.

Om eens enkele voorbeelden te noemen en daarbij te
beginnen  met de exogene risieo's:  het is mogelijk  te  voor-
zien, dat een vulcaan t. z.t. weer tot uitbarsting zal komen,
dat sprinkhanenplagen en veeziekten zieh zullen herhalen,
doch de frequentie van dergelijke voorvallen en de onbe-
kendheid van den quantitatieven omvang der schade,
maken het onmogelijk deze risico's tot empirische zeker-
heden te herleiden. Deze redeneering geldt eveneens voor
een aantal sociale risico's, zooals revolutie, oorlog, sociaal-
politieke maatregelen enz. Zij vormen de bron van hetgeen
men aanduidt als typisch onvoorziene verliezen. In deze
gevallen is geen risicoverdeeling vooraf mogelijk, omdat
de onzekerheid niet kan worden omgezet in een statistische
zekerheid. Bovendien treft de schade vaak de geheele
gemeenschap of althans een zeer groot gedeelte van de
leden der gemeensehap, zoodat risicoverdeeling, zelfs al
ware het mogelijk een empirisehe zekerheid te formuleeren,
weinig of geen zin heeft. In overeenstemming met het
hierboven opgemerkte treft men hier de figuur aan van
steun aan de getroffenen, indien althans de schade zich
beperkt tot een bepaalden kring der gemeenschap. Deze
figuur, de methode derhalve van partieele schadever-
deeling post factum, heeft uiteraard niets gemeen met de
risicoverdeeling. Het essentieele element van de risico-
verdeeling is immers, dat zij geen betrekking heeft op
reeds ingetreden schade, doch gericht is op mogelijk
in de toekomst te verwachten nadeel.

Een tweede methode om dit soort onzekerheid te be-
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strijden, is de vorming van reserves. Ook zij wordt welhaast
algemeen toegepast, althans door de economische subjecten.
Door de gemeenschap is zij tot heden slechts bij uitzondering
gebezigd 1). Tengevolge van de onbekendheid met omvang
an tiidstip van optreden der schaden, welke immers
juist de oorzaak van haar onverzekerbaarheid zijn, is deze
methode dan ook sleehts te beschouwen als een palliatief,
welks doeltreffendheid geheel in het onzekere blijft.

Geen van de beide middelen om gevo]gen van deze
„acts of fate" te verzachten, draagt het karakter eener
sociale of economische „instelling", van een rege]matig
functioneerend organisme met als doel de veiligheid en
zekerheid van het economische leven te „verzekeren".
De toepa.ssing blijft een zuiver incidenteel karakter dragen.
Dat het wellicht in de toekomst mogelijk zal blijken den
opbouw van reserves met meer kracht ter hand te nemen,
doet aan het beginsel van ons betoog geen afbreuk. Het
cardinale probleem is immers:   is de omvang  en   het   op-
treden der schade met een dergelijke mate van nauwkeurig-
heid te voorzien, dat het moge]ijk is bij voorbaat voor-
zieningen te treffen en in den vorm van een vaste ver-
zekeringspremie het risieo op adaequate wijze over de
gemeenschap der verzekerden te verdeelent

Tot nu toe hebben wij ons uitsluitend bezig gehouden
met de exogene risico's en de wijzen, waarop individu en
gemeenschap trachten de gevolgen daarvan zooveel moge-
lijk te beperken.

Thans zullen wij aandaeht moeten schenken aan het
karakter der economisch-endogene risico's; de onzeker-
heden derhalve, welke uit de organisatie van het econo-
mische proces zelve voortvloeien. Een van de belangrijkste,
zoo niet het be]angrijkste, endogene risico is het conjunc-
tuurrisico.

Al aanstonds kan worden opgemerkt, dat de houding

1) Men denke in dit verband b.v. aan de zeven vette en de zeven
magere jaren uit het boek Genesis, cap. 42.
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zoowel van gemeenschap, als van individu tegenover deze
onzekerheden geheel anders is dan tegenover de reeds
genoemde categorie6n van exogene risico's. Een ieder
beschouwt de exogene risico's als een product van zuiver
toeval, als „act of fate". De oorzaken van het risico zijn
gebeurtenissen, waartegenover menschelijk inzicht en
menschelijke overwegingen te kort schieten. Geheel anders
is de opvatting van mensch en gemeensehap omtrent het
conjunctuurrisico. Zoowel individu als gemeenschap be-
schouwen deze onzekerheden als bronnen van schade,
welke kunnen worden vermeden. De houding ertegenover
is dan ook die van actief ingrijpen in den zin van het
streven naar het wegnemen van de oorzaken. De ver-
klaring van deze andere houding is gelegen in het feit,
dat men algemeen het gevoel heeft, zelf invloed te
kunnen uitoefenen op het ontstaan en het eindresultaat
dezer onzekerheden;    dat    men den mogelijk verkeerden
afloop beschouwt, niet als gevolg van toeval, doch van
eigen onjuist inzicht en eigen fouten. Al kan het individu
met goede gronden beweren, dat de ontwikkeling van het
economische gebeuren door zijn handelingen slechts in
onnaspeurbaar geringe mate wordt beinvloed;   voor   de
gemeensehap als geheel gaat dit betoog niet op. Het
groeiende besef, dat de gemeenschap niet volkomen
maehteloos staat tegenover de afwisseling van vette en
magere jaren, voor zoover deze althans niet worden
veroorzaakt     door    natuurrampen;    dat    de    conjunctuur-
schommelingen het gevolg zijn niet van „acts of fate", maar
van menschelijke fouten, heeft ook bij het individueele
lid der gemeenschap de overtuiging gewekt, dat hij mede
verantwoordelijk is voor een onjuisten gang van zaken.
Hetzelfde geldt, mutatus  mutandis, voor andere endogene
risico's. Typische voorbeelden van de risicobestriding op
dit gebied worden geleverd door de verschillende restrictie-
schema's.

Dat deze houding logisch kan worden verklaard, is
duidelijk, indien men zich herinnert, dat onder de oor-
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zaken van de afwijking tusschen resultaat en verwaehting
ook dienen te worden gerekend onvoldoende kennis van en
inzicht in bestaande verhoudingen, onjuiste beoordeeling
van beschikbare gegevens, waaronder begrepen irrationeele
reacties op de gegeven omstandigheden.

De eeonomisch-endogene risico's vormen dan ook geen
object van risicoverdeeling, in den vorm zooals men deze
aantreft bij een aantal exogene risieo's. Voor ons doel is
het gewenscht, dit versehijnsel iets nader te analyseeren.

Het is een algemeen bekend feit, dat het beginsel van
vrije coneurrentie en „economic freedom" 1) geleid heeft
tot een steeds verder gaande functioneele verdeeling van
het productieproces (arbeidsverdeeling). De onderlinge
afhankelijkheid der verschillende economische verschijn-
Belen is in de laatste eeuwen, mede tengevolge van de uit-
breiding van de „geldhuishouding", de perfectioneering der
transportmiddelen en de uitbreiding van den internatio-

 
nalen handel aanzienlijk grooter geworden. Daarmede is
tevens de onoverziehtelijkheid van het geheel aanmerkelijk
toegenomen.

De toenemende kapitaalintensiteit der productie en de
grootere plaats, welke in het algemeen de duurzame
goederen zijn gaan innemen - ook de duurzame gebruiks-
goederen - heeft het belang eener zoo juist mogelijke
prognose vergroot, resp. de consequenties van onjuiste
beslissingen geaccentueerd. Ten gevolge van den vergrooten
onderlingen samenhang der verschijnselen hebben de
secundaire gevolgen van onjuiste beslissingen aan be-
teekenis gewonnen. Hierdoor heeft ook de synchronisatie
van  de  verschillende  verschijnselen 2) een bijzondere
beteekenis gekregen. Onder synchronisatie verstaan wij
dan het gelijktijdig of vrijwel gelijktijdig optreden van
een zelfde versehijnsel in verschi]lende onderdeelen van
het economische proces, waarbij deze gelijktijdigheid

1)   A. MARSHALL: Principles of Economics 8th edition,   p.   728  v.v.
2)   TV·   L.   VALK:   Conjunctuurdiagnose,   pag.   809.
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niet wordt veroorzaakt door een gelijk gerichte en gelijk-
tijdige ontwikkeling dier onderdeelen ieder voor zich.
Een paniek of crisis op de effectenmarkt b.v. kan aanleiding
geven tot een soortgelijk verschijnsel op de goederen-
markten, zonder dat voorraadposities of speculatieve
structuur van de goederenmarkten daartoe, op zichzelf
genomen, aanleiding geven.

Indien men een beeld wil gebruiken, kan men zeggen,
dat de synchronisatie  in hoofdzaak horizontaal is gericht:
een bepaald verschijnsel slaat als het ware over van het
eene onderdeel van het economische proces naar een naast-
gelegen onderdeel. De cumulatieve effecten daarentegen
volgen de verticale structuur van het economische gebeuren;
zij planten zich voort langs de op elkaar volgende dtappes
van het economische proces.

Natuurlijk werken synchronisatie en cumulatie elkaar
vaak in de hand en versterken zij elkanders nadeelige
gevolgen.

/  '      Het is niet de bedoeling hier nader in te gaan op deze
problemen. Zij vormen het object der economische dyna-
mica, in het algemeen en der conjunctuurtheorie in het
bijzonder. Daarom wordt hier dan ook volstaan met het
aangeven van enkele der belangrijkste factoren, welke
verantwoordelijk zijn voor omvang en beteekenis van het
conjunctuurrisico.

Hoe  uiteenloopend de meeningen 1) ook mogen  zijn
over de krachten, welke de fluctuaties in het economische
leven beheersehen en zelfs over den aard dier fluctuaties
zelve, er bestaat een vrijwel volkomen overeenstemming
omtrent het inzicht, dat de factoren, welke wij hebben
aangeduid met de woorden interdependentie der econo-
misehe verschijnselen, secundaire effecten, synohronisatie,
en toenemende beteekenis van duurzame goederen, van

1)   Cfr.   W.   C. AIrrcHELI.: Business Cycles.
G.  v. HiLBERLER: Prosperity and Depression.
J.   M. CLARK: Strategic Factors in Business Cycles.
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primair belang zijn voor ontstaan en ontwikkeling ervan.
Wij  zouden  hier nog een economische,  of wellicht juister:

sociale tendens aan toe kunnen voegen, welke - mirabile
dictu - ontspruit aan het algemeen streven naar risico-
beperking n.1. de tendens tot zoo groot mogelijke zekerheid
van loonen, prijzen en werkgelegenheid, leidende tot
gedeeltelijke verstarring van het peil van kosten en
prijzen. Voor omvang en aard van het conjunctuurrisico
zijn vooral de synchronisatie en de cumulatie der effecten
van beteekenis.

Het begrip synchronisatie houdt, zooals reeds werd
opgemerkt, in, dat de verschillende economische ver-
schijnselen, welke een onderdeel vormen van het groote
productieproces, de tendens hebben in een zelfde periode
een gelijke bewegingsrichting te vertoonen en gelijktijdig
van richting te veranderen. De synchronisatie is in wezen
een bijzondere, gedeeltelijk psychologisch gefundeerde,
vorm van het algemeene versehijnsel der interdependentie.
Zij is verantwoordelijk voor de snelle verspreiding van een
conjunctuuromslag over de versehillende onderdeelen van
het economische organisnie. Men moet zich dit natuurlijk
niet al te simplistisch voorstellen, alsof alle economisehe
verschijnselen gelijkgericht zouden zijn en gelijktijdig een
keerpunt zouden vertoonen 1),  doch  men kan  niet  ont-
kennen, dat de onderlinge afhankelijkheid der versehillende
onderdeelen van het economische proces zoodanig is, dat
zij de tendens hebben bijna gelijktijdig van richting te
veranderen.

Dat daarbij sociaalpsychologische factoren van grooten
invloed zijn, ligt voor de hand. Het besmettelijke karakter
van een paniek is te bekend, dan dat daaraan uitvoerige
beschouwingen behoeven te worden gewijd. En hetzelfde
geldt, in mindere mate, voor een, in een bepaald
gedeelte van het economische organisme optredende,
depressie.

1)   P.  B. KREUKNIET: Conjunctuurtheorie en Conjunctuurtheorieen.
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Hoe breeder de ]agen der bevolking zijn, welke belang
hebben bij het terrein, waar de depressie optreedt, hoe
grooter de infecteerende werking. Een typisch voorbeeld
hiervan is de invloed van een abrupte koersdaling in Wall-
street, vooral omdat de effectenbeurs in de Vereenigde
Staten een zeer populaire instelling is. De barometrische
functie van de effectenbeurzen, welke het onderwerp
geweest is en nog is, van zoo talrijke beschouwingen en
speculaties, is ongetwijfeld niet in de laatste plaats aan

i de infecteerende werking van het koersverloop ter beurze
  toe te schrijven.

Reeds de „lags" en „leads", welke zoo'n belangrijke
plaats innemen in de economische statistiek en de statis-
tische economie vormen een bewijs, dat een belangrijke
mnte van paralleliteit aanwezig is. De synchronisatie
wordt nog aanmerkelijk geaccentueerd door het streven
naar liquiditeit, dat bij een conjunctuuromslag van hausse
naar baisse optreedt i).

Zij is voor ons onderwerp van zeer groote beteekenis,
omdat dientengevolge de conjunetuurrisico's zieh bijna
gelijktijdig verwerkelijken als schaden.

Indien een conjunctuuromslag intreedt, worden daar-
door bijna alle economische subjecten in mindere of
meerdere mate en vrijwel gelijktijdig getroffen. Voegt
men daar nog bij, dat na verloop van tijd, de tendenzen
tot cumulatie van effecten, zooals deze b.v. belichaamd
zijn in de tendens tot acceleratie van de afgeleide vraag 2)
en de theorie van de „multiplier" 8) steeds meer aan kracht
winnen, de depressie als het ware „in de diepte" voort-
planten en haar uitwerking versterken, dan verkrijgb
men een inzicht in de struetuur en den omvang van het
conjunctuurrisico.

l)  W.  L.  VALE:  Conjunctuurdiagnose,  pag.  266  v.v.
J.   M.   KEYNES: The General Theory of Employment. Intrest
and Money, pag. 194 v.v.

2)   J.   M.   CLARK: „Strategic Factors in Business Cycles",   p.   40
S) J. M. KEYNES: „The General Theory", p. 113 v.v.



ENDOGENE RISICO'S EN ORDENING        25

Het bijna gelijktijcUg getroffen worden van een zeer
groot gedeelte der gemeenschap en het feit, dat de omvang
der risieo's door de bovenvermelde cumulatieve werking
aanmerkelijk vergroot en welhaast volkomen onbereken-
baar wordt, vormt een voldoenden grond voor de onver-
zekerbaarheid dezer risico's en voor de zeer beperkte
beteekenis, we]ke aan het beginsel der risicoverdeeling
in dit verband kan worden toegekend. Het verweer tegen
deze risico's neemt dan ook noch bij de gemeenschap, noch
bij het individu den vorm van verzekering of risico-
verdeeling aan.

De gemeenschap traeht zooveel mogelijk de oorzaken
der conjunctuurfluctuaties te onderkennen en uit te
schakelen, daarbij gedragen door de hiervoor reeds ver-
melde gedachte, dat deze verschijnselen berusten op
menschelijke fouten, welke kunnen worden vermeden.
Dit streven beperkt zieh niet tot de zuivere conjunctuur-
risico's, maar is in den laatsten tijd uitgebreid tot alle
endogene economische risico's. Uit dit streven stammen
de talrijke vormen van therapie, welke in de laatste tien
jaren zijn ontwikkeld. Men kan daarbij twee hoofd-
richtingen onderseheiden. De eerste, welke men als de
Engelsch-Amerikaansch-Zweedsche richting zou kunnen
aanduiden, zoekt de oplossing in de richting van  de be-
heersching van het geldwezen (autonome geldpolitiek).
De tweede, welke men als de continentale richting zou
kunnen qualificeeren, beoogt meer directe beheersching
van voortbrenging en verbruik door min of meer centrale
regeling van de voortbrenging zelve (ordening). In ruimeren
zin kan men beide richtingen onder het begrip ordening
samenvatten.

Het economische subject beschikt uiteraard niet over
dergelijke middelen. Zoowel individu, als onderneming
streven ernaar de gevolgen van de onderhavige risico's
zooveel mogelijk te beperken. Evenals bij een aantal
andere, onvoorziene, risico's is reservevorming daarbij een
veel toegepaste methode. Zooals reeds eerder werd betoogd,
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heeft de vorming van reserves slechts het karakter van een
palliatief, aangezien de omvang der „schade" van tevoren
nimmer te bepalen is. Dientengevolge heeft de reserve-
-vorming, het appeltje voor den dorst, zoowel voor het
individu als voor de onderneming, slechts aanvullende
beteekenis. Daarmede is uiteraard niet gezegd, dat die
aanvullende beteekenis op zichzelf gering is. Wat het
individu betreft, hebben wij reeds melding gemaakt van
het streven naar grootere zekerheid voor de massa, naar
elimineeren, e.q. beperken van het economische risico.
Deze eliminatie c.q. beperking is mogelijk, alleen doordat
het risico verschoven wordt naar andere economische
subjeeten. En deze subjecten, welke de economisehe
risico's in eersten aanleg dragen, zijn de ondernemingen c.q.
de ondernemers.

Ten aanzien van deze risico's blijkt derhalve de tweede
methode van risicobestrijding, de specialisatie, de alge-
ineen aanvaarde gedragslijn te zijn. De onderneming e.q.
de ondernemer neemt de economische risico's op zich en
vergroot op deze wijze de zekerheid voor een groot aantal
leden der gemeenschap. Wij vinden hier dus den vorm van
risicoconcentratie in tegenstelling tot de risicoverdeeling
of risicosprei(ling, welke voor de verzekerbare risico's
zulke bijzonder goede resultaten heeft opgeleverd.

Terwijl de risicospreiding of risicoverdeeling gerieht
is op het verdeelen van eventueele lasten, welke uit de
-verzekerbare risico's voortvloeien over zooveel mogelijk
subjecten, treft men bij de economisch-endogene risico's
de omgekeerde figuur aan. Een zoo groot mogelijk aantal
subjecten tracht niet mede te dragen aan deze risico's,
welke dientengevolge voor rekening komen van een kleine
groep van economische subjecten, de zoogenaamde onder-
nemers of ondernemingen. Deze groep van subjecten vormt
een stootkussen, dat de risico's opvangt en, althans in
eersten aanleg, draagt.

     Men kan derhalve ook zeggen,  dat de ondernemers of
pndernemingen zich specialiseeren op het dragen, of juister,
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' het hanteeren van de economische risico's. Historisch

bezien is het aanvaarden van risico's steeds een van de
belangrijkste functies van den ondernemer geweest. Men
denke in dit verband aan de geschiedenis van den handel
en aan de, voor de vroeg-kapitalistische tijden zoo
typeerende, methode, de productie geheel uit te besteden,
waarbij dan de „entrepeneur" of reeder het geheele
commercieele (prijs-) risico droeg.

Ook thans nog geldt, dat de ondernemer of onder-
neming aan werknemers een relatief veilig bestaan geeft,
terwijl de risico's worden gedragen door de onderneming-
rechtspersoon dan wel door de eigenaars der particuliere
onderneming.

De verklaring voor dit, schijnbaar paradoxale ver-
schijnsel moet worden gezocht in de mogelijkheid de
economische risico's, de economische onzekerheden, te
bestrijden door actief beheer.

Deze beheersmogelijkheid als actieve vorm van risico-
„hanteering" berust op het feit, dat de economisehe
·onzekerheid in belangrijke mate samenhangt met de in de
eerste paragraaf genoemde factoren t. w. de mate van
volledigheid der kennis en de mate van juistheid van de
beoordeeling der situatie.

Beide problemen blijken door twee vormen van speciali-
satie in belangrijke mate voor oplossing vatbaar te zijn.
De eerste vorm van specialisatie, de economische functie-
verdeeling of verdeeling van arbeid, heeft het terrein der
individueele onderneming begrensd tot bepaalde gebieden.

Zelfs de groote, geintegreerde, ondernemingen beperken
zich tot, hetzij de productie en distributie van groepen
productie-verwante goederen, hetzij het verrichten van
66n bepaalde economische functie.

Enkele der moderne groote concerns hebben gestreefd
naar een risicoverdeeling door hun werkingssfeer over tal
van uiteenloopende bedrijfstakken en over verschillende
landen en geografische gebieden uit te breiden. Deze,
overigens in aantal beperkte, gevallen van „parallelisatie",
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van een streven tegengesteld aan de hierboven geschetste
tendens tot specialisatie, hebben, in zooverre dat extern
kan worden beoordeeld, weinig bijzondere resultaten afge
worpen. Een van de oorzaken daarvan is ongetwijfeld
gelegen in beheersmoeilijkheden: het apparaat   van   der-
gelijke concerns is zoo omvangrijk, dat zij moeilijk te
leiden worden. Een welhaast onvermijdelijke neiging tot
bureaucratic, gepaard aan de moeilijkheden, inhaerent aan
het coOrdineeren van den arbeid van een groot aantal
specialisten, veroorzaken een gebrek aan soepelheid. Want
de specialistisehe kennis van de vraagstukken van de ver-
schillende bedrijfstakken, is, ook voor deze mammouth-
ondernemingen, noodzakelijk. Afgezien nog van de leidings-
moeilijkheden evenwel brengen de aard onzer huidige
economisehe organisatie en de karakteristieke eigen-
schappen der belangrijkste endogene economische risico's
mede, dat de risicoverdeeling slechts in zeer beperkte
mate effectief kan zijn.

Door de specialisatie wordt uiteraard de problemen-
kring van de individueele onderneming beperkt, waardoor
nauwkeuriger en vollediger kennis dier problemen mogelijk
wordt. Deze ontwikkeling loopt practisch parallel aan de
specialisatie op wetenschappelijk gebied. Beperking van
den problemenkring en nauwkeurige analyse en bestu-
deering der verschijnselen hebben op wetenschappelijk
gebied tal van prob]emen, d. w. z. onzekerheden, tot op-
lossing  gebracht; op hetzelfde beginsel berust de werking
van den eersten vorm van specialisatie ten aanzien van de
economische risico's.   Doch   dit is slechts de eerste   stap;
de tweede vorm van specialisatie heeft betrekking op den
factor: beoordeeling der situatie. Een bepaalde groep
van individuen blijkt een bijzondere geschiktheid te be-
zitten om bestaande situaties te beoordeelen en op grond
daarvan juiste disposities te treffen voor de toekomst 1).
Dit zijn dan de typische ondernemers. Wil men met

1)   Cfr•   KNIGHT:   „Risk,   Uncertainty and Profit".
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KNIGHT den nadruk leggen op het dragen van de geldelijke
gevolgen van eventueele misslagen, dan zou men kun-
nen ondersebeiden ondernemers-leiders en ondernemers-
eigenaars, aangezien in de thans bestaande economisehe
organisatie leiding en eigendom der onderneming meestal
gescheiden zijn. Practisch evenwel kan men volstaan met
de   qualificatie der leiders als ondernemers;   de   rol   der
eigenaars   is bijna steeds zuiver passief,   dit wil zeggen:
zij dragen het risico.

De constitueerende elementen van het beheer zijn
derhalve: vollediger kennis der feiten,     o. a. mogelijk
gemaakt door beperking van den problemenkring, en zoo
juist mogelijke beoordeeling der situatie, welke in hoofd-
zaak een kwestie is van bijzondere persoonlijke eigen-
schappen, kennis en inzicht. Op deze wijze wordt door
beheer een actieve „hanteering" van economische on-

I zekerheden mogelijk en kan de onderneming haar functie

  als draagster
in eersten aanleg van het economische

, risico vervullen.
Alvorens wij van dit onderwerp afscheid nemen, dienen

nog enkele woorden te worden  ge«id  aan een bijzondere
groep van economische onzekerheden. Tot nu toe is bij
het betoog vooral uitgegaan van conjunctuurfluctuaties
en de daarmede samenhangende economische risico's.
Hoewel het gebied der economische dynamica, weten-
schappelijk gesproken, nog in belangrijke mate „terra
incognita" is, althans in zooverre het betreft dynamische
versehijnselen, welke buiten het kader van hetgeen ver-
staan wordt onder conjunctuurfluctuaties vallen, kan men
in onderscheid met eerstgenoemde toch wel gewagen van
„structureele factoren". Zooals alle onderscheidingen op
dit gebied, is ook deze niet volkomen exact af te bakenen.

Terwijl bij het begrip conjunctuurfluctuaties in hoofd-
zaak wordt gedacht aan schommelingen rond een even-
wiehtspositie, ligt bil de structureele factoren het accent
op de verschuiving van de evenwichtspositie zelve. Deze
onderseheiding heeft alleen heuristische beteekenis. In de
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werkelijkheid zijn conjunctuurfluctuaties en structureele
verschuivingen dermate met elkaar versmolten, dat zij
66n beweging vormen. De wetenschappelijke analyse, of
zij al dan niet statistisch geori6nteerd is, moet de samen-
gestelde bewegingen splitsen in haar bestanddeelen.
Vrijwel algemeen aanvaardt men de onderscheiding van
seizoensfluctuaties, conjunctuurfluctuaties, strnetureele
ontwikkeling (trend) en, als onoplosbaar restant, de erra-
tische fluctuaties.

Het begrip structureele factoren is verbonden met de
conceptie   van de richting eener ontwikkeling   van   het
economisehe proces als geheel of van onderdeelen van dit
proces. De „trend" geeft dan aan de - door berekening
of anderszins - gevonden tendens van het onderzochte
versehijnsel over een langere periode beschouwd. Gezien
de geringe kennis, welke beschikbaar is omtrent het wezen
van de verschillende „trends"  en de factoren, welke de
ontwikkeling der trends bepalen, kan worden volstaan
met het constateeren van het feit, dat hier eveneens een
bron van economische onzekerheid aanwezig is. En ook
deze economische risico's behooren tot het terrein, waarop
de ondernemer zijn functies uitoefent. De mate, waarin
de ondernemer in staat blijkt, den gang der toekomstige
ontwikkeling te voorzien,  m. a. w. een juiste prognose  te
geven van de „trend" op het gebied van zijn onder-
neming c.q. bedrijfstak, bepaalt in belangrijke mate zijn
slagen of falen. Zoo groot mogelijke kennis en zoo juist
mogelijke beoordeeling vormen wederom de kern van het
beheer. In verband met deze beschouwing over de trends,
waarvan het verschijnsel, dat wij later zullen leeren kennen
onder den naam van specifieke bedrijfsconjunctuur, een
der uitingen is, moge hier even de aandacht worden
gevraagd voor het ondernemersbegrip van SCHUMPETER.
De ondernemer in SCHUMPETER'S zin is degene, die nieuwe
combinaties van productiemiddelen doorvoert.

Het accent ligt hier op het creatieve, dynamische
karakter van een aantal ondernemers. Deze categorie
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van ondernemers wijzigt de eeonomisehe ontwikkeling.
Hun functie bestaat niet zoozeer in het zich zoo goed
mogelijk aanpassen aan en benutten van het gegevene,
doch in het positief scheppen van iets nieuws, iets anders.
Hier ziet men derhalve den ondernemer optreden ala
degene,   die een bestaande trend verandert; de richting
der ontwikkeling ombuigt of bet begin eener nieuwe ont-
wikkeling schept. De beteekenis van deze categorie van
dynamische ondernemers ligt in hun vermogen de ont-
wikkelingsrichting van een onderdeel van het economisch
gebeuren op beslissende wijze te beinvloeden.

Ook dit is wederom alleen denkbaar op grond van een
juiste prognose ten aanzien van het in de toekomst
mogelijke. In de meeste gevallen betreft het hier een pro-
gnose omtrent een relatief ver verwijderde toekomst,
immers de periode, welke noodig is om b.v. een nieuw
goed of een nieuwe productiemethode in te voeren, ia
zelden kort 1).

Hoewel het door SCHUMPETER gelanceerde onder-
nemersbegrip voor tal van doeleinden te beperkt is, ver-
dient het, juist in verband met de hier gegeven be-
schouwingen over structureele elementen, de aandacht.
Het effect van de scheppingen van de ondernemers in
SCHUMPETER's zin gaat den duur der conjunctuurgolving,
van het economiseh getij, te buiten en wijzigt, vaak in-
belangriike mate, de ontwikkeling van het economisch
gebeuren in de volgende decennia. Zij zijn in de eerste
plaats de bouwers der toekomst.

Doch ook het slagen van de bouwers der toekomst wordt
bepaald door de juistheid van de door hen gestelde pro-
gnose, een van de essentieele functies van den ondernemer.

Samenvatting, Zin en Grenzen der Risieoverdeeling
Vat men het in de voorafgaande paragrafen betoogde

samen, dan komt men tot de volgende conclusies.

4 J. M. CLARK: „Strategic Factors in Business Cycles", p. 143 v.v.
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Het menschelijke handelen, ook op economigch gebied,
is in belangrijke mate op de toekomst gericht. Al deze
handelingen moeten derhalve gebaseerd -  zijn   op    een

4 bewnste  of  onbewnste verwachting omtrent de toekomst;
moeten steunen op een prognose. Wat daarbij vooral
belang heeft voor het individu, is de verhouding tusschen
de door hem gebrachte offers en de opbrengst. Zoowel
kosten als opbrengsten zijn resultaten der prijsvorming.

De sociale of totale prognose onderscheidt zich van de
individueele in hoofdzaak door haar riehting-aanwijzend
karakter. Immers de sociale prognose gaat uit van een
bepaalde, gewenschte, ontwikkeling van het economische
gebeuren en geeft de middelen aan, waardoor deze ont-
wikkeling kan worden verwerkelijkt.

Krachtens den aard van het behandelde onderwerp
beperken wij ons tot de individueele prognose.

1 De mogelijkheid, dat de werkelijke verhoudingen in
I
de  toekomst af kunnen wijken  van de daaromtrent  ge-
koesterde verwachtingen, beteekent, dat de op de toekomst
gerichte handelingen onderhevig   zijn aan risico.   Met
andere woorden: het resultaat dezer handelingen   is   on-
zeker. Voor het individu neemt deze onzekerheid in hoofd-
zaak den vorm aan van prijsrisico.

De oorzaken, welke de afwijking tussehen prognose en
· werkelijkheid in het leven roepen, kunnen liggen bij de

prognose.  In  dat geval berusten zij:
a) op onvoldoende kennis van het heden,
b) op onjuiste beoordeeling der situatie.
Immers elke prognose gaat uit van een bepaalde situatie,

welke al dan niet voldoende gekend wordt, en bestaat
uit een oordeel omtrent de verdere ontwikkeling der

1 1  . b.
t. i.·46 - toestanden. Een derde mogelijkheid is, dat tij :lens de
1% afwikkeling 'van het economische proces in kwestie zich

omstandigheden voordoen, welke menschelijkerwijze ge-
sproken onmogelijk te voorzien waren, omstandigheden,

.,6\    welke het karakter dragen van een „act of fate". Voorts
»-     moet rekening gehouden worden met sociaalpsycholo-
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gische verschijnselen. Irrationeele, c.q. onverwachte reac-
ties van de medeleden der gemeenschap kunnen de
resultaten sterk doen afwijken van de individueele ver-
waehting, welke gebaseerd was op een rationeele e.q.
andere reactie der gemeensehap op de feiten. Het niet
juist voorzien van de sociale reactie op bepaalde feiten
ressorteert in ons schema onder de categorie onjuiste
beoordeeling.

Met „acts of fate" worden bedoeld factoren, welke niet
aan de situatie zelve inhaerent zijn en evenmin op grond
van menschelijke kennis en inzicht kunnen worden voor-
zien. De hier gemaakte onderscheiding beoogt geenszins
een   volmaakt   scherpe   afgrenzing;   zij is evenwel  van
groote practische beteekenis. Van economisch standpunt
bezien, kan men de uit de „acts of fate" voortvloeiende
risico's aanduiden als exogene risico's.

Deze, niet aan het economisch gebeuren inhaerente,
risico's kan men verder onderseheiden in quantificeerbare
(verzekerbare) en niet-quantificeerbare (niet-verzekerbare).

Een aantal risico's van natuurlijken en/of socialen
oorsprong blijken een zekere empirische regelmaat te
bezitten, we]ke hen geschikt maken als object van ver-
zekering, van risicoverdeeling. Voorwaarden voor deze
verzekerbaarheid zijn een voldoende frequent voorkomen
in een relatief beperkte periode, een voldoende beperkt
aantal schadegevallen, een voldoende toevallige ver-
deeling der schade en een beperkte, te voorziene om-
vang der totale schade. Dit houdt in, dat het al of niet
intreden der schade, alsmede haar omvang, voldoende onaf-
hnnkelijk moet zon van daden van den getroffene. Eigen
schuld wordt niet verzekerd.

Voor deze groep risico's is de risicoverdeeling, de ver-
zekering, het omzetten van het, voor het individu niet te
bepalen, risico  in een beperkten vasten  last, de meest
doelmatige vorm van risieobeperking gebleken. Naast
deze verzekerbare risico's bestaan evenwel groote groepen
„onzekerheden", welke niet verzekerbaar zijn gebleken.
FAN RATESTIJN - K 1660                                                                        3
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Eenerzijds zijn dit de natuur- en sociale risico's, welke
verbonden zijn aan het intreden eener allen of zeer velen
treffende catastrophe. Anderzijds evenwel behooren hier-

1 toe de economische endogene risico's; d. w. z. die risico's,
<
welke inhaerent zijn aan de economische organisatie zelve.

Hun oorsprong is te zoeken in de bovenvermelde onjuist-
heid der prognose, veroorzaakt door gebrekkige kennis,
en/of onjuiste beoordeeling der situatie. Naarmate het
economische organisme ingewikkelder en onoverzichtelijker
wordt en de duurzame goederen aan beteekenis winnen
in het productieproces, groeit eenerzijds de beteekenis
der prognose, en wordt anderzijds het stellen eener juiste
prognose steeds moeilijker. Risicoverdeeling biedt voor
deze onzekerheden geen oplossing, juist omdat eigen schuld,
of anders geformuleerd, economische zelfverantwoordelijk-
heid, de voor risicoverdeeling noodzakelijke „toevallige
verdeeling" uitsluit.

De nauwe onderlinge afhankelijkheid (interdependentie>
van alle onderdeelen van het economisehe organisme
heeft bovendien geleid tot een groote mate van „syn-

I chronisatie" van de verschillende economische verschijn-

  selen, welke tot uitdrukking  komt  in het veelomstreden
begrip „conjunetuur".

De wijze van „behandeling" van deze endogene risico's
ten einde te komen tot de gewenschte risicobeperking
voor de gemeenschap en de groote massa der individuen
blijkt dan ook een geheel andere te zijn dan de methode
der risieoverdeeling. Niet verdeeling, maar concentratie
is hier de weg tot oplossing gebleken. En wel concentratie
of specialisatie in twee vormen n.1. allereerst door be-
grenzing van het te bestrijken gebied en in de tweede
plaats, doordat bepaalde economische subjecten beter
geschikt zijn gebleken dan andere om de desbetreffende
risico's te behandelen.

Beide vormen hangen ten nauwate samen met den hier-
voor aangegeven oorsprong van de onjuistheid der pro-
gnose t. w. onvolledige kennis en onjuiste beoordeeling.
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De ondernemersklasse als de specifieke groep, belast
met het behandelen van economische risico's, dankt haar
bestaan alleen agn de moge]ijkheid van beheer.

1
Beheer steunt op zoo volledig mogelijke kennis en zoo

juist mogelijke beoordeeling der situatie en vindt haar
  aangrijpingspunt derhalve   in de bekende rraagstukken
der prognose. Het actieve element in het beheer komt
nog meer naar voren in die gevallen, waarin de onder-
nemer Ilieuwe wegen inslaat, nieuwe combinaties door-
voert, daden, welke vaak de bron vormen niet slechts
ran conjunctuurfluctuaties, doch van verder reikende
structureele wijzigingen.

Deze wijzigingen, welker gevolgen zich vaak uitstrekken
over lange perioden, vergen juist op het gebied van inzicht
en beoordeeling uitzonderlijke begaafdheden. Het kan dan
ook geen verwondering baren, dat de moderne onder-
neming gekarakteriseerd wordt door een steeds belang-
rijker worden van de waarnemingsmiddelen. Men denke
in dit verband aan marktanalyse, budgetcontrole,
standaard-kostprijsberekening,   e.t.q. 1)  Al deze middelen
en methoden beoogen een zoo nauwkeurig en wet;en-
schappelijk mogelijke kennis van het heden om als basis
te dienen van een zoo juist mogelijke prognose. Evenzeer
moeten hier worden genoemd de aaneensluiting der onder-
nemingen in losser of nauwer verband ter uitwisseling
van gegevens en ter coOrdinatie van te volgen gedragslijn,
een methode, gericht op het uitschakelen of beperken
van de, in de onoverziehtelijkheid van het economische
organisme, schuilende gevaren.

In de laatstgenoemde gevallen wordt de doelstelling,
welke de samenwerkende ondernemingen beoogen te
bereiken, een zelfstandig element in de prognose. De groep
ondernemingen beschikt vaak over dusdanig omvang-
rijke middelen, dat het mogelijk is, de ontwikkeling van

1)   Vgl. J. G. STRIDIRON C.S.: Handboek der Bedrijfseconomische
Statistiek.
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het economische gebeuren in een bepaalde richting te
beinvloeden, b.v. het verbruik te stimuleeren, de con-
currentie te beperken e. d. m.  In dit verband kan ook
worden gedacht aan de individueele en collectieve reclame
als middel tot het beinvloeden, of zelfs scheppen van de
Traag.

Het individu bezit normaliter dergelijke middelen niet,
zoodat voor hem beinvloeding van het economische
proces als regel uitgesloten mag worden geacht. Alleen
in bijzondere gevallen beschikt een individu over den
invloed, noodig om economische processen doelbewust
te beinvloeden. Men denke b.v. aan den invloed, welke
magnaten als RoCKEFELLER of MORGAN in feite, of in de
verbeelding van het speculeerende publiek, op het beurs-
verloop kunnen uitoefenen. Het aantal pools of corners,
waardoor getracht werd het koersverloop van bepaalde
fondsen of den prijs van bepaalde goederen te manipuleeren
en dat in dezen opzet geslaagd is, is betrekkelijk gering.

De gemeenschap heeft in toenemende mate het belang
van de zoo volledig mogelijke kennis van het heden
ingezien en bevordert bijna overal het verspreiden en
publiceeren van gegevens. Dat zij bovendien op ver-
schillende andere wijzen tracht de economische risico's
te beperken, kan hier slechts worden aangestipt. Met
uitzondering van het sporadisch toegepaste proc6d6 van
reservevorming, men denke b.v. aan werkeloosheid-
verzekering, zijn talrijke door de gemeenschap gebezigde
middelen gerieht op de actieve bestrijding der economische
risico's door eliminatie van de belangiijkste oorzaken dezer
onzekerheden, m. a. w. door het verwijderen van de fouten-
bronnen voor de prognose.

Daarnaast is in de laatste jaren vooral de nadruk
gevallen op het streven naar doelmatiger coOrdinatie van
de handelingen der economische subjeeten en het com-
geeren van de, door collectieve onjuiste handelingen
ontstane, wanverhoudingen.

Van centrale beteekenis is daarbij vooral het probleem
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van de beheersching der prijsvorming, het streven naar
een normalen, rechtvaardigen of gewenschten prijs. Het
zooveel mogelijk uitschakelen van irrationeele invloeden
bij de prijsvorming staat daarbij op den voorgrond. Het
slagen van een dergelijk streven beteekent een belang-
rijke vermindering van de individueele prijsrisico's.

Men heeft hier te doen met tendenzen in de richting
rail een 6conomie dirig6e; met uitingen   van het streven
naar ordening. De daarmede verband houdende problemen
zijn te omvangrijk en gecompliceerd en voor ons onder-
werp van te verwijderd belang, dan dat wij er uitvoerig
bij zullen stilstaan.

Voor ons is van de meeste beteekenis, dat noch de
gemeenschap noch de economische subjecten de econo-
misch endogene risico's hebben trachten te behandelen
met de methode der risico-verdeeling.

De toegepaste therapie is gezocht in het beheer; de
economische risico's blijken het typische werkterrein van
een klasse van specialisten, de ondernemers.

Deze klasse neemt de economische risieo's op zich en
behandelt deze, niet met de passieve methode der risico-
verdeeling, doch door het actieve beheer. In plaats der-
halve van zoo breed mogelijke verdeeling der risico's,
specialisatie en concentratie van bepaalde risico's in een
beperkt aantal handen.



BELEGGINGSPOLITIEK EN
BELEGGINGSRISICO'S

IIet Begrip Beleggen en de Risieo's, waaraan de Beleggings-
objeeten onderhevig zijn

De begrippen produceeren en verbruiken, sparen en
beleggen, hebben van oudsher in de economisehe weten-
schap een belangrijke rol gespeeld.

De conjunctuurtheoretische onderzoekingen van de
laatste decennia hebben in het bijzonder de problemen,
samenhangende met het evenwicht tusschen besparingen
en investeeringen eenerzijds - en nauw daarmede ver-
bonden - de problemen betreffende het evenwicht van
productie en afzet, in het centrum der discussies geplaatst.

Uit den strijd, welke nog steeds woedt om de theoriean
van KEYNES en tal van anderen, blijkt duidelijk, dat de
begripsbepalingen van sparen en investeeren allesbehalve
vaststaan en dat deze verschijnselen de bron zijn van tal
van moeilijkheden op theoretisch gebied.

Aangezien het, voor het in dit geschrift aan de orde
gestelde onderwerp, niet van overwegende beteekenis is
den totalen economischen kringloop te analyseeren, is het
geoorloofd het begrip belegging te defini6eren op een wijze,
welke los staat van de voorwaarden, waaraan een algemeen
economische begripsbepaling dient te voldoen.

Ten einde de voor ons doel meest passende definitie te
vinden, gaan wij uit van het feit, dat in een „geldhuis-
houding" practisch alle economische subjeeten, waaronder
ook rechtspersonen zijn te verstaan, de beschikking krijgen 1
over een uit geld bestaand inkomen.

< chartaal geld
en giraal geld. Ook onmiddellijk in geld in

Het begrip geld omvat hier dan standaardgeld, z.g.n.

engeren zin om te zetten vorderingen op geld (speciaal
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1

banktegoeden) kunnen in sommige gevallen tot het geld-
inkomen worden gerekend.

Aangezien wij deze tegoeden evenwel als beleggingen
opvatten, zullen wij hen niet zonder meer als geld kunnen
qualificeeren. Of zij geld, dan wel belegging zijn, hangt

I af van de bestemming, welke eraan wordt gegeven.
Waardestijging van goederen, in het bezit van het

economische subject, kunnen niet als inkomen worden
aangemerkt. Zoo lang een dergelijk waarde-accres niet ge-
realiseerd is, derhalve niet den geldvorm heeft aangenomen,
kan van beleggen niet worden gesproken. De toename in
waar(le is het resultaat eener vroegere beleggingshandeling.
Beleggen veronderstelt de aanwezigheid van een oor-
spronkelijk onbelegd, in geldvorm aanwezig, fonds.

Behalve het inkomen zijn er echter ook bedragen uit
de kapitaals- - of, zoo men wil - de vermogenssfeer,
welke den geldvorm aannemen. Dit betreft in het bijzonder
de vrijgekomen „afschrijvingen", de vergoeding voor de
diensten van de duurzame productiemiddelen. Zij vormen
uiteraard geen deel van het inkomen, doch in zooverre
zij  gerealiseerd  zijn, d. IV. Z. in geldvorm uit het productie-
proces (in ruimen zin) rrijkomen, kunnen zij wel degelijk
aanleiding geven tot beleggingshandelingen in den door
ons beoogden zin.

Hetzelfde geldt voor tijdelijk of permanent beschikbaar
', gekomen deelen van het bedrijfskapitaal en „langzaam

circuleerende" kapitaal eener onderneming.
Van dit totale, in geld beschikbaar zijnde, fonds heeft

een gedeelte de bestemming omgezet te worden in goederen
voor onmiddellijk cons,imptief gebr„ilr.

Een ander gedeelte daarentegen heeft een andere bestem-

ming n.1. bewaard te blijven, deel uit te gaan maken van dat

1
permanente fonds, dat aangeduid wordt als kapitaal of ver-
mogen. Men moet in dit verband het begrip „permanent"
niet al te letterlijk opvatten, zooals hierna nader zal blijken.

  Het accent kan dan ook beter negatief worden gelegd in den
\zin van de niet-onmiddellijk consumptieve aanwending.
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   Besparingen zijn derhalve niet de eenige bron van
1  beleggingen. De genoemde,  niet  tot de inkomenssfeer

  behoorende, disponibele geldbedragen, welke object kunnen
ji worden van beleggingshandelingen vallen buiten het begrip

sparen. Omgekeerd zijn er vormen van besparing, welke
geen aanleiding geven tot beleggen. Hier wordt bedoeld
het in den laatsten tijd zoo bekend geworden begrip
„boarding", het annhouden van reserves in den vorm raIl
geld in engeren   zin; het onttrekken derhalve   van   geld
aan de circulatie. Of men het aanhouden van dergelijke
reserves in den vorm van „buitenlandsche valuta", b.v.
Amerikaansche of Engelsche bankbilletten, als belegging
Ivil opvatten, is in belangrijke mate een kwestie van smaak;
er bestaat op  ziehzelf geen bezwaar tegen, het bezit van
Freemde bankbilletten als zoodanig op te vatten. Het-
zelfde kan worden opgemerkt ten aanzien rail het bezit
aan goud, andere edele metalen of kostbaarheden.

In dezen gedachtengang worden vreemde bankbilletten,
en 6 fortiori, goud, beschouwd als goederen, welke voor
het inheemsche geld worden gekocht.

Het eenvoudig oppotten van nationale valuta daaren-
tegen kan niet als belegging worden aangemerkt.

i Criterium voor het begrip beleggen is de omzetting van
geld in goederen of rechten. In overeenstemming met de
opvatting van het begrip geld, moet het „omzetten" zeer
rilim worden genomen.

Er dient dan ook onder te worden verstaan het omzetten
van standaard- of chartaal geld in een geldvordering op
korten termijn, zooals b.v. een bankdeposito. Het deposito
kan te allen tijde worden omgezet in geld, doch in wezen
is het een recht, een vordering op geld, welke economisch
gezien, dezelfde funetie kan verrichten als geld, maar
desondanks wel te onderscheiden valt van het geld zelve.
Vooral in geval van een bankerisis bljkt dat duidelijk.

    Het
onderscheid tusschen consumptieve aanwending en

belegging van geld is gelegen in het feit, dat in het eerste
j geval de koopkracht IVOrdt omgezet in voor verbruik be-
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stemde goederen en diensten, Traarbij de beschikkings-
macht voor het economische subject te niet gaat, terwijl
in het tlveede geval juist wordt gestreefd naar het behoud

4

van deze beschilrkingsmacht in de toekomst. In zooverre
dit streven zich niet uit in het eenvoudig oppotten van

i geld in engeren zin, Tvordt dan gesproken van beleggen.
In tal van gevallen neemt het beleggen den vorm aan

van het tijdelijk ten gebruike afstaan van de beschikkings-
macht aan derden, met andere woorden, het uitleenen
van geld, hetzij op korten, hetzij op langeren termijn. In
al deze gevallen wordt het geld omgezet in een geldvorde-
ring. De termijn, gedurende welke een dergelijke vordering
niet opeischbaar is, doet niets ter zake.

Wij kunnen beleggen dus definieeren als het niet on-
middellijk consumptief aanwenden van beschikbaar ge-
komen koopkracht of beschikkingsmacht. Deze definitie
sluit nauw aan bij de door KEYNES gebezigde, behoudens
het verschil, dat TKF.YNES de „usercost" van de productie
van de begrippen sparen en beleggen (investment) uit-
sluit 1), deze derhalve als netto definieert. „Broadly
speaking, new investment as distinguished from re-in-
vestment, means the purchase of a capital asset of any
kind out of income." 2)

Toch is het gewenscht, voor het doel van deze ver-
handeling het begrip beleggen eenigszins te beperken
eenerzijds  en  er  een iets ruimere strekking  aan te geven
anderzijds. Het begrip beleggen is in het voorafgaande
betoog verruiind door het bruto te definieeren en derhalve
ook „herbelegging" als beleggen te beschouwen.

Een beperlring van de definitie moet worden gezocht
in het onderseheid tussehen beleggen en ondernemen,
zooals dit in het spraakgebruik valt te beluisteren.

Evenzeer als het gewenscht is een onderscheid te maken

4 J. M. KEYNES: „The General Theory of Employment, Interest
and Money", p. 52 et seq. en pag. 78 et seq.

2) Idem op cit. p. 75.
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tusschen het negatieve begrip sparen (zich onthouden
van onmiddellijke consumptie) en het positieve begrip
beleggen, dat aanwending van de koopkracht inhoudt,
evenzeer is het ook gewenscht te onderscheiden tus-

I schen het meer passieve beleggen en het actieve onder-
  nemen.

Beleggen, zooals dat begrip in de volgende uiteen-
zettingen zal worden gebezigd, omvat niet het verwerven
van productiemiddelen om deze zelve te exploiteeren.

Of, om de in het vorige hoofdstuk gebezigde termen
te gebruiken, het begrip beleggen sluit het leiden eener
onderneming uit; de belegger kan w61 ondernemer-eigenaar,
niet ondernemer-leider zijn.

Waar ondernemer-leider en ondernemer-eigenaar een en
dezelfde persoon zijn, is het begrip beleggen niet van
toepassing.

Positief gesteld is beleggen derhalve het ter beschikking
stellen aan derden van gelden in de verwachting van een

i

vast of wisselend inkomen en met het doel de belegde
i geldsom intact te behouden, ten einde deze na, korteren

of langeren tijd desgewenscht op andere wijze te kiinnen
aanwenden. Behalve overdracht van gelden aan derden

t

i is er nog een andere methode om koopkracht of be-
schikkingsmacht te „bewaren", n.1. het aanschaffen van
goederen, welke dan om hun „waardevastheid" worden
gekozen, zooals b.v. goud, zilver, edelgesteenten, grond,
gebouwde eigendommen.

Krachtens de gekozen beperking der definitie mogen
deze goederen niet worden gebruikt, om daarmede een
onderneming te beginnen. Het criterium voor het al of
niet aanwezig zijn eener onderneming wordt hier dan
gezocht in het geheel of bijna geheel afwezig zijn van den

  factor „leiding" ten aanzien van het economische proces,
  waarin de goederen in kwestie zijn ingeschakeld.

Zooals bij alle begripsbepalingen op economisch gebied,
doen zich ook hier grensgevallen voor. Bezit van landerijen
en huizen brengt steeds een zekere mate van exploitatie
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mede, welke echter weinig omvangrijk is en een routine-
karakter draagt.

Uit het voorgaande moet niet worden afgeleid, dat,
nu het begrip „onderneming" afgescheiden wordt van het
begrip „belegging", het beleggen zelve niet zekere eigen-
schappen met ondernemen gemeen kan hebben.

Allereerst eehter is het gewenscht het begrip beleggen,
dat thans in at)stracto gedefinieerd is, even meer
concreet te beschouwen.

De twee elementen ervan zijn disponibele gelden en
beleggingsobjecten, n.1. datgene, waarin de disponibele
gelden kunnen worden belegd. De disponibele gelden
kunnen stammen uit de inkomenssfeer of uit de
kapitaalssfeer.

Indien zij stammen uit de inkomenssfeer zijn het be-
i sparingen. Deze besparingen kunnen, in navolging  van
POLAK 1), worden onderseheiden in statische en dynamische.
Bij de statische besparing is het doel het verzamelen van
beschikkingsmacht, we]ke bestemd is om te Tvorden aan-
gewend Foor consumptieve besteding op een later tijdstip;
zij draagt derhalve zuiver het karakter van tijdelijk uit-
gestelde consumptie. Men moet daarbij in het oog houden,
idat  vaak  ook  de  aard  der  consumptie  wijziging  ondergaat;
I de  rraag  richt  zich  op een andere soort, of op een ander
assortiment van goederen.

De periode, gedurende welke deze consumptie is uit-
gesteld, kan, wat lengte betreft, sterk uiteenloopen. Zij
kan varieeren van korter dan een jaar tot bijna een men-
schenleven. Bovendien staat in een aantal gevallen de
periode, gedurende welke de belegger tijdelijk afstand wil
doen van zijn beschikkingsmacht, in het geheel niet vast.
Dit geldt in het bijzonder voor het, zeer belangrijke,
gedeelte der besparingen, dat het karakter draagt van
reserve voor onvoorziene omstandigheden, van „appelt je

9   N.   J. POLAK: „Eenige grondslagen   voor de Financiering   der
; Onderneming".
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voor den dorst". Het is vooral in dit verband, dat het
Traagstuk der sociale liquiditeit, waarvoor het bankwezen
zieh gesteld ziet, aan de orde komt 1).

'

Vaak gaan de als statisch bedoelde besparingen over
i in dynamisehe besparingen. Deze kenmerken zich, doordat
' haar bedoeling is vermogensvorming en vermogensver-
  meerdering. Niet tijdelijk uitstellen van consumptie is

typeerend voor deze categorie, doch afstel van consumptie,
of, zoo men wil, definitieve „abstinence" 2).

Wat de uit de kapitaalssfeer vrijgekomen gelden betreft,

  derhalve vrijgekomen afschrijvingen

of tijdelijk zonder
emplooi zijnd bedrijfskapitaal, deze hebben het meeste
verwantschap met de statische besparingen. De periode,
gedurende welke zij disponibel zijn, varieert sterk en staat
veelal van tevoren niet vast. Het onderscheid met de
statisehe besparingen is, dat zij uiteindelijk geen con-
sumptieve, doch een productieve bestemming hebben.
Volledigheidshalve worde hier nog vermeld, dat ook bij
de ondernemingen, derhalve in de kapitaalssfeer, dyna-
mische besparingen voorkomen.

In zeer vele gevallen komen deze niet in de inkomenssfeer
tot uitdrukking, doch blijven zij in de kapitaalssfeer.

, Meestal vallen zij buiten het hiervoren gedefinieerde begrip
D beleggen, omdat zij direct in de onderneming zelve worden

1 
aangewend. Alleen in die gevallen, waarin reserves af-

  zonderlijk worden belegd, geven deze besparingen aan-
1leiding tot  beleggingshandelingen in onzen  zin.

De wijze en het tijdstip, waarop over dergelijke belegde
reserves wordt beschikt, bieden geen bijzondere problemen.
De meeste, buiten de onderneming belegde, reserves zijn
zoogenaamde bestemmingsreserves; reserves derhalve voor
een bepaald aangewezen doel. In talrijke gevallen is het
tijdstip, waarop de situatie intreedt, voor welke de reserve

1) vERBAAN en VAN RAVESTIJN: „Credietonderzoek bij Banken",
pag. 62 v.v.

2)   S. KT.REREKOPER: „Bedrij fseconomie",  p.   273.
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is gel'ormd, onzeker. In andere gevallen staan zoowel het
tijdstip, waarop, als de omvang, waarin, middelen noodig
zijn, van tevoren vast.

De eischen, welke in dit verband aan de beleggings-
objecten moeten worden gesteld, onderscheiden zich niet
principieel van die, welke door de hiervoren geschetste
statische en dynamiRehe besparingen worden gesteld.

Men kan samenvattend zeggen, dat de tijd, gedurende
welke de, uit de kapitaals- of inkomenssfeer vrijkomende,
gelden (Usponibel zijn, varieert en vaak van te voren
zelfs niet bij benadering te bepalen is.

De beschikbaarheidsperiode kan zeer kort zijn, doch
ook  lang;  zij  kan  van te voren worden  geraamd,  dan  wel
zij staat van te voren niet vast. In tegenstelling tot deze
gevallen van tijdelijke beschikbaarheid staat het ver-
schijnsel der vermogensvorming, waarbij de bedoeling is,
dat de beleggingen nimmer consumptief zullen worden
aangewend.

Hoewel de hier gegeven indeeling practisch nooit geheel
kan worden gehandhaafd, omdat de omstandigheden
steeds veranderen, zoodat oorspronkelijk statisch gedachte
besparingen later gedeeltelijk dynamisch blijken te zijn
en, omgekeerd, als dynamisch geprojecteerde besparingen
later worden verbruikt, kan niet worden geloochend, dat
deze, zeer uiteenloopende, beschikbaarheidsperioden van
overwegende beteekenis zijn voor de keuze der beleggings-
objecten. Vooral de liquiditeit, dat wil zeggen, de mogelijk-
heid om op elk willekeurig moment of op zeer korten
termijn de beleggingsobjeeten wederom te kiinnen om-
zetten in geld, is in dit verband van groote beteekenis.
De beleggingsobjecten moeten derhalve voldoen aan
uiteenloopende eischen van waardevastheid en liquiditeit.

Er is nog een derde eisch, welke aan de beleggings-
objecten kan worden gesteld,  en  wel  die der rentabiliteit.
Deze derde eisch is van minder algemeene strekking dan
de waardevastheid en de liquiditeit. Zij geldt n.1. slechts
voor een gedeelte van de beleggingen. Zelfs indien geen
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enkele vergoeding zou worden gegeven voor het ter be-
schikking stellen van gelden, zou een gedeelte der thans
belegging zoekende gelden disponibel blijven, n.1. dat
gedeelte, waarroor het beleggingsprobleem uitsluitend het
aspect heeft van het „bewaren van koopkracht". In hoofd-
zaak voor de langdurig-statische besparingen ten behoeve
van de ouderdomsverzorging en de dynamische be-
sparingen vormt de rentabiliteit der beleggingen een punt
van beteekenis.

Elk beleggingsobject zal worden getoetst aan deze drie
criteria: waardevastheid, liquiditeit en rentabiliteit, waarbij
het accent, al naar gelang van den beschikbaarheids-
termijn, vooral zal vallen op het eerste, tweede of derde
criterium, dan wel op een combinatie van deze drie.

Hier dient te worden opgemerkt, dat de liquiditeit
eigenlijk een variant is van de waardevastheid. Zij houdt
n.1. in, dat op elk willekeurig moment, of althans op
korten termijn, het beleggingsobject wederom in geld kan
worden omgezet en wel zonder belangrijk waardeverlies 1).

Men kan derhalve onderscheiden uiteindelijke waarde-
vastheid of soliditeit en tusschentijdsche waardevastheid
of liquiditeit.

Naarmate de beschikbaarheidsperiode onzekerder c.q.
korter is, krijgt de eisch der tusschentijdsehe waarde-
vastheid (liquiditeit) een grootere beteekenis. Hoe zekerder
de beschikbaarheidsperiode c.q. hoe langer deze is, hoe
meer de uiteindelijke waardevastheid van belang wordt.
En tevens: hoe langer en hoe zekerder de beschikbaarheids-
periode, hoe grooter de invloed van den rentabiliteitsfactor.
In het algemeen kan derhalve worden gezegd:    bij     de
kort-durende statische besparingen en de kort-durende
belegging van tijdelijk uit de kapitaalssfeer vrijgekomen
bedragen valt het accent op waardevastheid en liquiditeit;
de rentabiliteit is van secundair belang.

1)  De woorden: waarde, waardevast, koopkracht en beschikkings-
macht worden in deze bladzijden in strikt neutralen zin gebruikt.
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Bij langdurende statische besparingen, bij dynamische
besparingen, en bij langdurig beschikba:re bedragen uit de
kapitaalssfeer valt het accent op de uiteindelijke waarde-
vastheid en op de rentabiliteit. Bij alle bedragen, welker
beschikbaarheidstermijn zeer onzeker is, valt de nadruk
op de liquiditeit.

Thans rijst de vraag, welke objecten in aanmerking
komen voor de belegging van de disponibele gelden. Wij
knoopen dan aan bij het hiervoor gemaakte onderseheid
tusschen het ter beschikking stellen aan derden van
gelden en het koopen van goederen.

A. Wat de beleggingsobjecten uit de goederensfeer
betreft, kunnen WOrden genoemd:

1) goederen met een bijzonder waardevast karakter, in
hoofdzaak derhalve edele metalen en andere „Selten-
heitsgiiter", zooals kunstvoorwerpen.

2)  die goederen, welke KLEEREKOPER 1)  qualificeert  ala
economisch zelfstandige kapitaalinkomensdragers,
anders gezegd geisoleerd bruikbare kapitaalsgoederen,
zooals grond, gebouwde eigendommen, enz.

3) in zeer bijzondere gevallen, men denke aan de be-
roemde „Flucht in die Sachwerte", ook verbruiks-
goederen.

Alle drie categorie8n goederen worden overwegend 818
beleggingsobject gekozen om hun waardevastheid. In
geval 2 en 3 gaat het in hoofdzaak om de uiteindelijke
waardevastheid;  in  geval  1  ook  om de „liquiditeit".  In
geval 2 is de factor rentabiliteit van belang; in het eerste
en derde geval speelt deze geen ro] van beteekenis. Met,
uitzondering van goud en enkele edelgesteenten, is de
liquiditeit van de hier genoemde goederenrubrieken be-
perkt, zoodat zij minder geschikt zijn voor de belegging
van die gelden, waarvoor liquiditeit conditio sine qu&
non is.

1)  S• KLEEREKOPER: Bedrijfseconomie,  pag.  256  e.v.
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B. Het ter beschikking Correspondeerende dispo-
stellen van koopkracht aan nibele gelden.
derden neemt de volgende
vormen   aan:

1) Het deponeeren van geld bij 1) Tijdelijke statische bespa-
instellingen, welke haar beroep ringen met onbekenden of korten
maken van het aantrekken van beschikbaarheidstermijn. Tijde-
gelden ten einde deze aan derden lijk beschikbare bedragen uit de
door te geven. Hieronder vallen kapitaalssfeer, eveneens op on-
het tegoed bij spaarbanken, als- bekenden of korten termijn.
mede dagelijksch opvraagbare en
termijndeposito's en saldi in
rekening courant bij banken.

2) Verwant aan dezen eersten 2) Langdurige statische bespa-
vorm, doch ervan onderscheiden ringen met vasten termijn. Dyna-
door het langdurige karakter der mische besparingen.
transactie, is de storting van
gelden bij levensverzekeringmaat-
schappijen.

8) Het rechtstreeks aan derden 8) Als 1 en 2.
ter beschikking stellen van gel-
den,   al   of  niet met onderpand:
hieronder vallen alle vormen van
credietverleening 1) door banken
alsmede geldleeningen door parti-
culieren.

4) Een speciale vorm van deze 4) Als 2.
categorie van beleggingen is het
ter beschikking stellen van geld
aan ondernemingen of andere
instellingen in de gedaante eener
obligatieleening.

5) Tenslotte rest nog een be- 5) Dynamische besparingen en
leggingsvorm, welke zich van de wellicht een gedeelte van de lang-
voorgaanden onderscheidt, door- durige statische besparingen.
dat zij niet het karakter draagt
van geldleening, n.1. het deel.
nemen in een ondememing als
ondernemer-eigenaar, met andere
woorden, het bezit van aandeelen.

1)     ERBAAN     en   VAN RAVE:STIJN: Credietonderzoek bij Banken,
pag. 99 v.v.



BELEGGINGSRISICO'S                          49

Bij de eerste vier beleggingsvormen heeft de contra-
prestatie steeds een in geld bepaald maximum, een
„plafond"; bij den vijfden vorm is van een dergelijk plafond
geen sprake.

Behoudens een enkele uitzondering geschiedt een geld-
leening in het algemeen voor een bepaalden, hetzij langen,
hetzij korten termijn. Dit maakt de geldleening tot het
bij uitstek geschikte beleggingsobject voor did gelden,
welker beschikbaarheidstermijn van te voren bekend is.

Het aandeel daarentegen draagt, als deel van het in
wezen permanente of als permanent bedoelde kapitaal
der onderneming, een permanent karakter. De mogelijk-
heid het aandeel wederom in geld om te zetten, hangt
geheel af van de aanwezigheid van een markt in deze
fondsen en derhalve van het aanwezig en bereid zijn van
derden om de functie van kapitaalverstrekker over te
nemen en voort te zetten.

Na dit korte overzieht van den aard van de voor be-
legging beschikbare gelden eenerzijds en van de beleggings-
objecten anderzijds is het gewenscht een inzieht te geven
in de risico's, waaraan het beleggen onderhevig is. In
aansluiting bij het in de vorige bladzijden opgemerkte,
kunnen wij de risico's definieeren als de onzekerheid be-
treffende de waarde van het beleggingsobject en het in-
komen, dat het beleggingsobject afwerpt, een en ander
in verhouding tot de verwachtingen dienaangaande, waarop
de beleggingshandeling is gebaseerd.

Al datgene, derhalve, dat de waarde van,  of het inkomen
uit, het beleggingsobject kan beinvloeden, houdt een be-
leggingsrisico in. Als nadere bepaling moet hieraan worden
toegevoegd, dat de waarde der belegging moet worden
getoetst aan de verwachting, waarop de beleggings-
handeling is gebaseerd.

Men kan dus niet zeggen, dat een tusschentijdsche
koersdaling eener obligatie, welke gekocht is met het oog
op het inkomen en met het doel den aflossingstermijn af
te wachten, voor den belegger in kwestie een beleggings-
TAN RATESTIJN · 1 1660                                                                                 4
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risico vormt. Het is zeer wel mogelijk, dat noch de ver-
wachting ten opzichte van het inkoinen, noch de ver-
wachting, dat te zijner tijd integrale aflossing zal plaats
hebben, door een dergelijke tusschentijdsche koersfluc-
tuatie wordt geschokt.

Omgekeerd kan een volledige aflossing aan het einde
van den looptijd wel degelijk een schade inhouden voor
dengene, die streeft naar handhaving van de koopkracht
van zijn vermogen, indien sinds het begin der belegging
de koopkracht 'van het geld aanmerkelilk is gedaald.

Naar hun oorsprong kan men de beleggingsrisico's
wederom indeelen in exogene en endogene, zooals reed&
eerder is uiteengezet.

Hetzij men goederen koopt, hetzij men geld leent aan
een bank, een partieulier, een onderneming, of een Over-
heidsinstelling, dan wel zich aandeelen verwerft in een
onderneming, steeds kunnen exogeen en endogene factoren
de waarde van en het inkomen uit het beleggingsobject
in belangrijke mate beinrloeden. Revoluties, oorlogen,
natuurrampen, enz. kunnen elk beleggingsobjeet treffen.
Uitschakeling dezer risieo's kan op eenvoudige wijze ge-
schieden, voor zoover zij verzekerbaar zijn. Een belangrijk
gedeelte van de risico's is, zooals hiervoor reeds is uiteen-
gezet, niet verzekerbaar. In zooverre zij niet verzekerbaar
zijn, kan worden getracht met behulp van het beginsel
der risicoverdeeling de desbetreffende gevaren te be-
perken. In overeenstemming met de grondslagen, waarop
het beginsel der risicoverdeeling berust, zal het zijn meest
doelmatige toepassing vinden ten aanzien van die risico's,
waarbij sprake is van een toevallige verdeeling rail de
kansen.

In de volgende bladzijden komen wij op deze kwestie
terug.

En nu de endogene risico's. A]le beleggingsobjecten zijn
onderworpen aan het economische gebeuren en daarmede
aan de endogene risico's. Dat dit het ge'val is voor de
belegging in goederen, behoeft weinig betoog. Het is een
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overbekende stelling, welke Binds de theorieian van de
school van Lausanne nauwelijks meer behoeft te worden
toegelicht, dat de prijzen van alle goederen onderling
samenhangen. Elk concreet goed is opgenomen in en
onderworpen aan de lotgevallen van het geheele econo-
misch organisme, zoodat het ook wordt beinvloed door de
typisch endogeen-economisehe verschijnselen.

De bijzondere positie van sommige goederen ten aanzien
van de golven van het economische getij heeft hen een
tijdlang een uitzonderingspositie verleend. Juist die goe-
deren, waarvan men terecht of ten onrechte meende, dat
zij onttrokken waren aan de economische branding, zijn
steeds gezoeht als beleggingsobjeeten. Zoo heeft het goud
een belangrijke rol gespeeld als beleggingsobject, omdat
dit metaal door de algemeene aanvaarding als basis voor
de verschillende geldstelsels, gepaard  aan de relatief be-
perkte productie in verhouding tot de groote voorraden,
een zekere waardevastheid sehijnt te waarborgen.

De geschiedenis van het zilver, dat eens ook een derge-
lijke rol heeft vervuld, het in toenemende mate fabriek-
matig karakter der goudproductie, en de „decline of the
gold standard", maken het duidelilk, dat bet goud geens-
zins economisch immunn behoeft te zijn. Het teloor gaan
van het karakter van standaardmetaal, van de inwissel-
baarheid derhalve tegen een vaststaand bedrag aan
nationaal geld, waardoor het goud bij de, in de depressie
optredende, prijsdaling aan koopkracht wint, is een moge-
lijkheid, welke de aandacht verdient. Het verloren gaan
der inwisselbaarheid beteekent een belangrijk verlies aan
liquiditeit.

Hoewel het goud nog steeds een uitzonderingspositie
inneemt, kan toch worden geconstateerd, dat deze positie
minder onaantastbaar lijkt dan in de vorige eeuw het
geval was.

Zoowel kapitaalsgoederen, daarbij inbegrepen grond en
gebouwde eigendommen, als verbruiksgoederen zijn ten volle
blootgesteld  aan de invloeden  van het economische getij.
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Ten aanzien van de vormen van geldleening en deel-
neming in ondernemingen kan hetzelfde worden vast-
gesteld.

Zelfs banktegoeden kunnen worden getroffen, zooals de
Amerikaansche banksluiting van 1933, om niet te spreken
van de gebeurtenissen op dit gebied in andere landen,
bewijzen. Hoewel de zuivere liquiditeitscrisis minder vaak
voorkomt dan in de 19de eeuw, is daarom het bankwezen
nog niet immuun voor de endogeen-economische risieo's.
Het is door de credietverleening ten nauwste verbonden
met den gang van zaken in het economische leven als
geheel, zoodat een heftige en diep insnijdende depressie
somtijds in staat is de positie van de banken in ernstige
mate aan te tasten. De in den loop der jaren opgebouwde
reserves en het beleid der banken hebben evenwel den
omvang van de aan bankdeposito's inhaerente risico's
ten zeerste beperkt. In dit verband verdient de in de
Vereenigde Staten ingevoerde verzekering van deposito's
de aandacht.

De overige vormen van geldleening zijn eveneens in
belangrijke mate onderworpen aan de zoogenaamde
endogene risico's. Dat zelfs Staats- en andere Overheids-
obligaties in belangrijke mate afhankelijk zijn van de
ontwikkeling rail het economische leven, is in het laatste
decennium op overtuigende wijze gebleken. Het is ook
volkomen logisch, aangezien de financieele draagkracht
der Overheidslichamen in hoofdzaak afhangt van de
belastingcapaciteit van het land. Wel is waar houdt dit
in, dat daardoor, onder bepaalde omstandigheden, een
belangrijke mate van nivelleering van economische in-
vloeden wordt verkregen. Dientengevolge kan het gevolg
van economische fluctuaties beperkter zijn dan bij een
bepaalde branche of een bepaald bedrijf; er is een soort
„nationale" of „regionale" risicoverdeeling. Toeh kan een
depressie de belastingcapaciteit dermate aantasten, dat
Staat of Overheidslichaam in moeilijkheden komen te
verkeeren.
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Bij een eenzijdige ori8nteering van het nationale of
regionale economische leven is dit risico groot, terwijl ook
aard en karakter der nationale of regionale productie een
belangrijken invloed hebben. Vooral de structuur van de
Traag naar de nationale of regionale producten is van
beteekenis.

Is deze rraag inelastisch, dan is de kwetsbaarheid van
het land of van de streek zeer groot. De geschiedenis der
„grondstoffen-landen" is een duidelijke illustratie van deze
stelling. Het, op het gebied van de grondstoffenproductie
bestaande, streven naar restrictie, of juister, naar regeling
of ordening der productie is een gevolg van deze om-
standigheden.

Hoe meer in zichzelf gesloten een land is, hoe meer
uitgebalanceerd de nationale huishouding, men kan ook
zeggen, hoe meer economiseh volwassen een land is,  des
te geringer is de kwetsbaarheid. Maar de immuniteit voor
endogeen-economische fluctuaties is steeds relatief beperkt;
de vaak moeizaam verworven afzwakking der fluctuaties
is nog slechts van joIlgen datum.

Men mag constateeren, dat vooral de oudere landen
erin geslaagd zijn, op grond van de in den loop der jaren
opgebouwde economische structuur en de bestaande
reserves in den vorm van de vermogens harer onderdanen,
den invloed der economische fluctuaties op haar betalings-
capaciteit grootendeels te neutraliseeren.

De recente geschiedenis der Nederlandsche gemeenten
leert overigens duidelijk, dat de verworven immuniteit
niet overschat mag worden.

Dat de obligaties van ondernemingen eveneens in be-
langrijke mate onderhevig zijn aan den invloed van het
economisch getij is een stelling, welke al heel weinig
tegenstand zal ontmoeten. Elke onderneming ondergaat,
als orgaan der sociale productie, den invloed van de
schommelingen in het economisch proces. Het is uit-
sluitend een kwestie van de mindere of meerdere vatbaar-
heid der onderneming voor de gevolgen dezer fluctuaties
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en van de al of niet hechte financieele structuur of de
obligatiehouders de gevolgen van een eventueele ongun-
stige ontwikkeling in hun vermogen en hun inkomen tot
uitdmikking zullen zien komen.

Indien en voorzoover de gevolgen dier fluctuaties van
dien  aard  zijn,  dat het eigen vermogen der onderneming
verloren gaat, of in belangrijke mate wordt aangetast, is
het onvermijdelijk, dat crediteuren mede betrokken worden
in de verliezen. Ofschoon de aandeelhouders (ondernemers-
eigenaars) als schokbreker fungeeren en den eersten stoot
opvangen, zijn de crediteuren in wezen eveneens ge-
interesseerd bij de economische lotgevallen der onder-
neming.

Zoowel conjunctuurschommelingen, als structuurver-
schuivingen kunnen de belangen der crediteuren in ernstige
mate aantasten. De recente geschiedenis van talrijke
ondernemingen kan deze stelling ten volle motiveeren.
Men denke slechts aan een aantal scheepvaartmaat-
schappijen en, wat  de structuurwijzigingen betreft, aan de
geschiedenis van talrijke spoor- en tramwegen.

De mate, waarin de verschillende ondernemingen ge-
voelig ziin voor conjunctuurinvloeden, loopt sterk uiteen.
Elasticiteit en stabiliteit van de vraag naar het product
is een meer algemeen verschijnsel, dat bedrijfstakken als
geheel karakteriseert. Hetzelfde geldt voor de structuur
en de elasticiteit der productiekosten.

De financieele struetuur daarentegen is een eigenschap,
welke in hoofdzaak wordt bepaald door het beleid in de
individueele onderneming (financiering, reserveeringspoli-
tiek, enz.).

Het hiervoor betoogde geldt h fort;iori voor de aan-
deelen, welke als stootkussen fungeeren voor de risico's,
welke de onderneming treffen. Zij deelen ten volle in alle
positieve en negatieve resultaten der onderneming, hetzij
deze voortvloeien uit zoogenaamde exogene invloeden,
dan wel uit conjunctuurontwikkeling of structuurver-
schuivingen.
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De hiervoor, bij de bespreking der obligaties aangestipte,

factoren, welke de gevoeligheid der ondernemingen voor
de economisehe dynamica bepalen, doen hun invloed in
de allereerste plaats en in de belangrijkste mate gevoelen
op  de waarde van, en het inkomen uit, aandeelen van
ondernemingen. Men kan derhalve de aandeelen opvatten
als de meest riskante der beleggingsobjecten, mits men
daarbij tevens in het oog houdt, dat de aandeelen ten volle
deelen in een eventueele gunstige ontwikkeling van de
ondernemingen.

Tegenover de risico's staan derhalve kansen. Mogelijk-
heden en risico's vinden beide hun bron in de dynamische
ontwikkeling van het economische leven.

De Beleggingsrisieo's en de Doeleinden der Beleggings-

politiek
Reeds in de eerste afdeeling werd er op gewezen, dat,

hoe uiteenloopend de oorzaken der risico's ook mogen
zijn,  zij  alle hun economischen neerslag vinden in op-
brengsten en kosten, dat wil zeggen in de verhouding
dezer beide economisehe quantiteiten.

Dit geldt evenzeer voor de risico's, waaraan de beleg-
gingsobjeeten onderworpen zijn.

Zooals bij elke andere economische handeling, schuilt

ook bij de belegging het risico in het optreden van af-
wijkingen tusschen reI'wachting en werkelijkheid.

De verwaehtingen, waarop beleggingen worden ge-
baseerd, betreffen le. de waarde-ontwikkeling van de
hoofdsom en 2e. het verloop van het inkomen, dat de
belegging afwerpt, een en ander uiteraard in vergelijlring
met  de, voor de aanschaffing der belegging, opgeofferde
waarde. Dat de waarde-ontwikkeling zelve een functie is
van het verloop van het, uit de belegging voortvloeiende,
of althans verwachte, inkomen, is een bekend verschijnsel,
waarop hier voorshands niet nader wordt ingegaan. Er
zijn evenwel verschillende, zeer uiteenloopende, mogelijk-
heden met betrekking tot de verwachtingen, welke men
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koesteren kan aangaande de waarde-ontwikkeling van
hoofdsom en inkomen.

Naar gelang van de uiteenloopende doelstellingen van
de beleggingspolitiek varieert de maatstaf voor de beoor-
deeling van de rationaliteit der gekozen belegging en tevens
de waardeering van de aan de verschillende beleggings-
objecten klevende risico's.

In de vorige bladzijden is reeds een en ander opgemerkt
aangaande de uiteenloopende beteekenis van de criteria
uiteindelijke waardevastheid, tusschentijdsche waarde-vastheid of liquiditeit en rentabiliteit in verband met de
beschikbaarheidsperiode der te beleggen gelden.

Thans komt een rraagstuk van meer algemeene be-teekenis aan de orde t. w. de invloed, welke de witem-
Zoopende doeleinden der belegging hebben op het belang,dat aan de risico's moet worden toegekend. Naarmate
het doel der belegging een ander is, zal ook de mal;erieelebeteekenis van het risico veranderen. Immers het begriprisico beteekent de mogelijkheid of kans, dat het
eindresultaat afwijkt van de verwachting, welke op
haar beurt in overeenstemming moet zijn met het ge-
stelde doe].

Het doel der belegging is geenszins in alle gevallen het
zelfde, waardoor ook de materieele beteekenis van het
risico uiteenloopt.

In beginsel kunnen worden onderscheiden:   A.   een  be-
leggingspolitiek, gerieht op instandhouding van de be-
legde waarde (vermogen) en B. een beleggingspolitiek,welke streeft naar vergrooting van het belegde vermogen.
De eerste vorm duiden Wij in het vervolg aan als statische,
de tweede als dynamische beleggingspolitiek. De statische
beleggingspolitiek beoogt dus instandhouding van het
vermogen, hetzy over een kortere, hetzij over een langereperiode. Als aanviilling van den eisch tot instandhouding
van bet vermogen kan worden gesteld het streven naar
een zoo stabiel en gelijkmatig mogelijk inkomen.

Vooral bij de statische besparingen op korten of Iangeren
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termijn komen deze statisehe doeleinden der beleggings-
politiek  op den voorgrond. Bij de statische besparingen op
korten termijn valt daarbij de nadruk op de waardevastheid,
zoowel aan het einde als tusschentijdsch;  bij de langdurig
statische besparingen verkrijgt daarnaast de verwerving
van een stabiel en regelmatig inkomen groote beteekenis.

Evenwel kunnen ook de dynamische besparingen ge-
deeltelijk aanleiding geven tot een statisch gerichte be-
leggingspolitiek. Het vermogen wordt dan zoo solide en
conservatief mogelijk belegd en alleen door besparingen
vermeerderd. Met andere woorden: dynamische besparingen
kunnen zeer wel aanleiding geven tot een statisch ge-
orianteerde beleggingspolitiek.

Er bestaat dus geen nauw verband tusschen bet statische
of dynamische karakter van de besparingen en de statische
of dynamisehe beginselen, volgens welke deze besparingen
worden belegd.

De doelstelling van de statische beleggingspolitiek houdt
in het zooveel mogelijk streven naar uitschakeling van
alle risico's, het zoeken naar beleggingsobjeeten, welke
vrij zijn van risisco. „Gilt-edged securities" en „storm-
cellar stocks" zijn de bij voorkeur gezochte objeeten. Elk
risico is in principe een euvel, dat zooveel mogelijk dient
te worden vermeden en uitgeschakeld. Het ideale beleg-
gingsobject is een zoo volledig mogelijk aan de economische
dynamica onttrokken, in ziehzelf waardevast, bezit, dat
al of niet een vast inkomen afwerpt.

Een uitzondering zou wellicht kunnen worden gemaakt
voor de tusschentijdsche waardefluctuaties van de hoofd-
som, ware het niet, dat in bijna alle gevallen rekening
moet worden gehouden met de eventueel intredende
wenschelijkheid of noodzaak de belegging tussehentijds te
beaindigen. Ten gevolge van het dynamische karakter van
onze economisehe organisatie is het niet mogelijk een
volkomen immuniteit voor dynamische invloeden te be-
reiken en hieruit vloeien de problemen der statische be-
leggingspolitiek voort.
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De waardevastheid, welke het doel is van de statische
beleggingspolitiek, eischt een nadere definitie.

Al direct valt te onderscheiden tusschen le. integriteit
en stabiliteit van hoofdsom en inkomen in geld uitgedrukt
en 2e. integriteit en stabiliteit van de koopkracht van
vermogen en inkomen.

De eerste vorm der statische beleggingspolitiek is de
meest gangbare. Dit komt eenerzijds doordat, onder nor-
male omstandigheden het geld meestal wordt beschouwd
als begiftigd met een stabiele koopkracht. Anderzijds
vindt deze vorm van de statisehe beleggingspolitiek haar
grondslag in het bestaan van talrijke instellingen, welke
tegenover haar, in geld luidende, verplichtingen het bezit
nastreven van activa met een stabiele geldswaarde.

Spaarbanken, banken, levensverzekeringmaatschappijen,
pensioenfondsen, hypotheekbanken, brandverzekering-
maatschappijen en tal van andere z.g.n. institutioneele
beleggers gaan in geld gefixeerde verplichtingen aan en
verwerven daartegenover bezittingen, welke zich ken-
merken door zoo groot mogelijke, in geld gemeten, waarde-
vastheid.

De tweede vorm der statische beleggingspolitiek, welke
gebaseerd is op mogelijke koopkrachtwijzigingen van het
geld, is een relatief zeldzaam voorkomend versehijnsel.
Doordat zij de koopkracht van het geld als een, aan
dynamische schommelingen onderhevig, verschijnsel niet
alleen erkent, doch zelfs welbewust ernaar streeft deze
schomme]ingen op te vangen en te neutraliseeren, is haar
houding tegenover de dynamica minder uitgesproken
negatief dan die van de eerstgenoemde, statische beleg-
gingspolitiek in engeren zin.

Immers, wit men de koopkrachtschommelingen van het
geld ondervangen, dan kan men in beginsel twee wegen
volgen. De eerste weg is het opsporen van beleggings-
objecten, welke permanent waardevaster zijn dan het geld.
Uit dit streven stamt de voorkeur voor goud, edelsteenen,
kunstvoorwerpen en grond als beleggingsobjecten. Nauw
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verwant met deze opvatting zijn de pogingen om voor
het geldwezen een waardevasteren grondslag dan het
goud te vinden.

Deze methode is, wat men zou kunnen noemen, de zuiver
statische;  gerieht  op  permanente  eliminatie  van het risico.

De tweede weg daarentegen berust op het voorzien van
de dynamische ontwikkeling en het treffen van de nood-
zakelijke disposities op relatief korten termijn. Verwacht
men, dat het geld, en derhalve de in geld luidende, vorde-
ringen in waarde zullen dalen, dan treft men de ge8igende
maatregelen om dit risico te vermijden, d. w. z. men koopt
goud, of aandeelen, of goederen, waarbij men het risico
aanvaardt, dat de geldwaardedaling uitblijft en de
transacties per saldo wellicht verlies aan koopkracht
opleveren.

Twee risico's worden in dat geval tegen elkaar afge-
wogen en op grond van deze vergelijking wordt een be-
slissing genomen. Men heeft hier te maken met een risico-
selectie, in afwijking van het streven naar risico-eliminatie,
dat de statische beleggingspolitiek in engeren zin kenmerkt.

Het begrip waardevastheid in den zin van handhaving
van koopkracht is eehter voor verschillenden uitlegvatbaar
in verband met de verschillende beteekenissen, welke aan
het woord koopkracht worden toegekend.

Men kan streven naar integriteit van de koopkracht
ten aanzien van een of enkele categorieen goederen, in den
zin van de bekende bedrijfseconomische theorie van de
vervangingswaarde. In het bijzonder bij de belegging van
tijdelijk vrijgekomen bedrijfskapitaal kan dit doel domi-
neeren. Men kain ook trachten de koopkracht te hand-
haven ten opziehte van een groot aantal categoriean van
goederen, b.v. de meest essentieele consumptiegoederen.
Dit riehtsnoer kan vooral van beteekenis zijn ten aanzien
van het inkomen uit belegging. Ook een gericht zijn van
de beleggingspolitiek op stabiliteit van koopkracht, ge-
meten aan een groothandels-prijsindex en eventueel aan
andere prijsindexen is denkbaar. In al deze gevallen treedt
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echter een duidelijke risicoselectie   op;    men   aanvaardt
het risico, dat de prijsontwikkeling der als compas aan-
vaarde goederenrubrieken afwijkt van die van andere
goederen. De risico-aanvaarding steunt op het inzicht,
dat het risico grooter lijkt bij de keuze van een ander
richtsnoer. In dit opzieht staat deze tak der statische
beleggingspolitiek dichter bij de dynamische beleggings-
politiek, zooals deze hierna zal worden gekarakteriseerd.

In tegenstelling tot de statische beleggingspolitiek,
welke zooveel mogelijk tracht de gevolgen van conjune-
tureele en structureele ontwikkelingen uit te schakelen,
poogt de dynamische beleggingspolitiek deze „versto-
ringen" te benutten. Haar doelstelling is niet stabiliteit van
vermogen en inkomen, doch vermogens- en/of inkomens-
accres. In verband daarmede is niet risico-eliminatie, doch
doelmatige risicoselectie haar belangrijkste hulpmiddel.
Een nadere uiteenzetting zal dit duidelijker maken.

Beginnen wij dan met de conjunctuurschommelingen.
De min of meer regelmatig weerkeerende fluctuaties in
het economische leven, welke meestal worden aangeduid
met den naam conjunctuurverschijnselen, worden ge-
kenmerkt door een belangrijk verschil ten aanzien van de
intensiteit, waarmede zij zich openbaren in de verschil-
lende takken van productie. In het algemeen gesproken
worden de kapitaalgoederen-industriean in bijzonder sterke
mate aangetast door de depressie, terwill zulks bij de
consumptiegoederen-industrieen in veel geringere mate
het geval is. De depressie kenmerkt zich door een waarde-
daling van bijna alle goederen, daaronder begrepen een
waardedaling van welhaast alle effecten. Men kan ook
zeggen, dat in de depressie de Waarde of de koopkracht
van het geld ten aanzien van bijna alle goederen en
rechten stijgt.

Het omzetten van goederen en reehten in geld bij het
einde eener hausse of het begin eener depressie en het
wederom beleggen bij het begin eener hausse biedt aan-
zienlijke mogelijkheden tot vermogensaceres.
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Een eenvoudige schematische illustratie kan dit duidelijk
maken. Stel een aandeel is gekocht midden in een hausse-

periode A 150, het stijgt tot 200 aan het einde der hausse,
daalt tot 100 in de volgende depressie om aan het einde
der volgende hausse b.v. 175 te noteeren, dan zou de
belegger, die zijn bezit steeds behield een vermogens-
toename aan het einde van de tweede hausse vaststellen

van 150 op 175.
Had de belegger aan het einde der eerste hausse het

fonds gerealiseerd h 200 en het provenu tijdelijk onbelegd
gelaten tot het einde der depressie, om dan 2 stuks 6 100
te koopen, dan was de Ivaarde van zijn bezit aan het
einde der tweede hausse tot 350 gestegen, d. w. z.  tot het
dubbele van het in het eerste geval beeijferde bedrag.

Een andere mogelijkheid tot het verkrijgen van ver-
mogensaccres ten gevolge van conjunctuurfluctuaties
wordt geboden door het vers chil in tempo en omvang
van het herstel in de kapitaalgoederen-industrieon en de
consumptiegoederen-industriean.

Aan het einde der depressie zijn de kapitaalgoederen-
industriean bijzonder gedeprimeerd. De obligaties en
aandeelen dezer ondernemingen hebben meestal een zeer
laag peil bereikt. Dit is in veel mindere mate het geval
met de consumptiegoederen-industriean. Diensovereen-
komstig vertoonen de aandeelen der kapitaalgoederen-
industrieOn in de hausse een zeer snel en geprononceerd
herstel, mede als gevolg van de meer optimistische stem-
ming, welke in de hausse heerscht.

In de consumptiegoederen-industriedn is de invloed der
depressie minder groot en daartegenover het herstel in de
hausse ook geringer.

De annkoop van aandeelen in kapitaalgoederen-indu-
strieen aan het einde eener depressie biedt derhalve groote
mogelijkheden ten aanzien van vermogensaccres in de
volgende hausse. Deze mogelijkheden zijn aanzienlijk
grooter dan bij aankoop van aandeelen der consumptie-
goederen-industrie.



62    BELEGGINGSPOLITIEK EN BELEGGINGSRISICO'S

Het is derhalve mogelijk een belangrijk vermogensaccres
te  verkrijgen:

1) door goederen en rechten te koopen aan het einde
eener depressie, te verkoopen aan het einde der volgende
hausse, en het provenu tijdens de depressie onbelegd te
laten.

2) door aan het einde der depressie bij voorkeur aan-
deelen in kapitaalgoederen-industrieBn te koopen en deze
te verkoopen aan het einde der hausse.

Een dergelijke methode, wil zij met succes worden
toegepast, veronderstelt de mogelijkheid een keerpunt in
het economische getij, althans bij benadering juist, vast
te stellen. Met andere woorden, zij veronderstelt de moge-
lijkheid eener min of meer exacte conjunctuurdiagnose en
-prognose. Later zullen wij nog gelegenheid hebben nader
in te gaan op het vraagstuk, of een dergelijke diagnose
of prognose practisch tot de mogelijkheden behoort.

Van den belegger, die een dergelijke politiek wil toe-
passen, wordt een actief bestudeeren van de economische
ontwikkeling geaischt en een diensovereenkomstige actieve
houding ten aanzien van de samens'telling van het ver-
mogen. Dit actieve handelen impliceert een weloverwogen
aanvaarden van risico's. De keuze van het tijdstip, om tot
belegging of tot realisatie over te gaan, houdt het risico
in, dat een onjuiste keuze plaats vindt, welke tot ver-
liezen aanleiding kan geven.

De selectie van de zeer gevoelige aandeelen der kapitaal-
goederen-industrie vergroot het risico, verbonden aan een
onjuiste keuze nog belangrijk, zoowel wat betreft de
„timing ',  als met betrekking tot de keuze van de objecten.
Het element risicoselectie overheerscht hier derhalve in
sterke mate. Het streven naar risico-eliminatie raakt
geheel en al op den achtergrond. Tevens komt het beheer
sterker naar voren. Het beheer is in dit geval gebaseerd
op kennis van de conjunctuurontwikkeling.

Een tweede vorm van de dynamische beleggingspolitiek
gaat niet uit van de conjunctunrontwikkeling, maar van
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de struetureele ontwikkeling van het economische ge-
beuren. Men kan in de eerste plaats onderscheiden een
politiek, welke steunt op een algemeene „trend" in het
economisehe leven. In het bijzonder in de jaren 1926 tot
en met 1929 was de neiging algemeen een dergelijke „trend"
aan te nemen, als uiting van de, toen bestaande, zooge-
naamde „new era" psychologie.

De crisis van 1929 tot en met 1932 maakte aan het
hypothetische leven van deze algemeene „trend" een
einde. In plaats daarvan zon een aantal partieele „trends"
gekomen.

Men kan constateeren, dat bepaalde landen of bepaalde
landstreken, een gunstige ontwikkeling vertoonen, terwijl
andere achteruitgaan of stilstaan. Hetzelfde kan worden
opgemerkt ten aanzien van bepaalde bedrijfstakken. En
ook binnen dezelfde branche treft men naast elkaar be-
drijven, we]ke snel vooruitgaan, terwijl andere aehteruit-
gaan of stilstaan. De oorzaken van deze verschijnselen
kunnen van zeer uiteenloopenden aard zijn.

Bij de toepassing van  een, op  deze verschijnselen ge-
baseerde, beleggingspolitiek dient uiteraard aan de oor-
zaken ervan volledige en nauwkeurige aandacht te worden
geschonken. Het speciale hoofdstuk, dat over de dyna-
mische beleggingspolitiek handelt, zal gelegenheid geven,
op deze Traagstukken nader terug te komen.

De op deze verschijnselen gebaseerde beleggingspolitiek
seleeteert de landen, landstreken, bedrijfsgroepen en be-
drijven, welke een gunstige ontwikkeling vertoonen c.q.
zich in de toekomst vermoedelijk gunstig zullen evolueeren.
Nog nadrukkelijker dan in het eerste geval der dynamische
politiek, komen hier de elementen van selectie en beheer
naar voren. Deze beleggingspolitiek immers is gebaseerd
op de keuze van beleggingsobjecten, van we]ke men ver-
wacht, dat zij een ontwikkeling zullen vertoonen, gunstiger
dan die van het economische organisme als geheel. Deze
keuze vereischt een nauwkeurige studie van de verschillende
beleggingsobjeeten in het kader van het geheele econo-
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mische milieu, waarbij de factor prognose van groote
beteekenis is.

De onzekerheid, well[e in het algemeen de economische
ontwikkeling kenmerkt, en welke eveneens geldt voor de
bedrijfstakken en de individueele bedrijven, brengt mede,
dat de keuze onjuist kan blijken en de ontwikkeling van
het gekozen beleggingsobject belangrijk afwijkt van de
gekoesterde verwaehtingen. Nauwkeurige en voortdurende
toetsing van het gedrag van het gekozen object is derhalve
een onmisbaar bestanddeel van de hier gesehetste politiek.

De groote beteekenis van risicoselectie en van gestadige
toetsing der ontwikkeling aan de gestelde prognose maken,
dat de belegger, die deze methode wil toepassen in enkele
opzichten het karakter verkrijgt van een ondernemer.
Evenals de ondernemer kiest hij well)ewust bepaalde
risico's uit, welke hij, op grond van zijn specialist;ische
kennis en onderzoekingen op deze gebieden, beter zal
knnnen hanteeren dan anderen.

In tegenstelling tot den ondernemer-leider beperkt de
ondernemer-bezitter zich tot de kapitaalverschaffing.
Anderzijds echter is zijn belangstelling niet beperkt tot
66n onderneming, doch omvat zij den geheelen bedrijfstak,
of wel nog grootere gedeelten van het economische proces.

De aard van de gevolgde methode veroorzaakt, dat de
individueele belegger slechts zelden groote successen zal
kunnen behalen.

Het uitgebreide waamemingsapparaat en de speciale
kennis, noodzakelijk om het waargenomene op de juiste
wijze te waardeeren, maken deze politiek bij uitstek ge-
schikt voor den „institutioneelen belegger". De beleggings-
trust zal zich op dit gebied met meer succes kunnen
bewegen dan de individueele belegger.

Om aan den wensch van individueele beleggers om ook van
dergelijke struetureele ontwikkelingen teklinnenprofiteeren,
tegemoet te komen,  is  met name in de Vereenigde Staten,
de „investment counsellor" opgekomen, die, op grond
Tan waarneming en studie adviezen op dit gebied geeft.
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Resumeeren wij het voorgaande, dan kan men ten
aanzien van de houding van den belegger twee verschillende
tendenzen onderscheiden:

a) het streven naar zoo volledig mogelijke uitschakeling
van alle risico's (en daarmede correspondeerende van
de kansen), met als doel zoo groot mogelijke stabiliteit
van waarde van hoofdsom en inkomen. Dit is de
statische beleggingspolitiek.

b) het streven naar vergrooting van vermogen en in-
komen, hetgeen alleen te bereiken is door een doel-
matige selectie en derhalve welbewuste aanvaarding
van risico's (en van de daarmede correspondeerende
kansen). Men spreekt dan van dynamische beleggings-
politiek, waarbij een veel meer actieve houding ten
opziehte van de economische ontwikkeling nood-
zakelijk is, zoodat het beheerselement op den voor-
grond komt.

Doeleinden, risico's en kansen kunnen als volgt worden
samengevat:
I.S t a t i s c h:

1)  De stabiele geldswaarde van hoofdsom en inkomen,
zoowel uiteindelijk als tusschentijdsch. De relatieve
beteekenis, welke wordt gehecht aan uiteindelijke,
respectievelijk tusschentijdsehe waardevastheid,
hangt af van den duur en de „zekerheid" van den
beleggingstermijn. Het streven naar zooveel moge-
lijk „risicolooze" beleggingsobjeeten houdt in, dat
deze tevens meestal „kansloos" zijn.

2) De stabiele koopkracht van hoofdsom en inkomen.
Al naar gelang van deil inhoud, welke aan het
woord koopkraeht dient te worden toegekend,
varieert de concrete politiek, welke moet worden
toegepast. Het volgen van een politiek, gericht op
koopkrachtvastheid van het beleggingsobject, houdt
in het aanvaarden van het risico, dat de genomen
mnatregelen onjuist zijn, aangezien de verwachte
ontwikkeling uitblijft.

TAN RATESTIJN - K 1660                                                                        5
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H.Dynamisch:
Het streven naar een vergrooting van het ver-
mogen, al of niet gepaard met het streven naar
een groeiend inkomen, dat evenwel niet stabiel
behoeft te zijn.

Afgezien van de zuiver speculatieve transacties, welke
deze doeleinden op zeer korten termijn nastreven, beoogt
de dynamische politiek in het algemeen slechts resultaten
op relatief langeren termijn, hetzij zij gebaseerd is op
conjunctuurgolven, dan wel op structureele tendenzen.

In beginsel houdt de dynamische politiek in het wel-
bewust aanvaarden van belangrijke risico's op grond van
het inzicht, dat de daartegenover staande appreciatie-
kansen ten volle opwegen tegen deze risico's.

Het begrip risico en het daaraan onafscheidelijkverbonden
begrip kans, hoewel formeel te definieeren als de moge]ijk-
heid van een negatieve e.q. positieve afwijking tusschen
prognose en feitelijke ontwikkeling, ontleent zijn materieele
beteekenis geheel en al aan de gestelde doeleinden.

De mogelijkheid eener tijdelijke koersdaling is voor den
statischen belegger op korten termijn een groot  risico;
voor den statischen belegger op langen termijn kan zij
we]licht practisch zonder belang zijn, indien hij b.v. rustig
op aflossing kan wachten. Voor den dynamischen belegger
tenslotte staat tegenover het risico van verdere koers-
daing de kans op koersstijging bij een door hem verwachte
keer in de ontwikkeling.

Het is derhalve niet mogelijk te spreken van beleggings-
risico's in het algemeen, onafhankelijk van de doeleinden
der gevolgde beleggingspolitiek. Het gevolg hiervan is,
dat ook de houding van den belegger, zijn waardeering
van risico's en kansen van geval tot geval varieert.

IIet Beginsel van de Risieoverdeeling en de Doeleinden
van de Beleggingspolitiek

In de voorafgaande bladzijden is betoogd, dat het be-
ginsel der risicoverdeeling beoogt de beperking eener
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moge]ijke schade door spreiding 'van de risico's over een
groot aantal objecten. Hoe grooter het aantal objecten,
hoe geringer de kans, dat de schade aan 66n object fnuikend
blijkt, hoe geringer ook de kans, dat een zeer groote totale
schade tegelijkertijd intreedt.

Voorwaarde voor een met succes toepassen van het
beginsel is allereerst de zooveel mogelijk toevallige ver-
deeling der risico's, en de mogelijkheid een voldoende groote
spreiding te verwerkelijken, d. w. z. de aanwezigheid  van
een voldoende groot aantal objecten, welke aan het risico
in kwestie onderhevig zijn en als beleggingsobject in aan-
merking kunnen komen.

De vraagstukken, welke thans de aandacht eischen,
luiden: welke der beleggingsrisico's kunnen in aanmerking
komen voor de toepassing van het beginsel van de ver-
deeling van risico en welken invloed heeft de, met de doel-
einden der belegging varieerende, beteekenis der risico's
op de toepassing van het beginsell

Als uitgangspunt voor de beantwoording van deze
vraagstukken kan de eerder gemaakte indeeling der risico's
in exogene en endogene dienen. De exogene risieo's kunnen
dan   onderverdeeld   worden   in   natuurlijke   en   sociale;   de
endogene in conjunctuur- en structuur-risico's.

De exogene risico's kenmerken zich door him onvoor-
zienbaarheid in den ruimen zin des woords. Het optreden
van natuurrampen als aardbevingen, vloedgolven, vee-
ziekten e. d. m. is niet te voorzien. Doordat een empirische
regelmaat niet te constateeren valt, zijn zij in beginsel
onverzekerbaar.

Het gebonden zijn dezer risico's aan een geografische
plaats, met andere woorden, het locale optreden der ver-
schijnselen en de onwaarsehijnlijkheid, dat soortgelijke
phenomenen zieh gelijktijdig zullen voordoen op voldoende
ver uiteengelegen plaatsen, leidt tot de conclusie, dat de geo-
grafische risicoverdeeling hier de gewensehte uitkomst kan
bieden. Door de belegging te verdeelen over verschillende,
voldoende ver van elkaar verwijderde, gebieden wordt de
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ka:tls op groote schade ten gevolge van natuurverschijn-
selen beperkt.

Het begrip „voldoende ver verwijderd" varieert met
den aard der natuurverschijnselen. Terwijl een vulkanische
uitbarsting meestal beperkt is tot een relatief klein gebied,
kan een misoogst of een veeziekte veel grootere gebieden
treffen. Toch dient hier te worden opgemerkt, dat het
optreden van bepaalde categorieBn van natuurverschijn-
selen niet alleen gebonden is aan de geografische plaats
zonder meer, doch bovendien voortspruit uit de relatief
onveranderlijke geologische, klimatologisehe, enz. structuur
van het gebied in kwestie. In zooverre dit het geval is,
wordt het risico in kwestie min of meer te voorzien en
kan het derhalve worden vermeden. De kans op vulkanische
uitbarstingen b.v. is in bepaalde gebieden zeer groot, op
andere plaatsen daarentegen practisch nihil. Ten aanzien
van deze risieo's is het beginsel van de risicoverdeeling
niet de eenige methode van afweer. Men kan door selectie
der beleggingsobjecten deze risico's practisch vermijden,
althans tot een minimum terugbrengen.

De groote groep der natuurverschijnselen, welke zich
voldoende frequent en regelmatig voordoen om ver-
zekering mogelijk te maken, blijft hier geheel en al buiten
beschouwing.

De tweede categorie van exogene, niet verzekerbare,
risico's  zijn de zoogenaamde sociale risico's: de mogelijk-
heid van oorlog, revolutie, ingrilpende sociaal- of econo-
misch-politieke maatregelen e.t.q. Ten aanzien van deze
risico's kan worden opgemerkt, dat zij in het algemeen
gebonden zijn aan de politieke indeeling van de wereld,
zoodat hier een internal;ionale risicoverdeeling op haar
plaats zou zijn. Toch zijn enkele dezer risico's niet geheel en
al ontoegankelijk voor een prognose. De politieke structuur
van een aantal West-Europeesche en Noord-Amerikaansche
Stat;en b.v. maakt, dat de kans op omwentelingen daar
geringer is dan in een aantal Zuid-Amerikaansche en
Midden-Amerikaansche landen.
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Bovendien onderscheiden deze sociale risico's zich in
66n belangrilk opzicht van tal van natuurverschijnselen,
en wel doordat zij een relatief belangrijken tijd noodig
hebben om tot ontwikkeling te komen en derhalve niet
volkomen onverwacht optreden. De Trij langdurige ont-
wikkelingsperiode opent een belangrijke mogelijkheid om
een prognose te stellen en de noodige maatregelen te
treffen. Ook ten aanzien van sommige sociale risieo's
derhalve is het mogelijk een andere politiek te voeren
dan die der risicoverdeeling, en wel een politiek van wel-
bewuste selectie.

In alle gevallen, waarin met vo]doende nauwkeurigheid
en zekerheid een prognose of tijdige diagnose kan worden
gesteld, is niet de risicoverdeeling doch de doelmatige
selectie de aangewezen methode om tot risicobeperking
te komen. Zoowel onder de natuurrisico's, als onder de
sociale risico's komen echter een aantal onzekerheden
voor, well[e zich aan elke prognose onttrekken en zich
kenmerken door een spontaan en willekeurig optreden.
Tegen deze categorieifn van risico's vormt het beginsel
der risicoverdee]ing een belangrijk wapen. Toch wordt de
doeltreffendheid van het beginsel in belangrijke mate
beperkt doordat in tal van gevallen de mogelijkheden tot
verdee]ing niet groot zijn.

Wil men zieh bepalen tot zuivere belegging in den hier-
voor geschetsten zin, derhalve niet actief deelnemen aan
de leiding van ondernemingen, dan wordt daardoor de
reeks van voor belegging in aanmerking komende objecten
beperkt tot deelneming in, of geldleening aan, algemeen te
goeder naam en faam bekend staande ondernemingen,
welke de periode van tanden en kiezen krijgen reeds achter
den rug hebben. De meestal in eenigen vorm gewenschte
liquiditeit beperkt het terrein nog verder, doordat voor
de effecten in kwestie een behoorlijke markt dient te
bestaan.

Het terrein der zuivere belegging wordt derhalve be-
grensd, doordat het effecteniapitalisme in volgroeide
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gedaante slechts op een relatief klein gedeelte van den
aardbodem bestaat. Deze factoren begrenzen tevens de
mogelijkheden der geografische en internationale verdeeling
van risico. Immers, hoe grooter het aantal objecten,
waarover het risico kan worden verdeeld, hoe doelmatiger
het beginsel van risicoverdeeling kan functioneeren, zoo-
dat het zeer beperkte aantal geografisehe gebieden en
Staten, waarover de beleggingen kunnen worden verdeeld,
een ernstige handicap vormt voor de goede werking van
het beginsel.

Thans resten nog de economisch-endogene risico's. Reeds
eerder werd betoogd, dat zoodra en in de mate, waarin
risico's resp. kansen voorzienbaar zijn, zij bet object
kunnen worden van doelmatige selectie, dat wil zeggen
van actief ingrijpen in tegenstelling tot de meer passieve
houding, welke inhaerent is aan het beginsel der risico-
verdeeling zonder meer. Dit geldt ook voor de economiseh-
endogene risico's, derhalve voor de conjunctuur- en
struetuurrisico's.

Deze, op verwachtingen ten aanzien van het toekomstige
verloop der ontwikkeling gebaseerde, risicoselectie kan
dan weer twee vormen aannemen, correspondeerend met
de hiervoor gesehetste statische resp. dynamische be-
leggingspolitiek.

In overeenstemming met de gegeven karakterschets
dezer beleggingsmethode, streeft de statische beleggings-
politiek naar zoo volledig mogelijke vrijheid van risico.
Zij zal derhalve alle beleggingsobjecten zooveel mogelijk
dienen te toetsen op hun onttrokken zijn aan de con-
junctuur- c.q. structuurrisico's.

Zoo zal zij dan vooral haar aandacht richten op de vaste
rentegevende, met een vast geldbedrag aflosbare, effecten,
op obligaties, tenzij haar doel mocht zijn instandhouding
van de koopkracht van het vermogen en er indicaties
bestaan, waaruit geconcludeerd mag worden tot mogelijke
waarde-onvastheid van het geld.

Uit de obligaties zullen wederom geselecteerd worden
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die obligaties, welke zooveel mogelijk immuun zijn voor
economisehe fluctuaties. Dat zijn in de eerste plaats
obligaties van den Staat en andere Overheidsliehamen,
welker boniteit samenhangt met de welvaart en de be-
lastingeapaciteit van geheele landen of geheete land-
streken. De keuze zal daarbij dan weder zoo worden gesteld,
dat deze landen of landstreken, wat hun economische
structuur betreft, zoo min mogelijk kwetsbaar zijn, d. w. z.
derhalve bij voorkeur oude, economisch volgroeide landen
en gebieden, welker structuur zieh kenmerkt door stabili-
teit en een gematigd conjunctuurverloop.

Eerst in de tweede plaats komen obligaties van onder-
nemingen in aanmerking, en wel van die ondernemingen,
welker structuur en geschiedenis waarborgt, dat zij weinig
vatbaar zijn voor conjunctuur- en structuur-invloeden.
Als zoodanig komen in beginsel alleen in aanmerking
enkele, zeer belangrijke, consumptiegoederen-industriedn.
Dat daarbij de noodige aandacht dient te worden ge-
sehonken aan verleden en financieele struetuur der onder-
neming behoeft geen betoog.

Obligaties van uitgesproken conjunctuurgevoelige onder-
nemingen komen slechts bij uitzondering in aanmerking,
terwijl aandeelen, welker waardeschommelingen alle con-
junctuur- en struetuurinvloeden weerspiegelen, in be-
ginsel uitgesloten zijn. Alleen in geval waardevastheid van
het vermogen doel is en getwijfeld wordt aan de waarde-
vastheid van het geld, komen aandeelen als statisehe
belegging in aanmerking. Op deze wijze wordt het ver-
mogen het best beveiligd tegen den invloed van con-
junctuurfluctuaties en structuurveranderingen. Dat zelfs
op deze wijze geen afdoende oplossing van het gestelde
probleem mogelijk is, moet worden toegeschreven aan het
groote penetratievermogen en ingrijpende karakter van
structuur- en conjunctuurfactoren.

Als belangrijk aanvullend instrument naast de, op deze
beginselen gefundeerde, risicoselectie staat bet beginsel
der risicoverdeeling. Vooral ten aanzien van de algemeene,
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onvoorzienbare risico's, ten aanzien derhalve van de
schade, welke plotseling elk IVillekeurig vermogensobject
kan treffen, bewijst dit beginsel belangrijke diensten. De
toepassing ervan dient echter beperkt te blijven binnen
het kader van de door de prineipieele beleggingspolitiek
gefixeerde richtlijnen, zooals deze in het bovenstaande
betoog zijn uitgestippeld.

De, in de vorige bladzijden geschetste, tweede variant
van de statische beleggingspolitiek,  t. w. het streven naar
"waardevastheid" van het vermogen, gelijkt in vele op-
zichten het meeste op de dynamische beleggingspolitiek.
Niet het zooveel mogelijk uitschakelen van dynamische
invloeden is bij dezen vorm het doel, maar, evenals bij
de dynamische beleggingspolitiek, wordt hier gestreefd
naar een voorzien van, een aanpassing aan en een gebruik
maken van de dynamische faetoren.

Hetgeen hierna zal worden betoogd aangaande de
dynamische beleggingspolitiek en het beginsel der risico-
verdeeling geldt derhalve, mutatis mutandis, ook voor den
tweeden variant der statische beleggingspolitiek.

Voor de statische beleggingspolitiek in engeren zin ge]dt als
criterium de vraag, of de beleggingsobjecten zooveel mogelijk
Trij zijn van dynamisehe invloeden; dat door de dynamische
ontwikkeling hun waarde nia zal worden aangetast.

Wil een dynamische beleggingspolitiek mogelijk zijn,
dan dient daaraan ten gronds]ag te liggen de mogelijkheid
van een verwachting, wdlke vermogensobjeeten in het
bijzonder van een te verwachten dynamische ontwikkeling
zullen profiteeren. Dit veronderstelt derhalve de mogelijk-
heid van een specifieke verwachting ten aanzien van aard
en karakter der ontwikkeling.

Nog meer dan voor de statische beleggingspolitiek in
engeren zin, is het kardinale probleem voor de dynamische
politiek:   is het mogelijk een verwachting te formuleeren
ten aanzien van economische verschijnselen, welke vol-
doende concreet is om daarop een practische gedragslijn
te fundeerent
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Slechts indien de ontwikkeling in voldoende mate
voorzien kan worden, is een gerichte, dynamische be-
leggingspolitiek mogelijk en verkrijgt het beginsel der
risicoverdeeling een meer beperkte beteekenis.

De elementen der dynamische beleggingspolitiek t. a. v.
de conjunctuurfluctuaties worden gevormd  door:

1)  een diagnose van aard en stadium der conjunctuurfase,
2) de daarop gebaseerde verwachting ten aanzien van

de verdere ontwikkeling der conjunctuur,
3) de op deze verwachting gebaseerde keuze der meest

geschikte beleggingsobjecten,
4) de diagnose van een omkeer in de ontwilrkeling der

conjunctuur.
Als beleggingsobjeeten komen, in overeenstemming met

de doeleinden van deze beleggingspolitiek, de conjunetuur-
gevoelige fondsen in aanmerking. Deze fondsen bieden de
beste kansen op waardestijging bij een stijgende con-
junctuur, doch daartegenover staat de kans op snelle
waardedaling bij een dalende conjunctuur. Hier worden
derhalve welbewust belangrijke risico's aanvaard, ten
einde van de daartegenover staande kansen te kunnen
profiteeren.

De geheele beleggingspolitiek is in dit geval positief
gericht op bepaalde, speciale kansen (en de daarmede
correspondeerende risico's).

De    rol der risicoverdeeling   in dit schema is beperkt;
de beperking der categorieen voor het doel geschikte be-
leggingsobjecten brengt een overeenkomstige beperking
der mogelijkheid van verdeeling met zich mede. Het doel
der verdeeling is hier het uitschakelen van toevallige on-
gunstige factoren, welke een bepaal(le individueele onder-
neming in de uitgekozen bedrijfstak kunnen treffen. De
verdeeling over verschillende bedrijfstakken wordt be-
heerscht door de geformuleerde verwachting ten aanzien
van de ontwikkeling der verschillende branches. Hetzelfde
geldt ten aanzien van de op de structureele ontwikkeling
gebaseerde dynamische beleggingspolitiek.
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Ook zij gaat uit van een diagnose ten aanzien rail de
vergelijkende ontwikkeling der verschillende bedrijfs-
takken. Op grond dezer vergelijking komt zij tot een
selectie van de branches en de ondernemingen, welke de
beste ontwikkeling vertoonen. Het opstellen 'van een ver-
wachting ten aanzien van het aanhouden dezer gunstige
ontwikkeling is een sraagstuk, waarbij zeer veel afhangt
van een juiste beoordee]ing.

De geringe bekendheid met de factoren, welke de „trend"
eener industrie bepalen, hebben ten gevolge, dat het
element van onzekerheid grootere beteekenis verkrijgt,
zoodat verdeeling over enkele branches aanbeveling ver-
dient. Maar ook hier geldt, dat een zeer groote verdeeling
van risico welis waar hetrisico, maar evenzeer dekansen ver-
mindert, en bovendien een doeltreffend beheer bemoeilijkt.
Immers de nauwgezette en doeltreffende observatie van de
ontwikkeling der gekozen beleggingsobjecten is een essen-
tieel bestanddeel van de dynamische beleggingspolitiek.

Indien het aantal objecten zeer groot wordt en een
zeer uiteenloopend karakter draagt, wordt de observatie
en beoordeeling der ontwikkeling ten zeerste bemoeilijkt
en verzwaard.

De vereischte deskundigheid op vele, uiteenloopende,
gebieden noopt dan tot het instellen eener relatief om-
vangrijke en gespecialiseerde organisatie, welke uiteraard
belangrijke kosten medebrengt.

Principieel heeft het beginsel der risieoverdeeling een
nivelleerend effect, dat niet beperkt is tot de kwade
kansen, maar ook de goede kansen omvat en derhalve
beter past in het kader eener statische beleggingspolitiek
dan in dat eener dynamische politiek. Wie in beginsel de
goede kansen wenscht na te streven, kan de kwade niet
uitschakelen door verdeeling, omdat deze verdeeling ook
de goede kansen nivelleert. De dynamische beleggings-
politiek daarentegen is gericht op de selectie van de goede
kansen, zoodat daarbil de rol van het verdeelingsbeginsel
veel meer beperkt is.
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Toch is het wenscheliok,  ook bij de statische beleggings-
politiek, de grenzen van het risicoverdeelingsbeginsel
nauwkeurig in het oog te houden.

En deze grenzen zijn, ten aanzien van de endogene
risico's, nog al nauw. Verdeeling van risico's is alleen  dan
afdoende, wanneer de risico's toevallig verdeeld zijn,
indien de waarschijnlijkheid van een gunstige ontwikkeling
even groot is als die van een ongunstige, anders gezegd,
goede en kwade kansen ongeveer tegen elkaar opwegen.

De, als tendens tot synchronisatie, aangeduide eigen-
schap der economische verschijnselen maakt evenwel, dat
de goede en de kwade kansen niet gelijk verdeeld zijn.

In een baisse dalen vrijwel alle vermogensobjecten sterk
in waarde en vermindert het door hen afgeworpen inkomen
belangrijk. Het conjunctuurrisico kan derhalve niet worden
ge81imineerd door verdeeling der belegging over een groot
aantal verschillende objecten. Ook de internal;ionale risico-
verdee]ing lost deze moeilijkheid niet op. Zulks zou mogelijk
zijn, indien de verschillende nationale conjuncturen zich
onafhankelijk van elkaar ontwikkelden en het aantal
verschillende Staten, waarin belegd kan worden, vol-
doende groot was om in bevredigende mate een gelijke
verdeeling tie kunnen bereiken. Noch het een, noch het
ander is evenwel het geval. Ondanks alle pogingen tot
autarkie en anderszins is een volledig autonome, nationale
conjunctuur voorshands nog een utopie. Doch zelfs als
deze kan worden verwerkelijkt, is het aantal landen met
een voldoende hoog ontwikkelde industrieele en financieele
organisatie te gering om te mogen verwachten, dat de
toepassing van het verdeelingsbeginsel groot succes zal
hebben. Daartoe immers is het noodig, dat in ongeveer
de helft der landen een opgaande conjunctuur heerscht
en in de andere helft een neergaande, waarbij ook de
verschillende fasen en intensiteit der verschijnselen onge-
veer gelijk moeten zijn. Hierbij is verondersteld, dat de
beleggingen ongeveer gelijk verdeeld zijn over de ver-
schillende landen.
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Gezien het geringe aantal landen, dat voor belegging in
aanmerking komt, mag de waarschijnlijkheid eener derge-
]ijke constellatie gering worden geacht.

Hetzelfde betoog geldt voor structureele risico's, zooals
b.v. het valutarisico. Ook hier heeft het jongste verleden
geleerd, dat de interdependentie tusschen de verschillende
landen groot is. Handelspolitieke overwegingen hebben
daarbij vaak een rol gespeeld.

De devaluatie van het Pond Sterling is successievelilk
nagevolgd door bijna alle andere munteenheden. Het
betoogde omtrent de geringe verdeelingsmogelijkheid geldt
onverminderd ten aanzien van deze risico's.

De kansen op groei, stabiliteit, of verval zijn al evenmin
gelijkelijk over de bedrijfstakken verdeeld.

Het betoogde resumeerende, kan worden gezegd, dat
het beginsel van de verdee]ing van risico moet worden
beschouwd als een methode om de algemeene, onvoorziene
risieo's te bestrijden.

In zooverre echter risico's kunnen worden voorzien,
met andere woorden, een practisch bruikbare prognose
mogelijk is, zal, in overeenstemming met de doeleinden
der beleggingspolitiek, of wel worden gestreefd naar risico-
vrije belegging, of wel naar doelbewuste selectie der
goede kansen en elin]inatie der kwade.

Onze beschouwing over de verdeeling van risico in
verband met de doe]einden der beleggingspolitiek stelt
ons derhalve voor een ander probleem, t. w. in hoeverre
is het mogelijk de economische ontwikkeling te voorzienT

Onttrekt de economisehe ontwikkeling zich aan elke
prognose, dan is een doelbewuste risico-selectie en dien-
tengevolge een op een bepaald doel gerichte beleggings-
politiek Diet wel mogelijk.

Het volgende hoofdstuk zal derhalve een inzieht trachten
te geven in de mogelijkheden der prognose en in de, daar-
mede nauw samenhangende, functie van het beginsel der
risicoverdeeling in de beleggingspolitiek.



DE BELEGGINGSPOLITIEK EN DE
ECONOMISCHE PROGNOSE

De Rationaliteit van de Prijsvorming voor Effeeten en de
Centrale Beteekenis van de Eeonomisehe Prognose

Het beleggingsvraagstuk is allereerst een prijsvraagstuk,
en wel in de bijzondere gedaante, welke het prijsprobleem
ten aanzien van kapitaalgoederen aanneemt. Tegenover
het offer van den thans betaalden prijs staat de som van
de toekomstige opbrengsten. Deze toekomstige opbrengsten
hebben ten deele het karakter van inkomsten, ten deele
het karakter van terugontvangen kapitaalbedragen.

Een rationeele prijsbepaling onderstelt derhalve een
gelijkheid van tegenwoordig ge]doffer en de contante
(tegenwoordige) waarde van de te verwachten totale op-
brengst, dat Tvil zeggen inkomsten en kapitaalopbrengst.
TaI van factoren nu bemoeilijken een rationeele
prijsvorming op dit gebied. Om te kunnen beoor-
deelen, wat een redelijke prijs, dat wil zeggen, een
economisch gemotiveerde prijs voor een bepaald beleg-
gingsobject is, moet men de volgende factoren in aan-
merking nemen:

I.   De  totale  opbrengst  in  de  toekomst;  zoowel  inkomen  als
resteerende kapitaalwaarde.

Ten aanzien van dit onderwerp doen zich reeds direct
verschillende vraagstukken voor. De meest kardinale factor
is wel de onzekerheid van de toekomst.

De ervaring heeft geleerd, dat ook de schijnbaar meest
solide obligatie noodlijdend   kan   worden;   dat de rente-
betalingen geheel of ten deele achterwege kunnen blijven
en de hoofdsom een non-valeur kan worden. En bij de
obligatie   is het probleem nog eenvoudig; de opbrengst,
zoowel ten aanzien van inkomsten als kapitaalbedrag, is
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in geld gefixeerd en het geheel omvat als regel een eindige
reeks van betalingen.

Toch doet de onzekerheid van de toekomst zich reeds op
twee wijzen gevoelen, n.1. allereerst  in  den vorm  van  de
onzekerheid, of alle betalingen regelmatig en volledig zullen
geschieden, en in de tweede plaats in de gedaante van de
kwestie van de koopkracht van den tegenwoordigen prijs
en de toekomstige opbrengsten.

Zelfs al neemt men aan, dat de jaarlijksche inkomens-
betaling en de uiteinde]ijke aflossing van de hoofdsom
stipt en volledig plaats vinden, dan staan toch heterogene
factoren tegenover elkander, t. w. tegenwoordige  geld-
eenheden tegenover een reeks geldbetalingen in de toe-
komst, welke onderling weer in waarde kunnen ver-
schillen. Dat de bepaling van deze waarde op zichzelve
een reeks problemen stelt, vermelden wij hier slechts,
zonder er verder op in te gaan.

Aanmerkelijk gecomplieeerder wordt het vraagstuk bij
de aandeelen. De oorzaak daarvan is gelegen in hun van
nature varieerende opbrengsten, zelfs indien men de
soliditeit van de onderneming als factor in de waarde-
bepaling uitschakelt en voorts in hun permanentie, c.q. wat
den tijd betreft, onbepaalden duur. Investeering in een
obligatieleening beteekent het, voor een bepaalden tijd,
uitleenen van een geldbedrag. Zelfs al is de feitelijke
looptijd van de individueele obligatie afhankelijk van een
toevallige uitloting, de maximale tijdsduur van de trans-
actie staat vast.

Dit eindige, van te voren naar den tijd begrensde,
karakter ontbreekt bij het aandeel. Het aandeel kenmerkt
zieh door de permanentie, welke aan het kapitaalsbegrip
eigen is. Ook al vat men deze permanentie niet strikt op,
toch kan men niet zeggen, dat het aandeel een beperkten
tijdsduur heeft.

De onderneming als zoodanig zal, afgezien van inciden-
teele gevallen van kapitaalrestitutie, haar kapitaal ge-
durende den geheelen duur van haar bestaan, welke
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onbepaald is, noodig hebben. Het einde van de reeks van
opbrengsten is derhalve niet van te voren te bepalen.
Reeds hierdoor heeft de prijs van het aandeel een veel
minder exacte fundeering dan die van de obligatie. Maar
daarbij blijft het niet. Het aandeel is in het algemeen de
drager par excellence van de economisehe en sociale
onzekerheid.

Als regel-waarop natuurlijk, zooals bij alle economische
versehijnselen, ook hier uitzonderingen bestaan - zal de
ongunstige kans bij verwerkelijking allereerst het aan-
deel treffen, zooals omgekeerd de verwerkelijking van de
gunstige kans allereerst aan het aandeel ten goede komt.

Ook indien men aanneemt, dat de obligatiedebiteur
en de onderneming, welker aandeelen vergeleken worden
met deze obligaties deze]fde zijn, c.q. dezelfde economische
struetuur vertoonen, hetgeen als regel niet het geval is,
kan worden gesteld, dat van de talrijke fluctuaties, waaraan
het economische gebeuren onderhe"Fig is, alleen de heftigste,
welke de structuur der onderneming als het ware uiteen-
rukken, de obligatie zullen treffen en de fluctuaties van
gemiddelden omvang, welke de economische st;ructuur in
staat is op te vangen zonder zelf te desintegreeren, geheel
en al in de aandeelen en hun opbrengst tot uitdrukking
komen.

Als rege] wederom zal de structuur van vele obligatie-
debiteuren (publiekrechtelijke lichamen) aanmerkelijk
stabieler zijn dan die van de ondernemingen, welker aan-
deelen een beleggingsobject vormen. Terwijl derhalve de
opbrengsten van obligaties niet slechts een eindige, maar
ook, als regel, een relatief stabiele reeks vormen, welke
alleen door een ernstige ontwrichting van de dragende
economische structuur verstoord kan worden, zijn de op-
brengsten van aandeelen van nature aan ernstige flue-
tuaties onderworpen. Alleen bijzondere, financi6el-tech-
nische, maatregelen zijn in staat hiertegen compensatie te
versehaffen. Men kan derhalve zeggen, dat van de ver-
schillende soorten risico's, we]ke wij in het eerste hoofd-
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stuk hebben onderscheiden  (t. w. natuurlijke, sociale en
economische, alsmede de variateiten van de economische
risieo's t. w. conjunctuur- en structuurrisico's), alleen de
gevolgen van de meest ernstige risico's de opbrengsten
van obligaties beinrloeden, terwijl de opbrengsten van
aandeelen beinvloed worden door de gevolgen, ook van de
matige risico's. Maar zooals op het geheele gebied van de
economische wetenschap zijn ook hier generalisaties
gevaarlijk. Evenals bij de obligaties de riskantheid afhangt
van de economische structuur van den debiteur en er dus
zeer riskante, riskante en weinig riskante obligaties bestaan,
op dezelfde wijze is de vatbaarheid van verschillende
soorten aandeelen voor economische risico's verschillend.
De vatbaarheid voor economisehe risico's hangt samen
met de economische structuur van de, obligaties of aan-
deelen, emitteerende instelling; men zou kunnen zeggen
van haar constitutie, zooals de vatbaarheid voor sociale
risico's samenhangt met de sociale structuur.

Men kan dus niet zeggen, dat een aandeel in elk geval
riskanter is, de toekomstige opbrengsten onzekerder zijn,
dan bij een obligatie. Alles hangt af van den aard van de
emittente van aandeel of obligatie.

Er zijn tal van voorbeelden te noemen van agndeelen,
we]ke gedurende lange reeksen van jaren onveranderde
dividenden uitkeerden en van obligaties, welke reeds na
een betrekkelijk kort aantal jaren de betalingen geheel of
ten deele staakten.

Maar als regel za] de winst van de meeste ondernemingen,
zelfs van de meest solide en stabiele, in mindere of meerdere
mate fluctueeren, ook al varieert de intensiteit van die
fluctuaties naar gelang van het economische karakter van
de onderneming in kwestie. En de Winst is tenslotte het
criterium voor de opbrengst van de aandee]en, al zullen
de meeste beleggers zich vooral interesseeren voor het
dividend en zich weinig aantrekken van de, overigens
moeilijk te definieeren, will St, ook al omdat zelden de
werkelijke winst wordt gepubliceerd.
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Terwijl bij de obligaties, met haar bijzondere juridische
positie en haar gefixeerde betalingen, de prognose omtrent
de te verwachten opbrengsten, afgezien rail de zuiver
toeval]ige risico's, niet eenvoudig, maar voor een korte
periode toch practisch uitvoerbaar is, vooral als men een
aantal obligaties tezamen beschollwt, wordt dit vraagstuk
bij aandeelen uitermate gecompliceerd.

Is er bij een solide obligatie geen reden, om, bij voldoende
onderzoek van de structuur van den debiteur, te twijfelen
aan het feit, dat de verpliehtingen in de eerste jaren zullen
worden nagekomen, bij de aandeelen bestaat geen ver-
pliehting tot het betalen van een vaste rente.

De vatbaarheid van de opbrengst (winst) voor de tal-
rijke kleinere onzekerheden op economiseh gebied, en wel
vooral voor de conjunctuurinvloeden, maakt het bijzonder
moeilijk eenig oordeel te vormen over de grootte van de
opbrengst, zelfs in de naaste toekomst. Uiteraard is deze
onzekerheid grooter bij een kapitaalintensief bedrijf van de
productiemiddelenindustrie, dan bij een onderneming,
we]ke noodzakelijke consumptiegoederen voortbrengt,
grooter bij een onderneming met een zwakke financieele
positie en onevenwichtige kapitalisatie, dan bij een bedriif,
dat over zeer groote reserves beschikt en ruime liquide
middelen tot zijn dispositie heeft. Er bestaan derhalve
talrijke gradaties in de onzekerheid, welke samenhangen
met wat wij onder het begrip de economisehe structuur
van het emitteerende lichaam samenvatten, doch een
onzekerheid blijft er, ook onder de meest gunstige om-
standigheden, en deze onzekerheid is als regel grooter dan
voor de solide obligatie.

Toch zou het onjuist zijn, indien men op grond van deze
overwegingen tot de conclude kwam, dat de bepaling
van een biedprijs voor een aandeel zuiver op speculatieve
overwegingen, op een „gok" moet berusten, al heeft de
wijze van handelen ter beurze aan deze opvatting steun
verleend.

Wel is waar is een prognose in den zin van een quantita-
VAN RAVESTIJN * K 1660                                                                                 6
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tieve formuleering van de te verwaehten opbrengsten uit-
gesloten, mede omdat het aandeel in wezen een permanent
karakter draagt, althans de be8indiging van de verhouding
alleen plaats kan vinden door liquidatie van de onder-
neming, welke ]iquidatie nimmer van te voren te bepalen is.

De grondslag van de prognose kan alleen gevonden
worden in de overweging, dat de onderneming in kwestie
een dergelijke positie inneemt in het maatschappelijk
voortbrengingsproces, dat, onder voorbehoud van onvoor-
ziene omstandigheden, haar voortbestaan gewaarborgd
schijnt en dat redelijkerwijze mag worden verwaeht,
dat zij op den langen duur een redelijk rendement op het
geinvesteerde kapitaal zal weten te behalen. Het onpersoon-
lijke en min of meer tijdelooze karakter van de moderne
onderneming vormt een belangrijke steun voor deze
prognose. De sterk dynamische inslag van het economische
gebeuren m fig ons niet blind doen zijn voor de werking
van de wet der traagheid op economisch gebied. De voor-
keur van den be]egger voor de solide, gevestigde onder-
neming, zijn afkeer van experimenten en nieuwlichterij
is   in het geheel niet ongemotiveerd.

Anderzijds hebben de laatste twintig jaren wel geleerd,
dat de categorie van fondsen, aangeduid met het etiket
„daar kan niets mee gebeuren" toch niet zoo onaantastbaar
was, als men wel eens meende. De dynamiek van onze
samenleving dwingt ons tot het voortdurend controleeren
en toetsen van de prognose.  Men kan niet jarenlang een
fonds laten rusten zonder er naar om te kijken. Het is
noodzakelijk de ontwikkeling nauwlettend te volgen, op
grond van de verzamelde gegevens, de positie van het
aandeel in kwestie te toetsen en eventueel de conclusie
te herzien, op soortgelijke wijze als de banken hun credieten
periodiek bezien en beoordeelen. Deze noodzaak is te
klemmender, omdat in den modernen tijd de informatie
in het algemeen sneller verbreid wordt en het publiek
als regel dus sneller reageert.

Tusschen de haastigheid van den dagspeculant, die een
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aandeel alleen koopt om het met enkele punten winst weer
te verkoopen, en de oppervlakkige zorgeloosheid van
den belegger, die een fonds koopt, omdat het al zoo lang
in aanzien staat en er niets mee kan gebeuren, staat de
houding van den voorzichtigen „wetensehappelijken"
belegger, die zich verdiept in de geschiedenis en de struc-
tuur raIl de onderneming, zich een oordeel tracht te vormen
over haar positie en vooruitziehten en de verdere ont-
wikkeling nauwlettend volgt.

Het is daarbij vooral zaak te onderseheiden tussehen
kortstondige, ephemere, verschijnselen, waarop de dag-
speculant als regel zijn transacties baseert, de conjunctuur-
invloeden,  die  den  Dow-aanhanger  en  den navolger van
ANGAS 1) inspireeren, en de voor den belegger van belang
zijnde ontwikkeling op langeren termijn. Want juist in
deze tendenzen op langeren termijn ligt de grondslag voor
de verdere ontwikkeling. De stormen brengen wel de opper-
vlakte van de zee in beroering, maar zijn niet in staat de
grondstroomingen duurzaam te wijzigen. Zoo is het ook
op economisch gebied. De conjunctuurgolven zijn wel in
staat de rentabiliteit van een bedrijf in belangrijke mate
te beinvloeden, maar het ligt buiten hun vermogen een
goed gefundeerd bedrijf, dat een belangrijke economische
functie vervult, op korten termijn te gronde te richten.
De opvatting, dat een belangrijke onderneming van van-
daag op morgen ineens slecht zou worden, is volkomen
in strijd met de werkelijkheid. Men kan zelfs toegeven,
dat het mogelijk is, dat een depressie dermate hevig is,
en zoo lang aanhoudt, dat een bepaald goed gpfundeerd
bedrijf  er  aan te gronde  gaat; de regel  is   dit  niet  en  in
ieder geval geldt dit niet voor een groep van derge]ijke
bedrijven, tenzij een dieper liggende structureele verval-
tendens aanwezig is.

Hoewel derhalve een individueele en quantitatieve
prognose niet mogelijk is, mag, na grondig onderzoek, de

1) Zie hierover pagina 803  e. v.
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verwachting worden geformuleerd, dat een groep van
bedrijven naar alle waarschijnlijkheid over een reeks van
jaren beschouwd, een redelijk rendement op het geinves-
teerde kapitaal zal weten te behalen. Zooals reeds werd
opgemerkt, moet deze prognose rege]matig opnieuw worden
getoetst en onderzocht in het licht van de zich telkens
wijzigende omstandigheden.

De practijk van het leven dwingt tot het stellen eener
prognose. Elke kooper van een aandeel beschikt over, en
handelt op grond van, een zoodanige prognose. Het zij,
dat het de verwachting is van een aanstaande belangrijke
koersstijging, desgewenscht gebaseerd op een „tip", bij
voorkeur afkomstig van insiders, hetzij, dat het het
„gevoel" is, dat een bepaalde onderneming groote mogelijk-
heden biedt en belegging aantreklrelijk wordt geacht,
hetzij, dat inderdaad wordt getracht een gefundeerde
prognose te formuleeren, zonder een „verwachting"
worden aandeelen niet gekocht.

De  vraag,   welke  hier  am  de   orde is, luidt: welke  zijn
de grondslagen, waarop een rationeele prognose ten aan-
zien van de toekomst eener onderneming en derhalve
van de toekomstige opbrengst harer aandeelen en obli-
gaties, gebaseerd kan wordent  In het bijzonder, wat kan
de economische en bedrijfseconomische wetenschap bij-
dragen tot de oplossing van dit vraagstuk9

Het antwoord luidt   dan:
1)  Het  inzicht,  dat geen enkele onderneming geisoleerd

kan worden beschouwd, doch dat zij deel uitmaakt van, en
verbonden is met, de lot;gevallen van de volkshuishouding.
Deze verbondenheid is nimmer absoluut, doch in de meeste
gevallen sterk.

Hieruit volgt, dat een qualitatieve prognose ten aan-
zien van de individueele onderneming alleen mogelijk is
op grondslag van een inzicht in de ontwikkelingstendenzen
in de volkshuishouding als geheel.

De eerste schrede op den weg naar de rationeele fun-
deering der, nu als regel emotioneele, prognose is de be-
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studeering van de ontwikkeling der volkshuishouding als
gehee], alsmede van de invloeden van andere volkshuis-
houdingen, welke de nationale economie beinvloeden. In
een moderne gemeenschap staat daartoe als regel voldoende
materiaal ter beschikking, ook al zijn de beschikbare
gegevens vaak minder volledig en juist dan men wel zou
wenschen.

Grafische voorstellingen van de meest belangrijke ver-
schijnselen op economisch gebied en verwerking van
statistische gegevens, gecompleteerd door bestudeeringvan
tijdschriftartikelen en monografiean vormen de basis van
dezen arbeid.

Gezien het feit, dat eenerzijds een overweldigende
massa gegevens op tallooze gebieden beschikbaar is,
anderzijds de beoordeeling van de waarde van het materiaal,
en vooral de selectie daarvan, alsmede de formuleering
van conclusies, inzicht en seholing op economisch en
bedrijfshuishoudkundig gebied eischen, ligt hier een taak
roor den deskundige op dit gebied.

Deze algemeene orianteering omtrent het economisch
milieu, waarin de onderneming werkt, zal uiteraard reeds
rekening moeten houden met het bijzondere doel, waar-
Toor zij werd opgesteld n.1. de beoordeeling van de ratio-
naliteit van de keuze van bepaalde beleggingsobjecten.
Zij zal zich derhalve in het bijzonder richten op een onder-
zoek van de tendenzen, welke de lotgevallen van de ver-
schillende categoriean van beleggingsobjecten bepalen.
Haar aandacht zal daarbij vooral vallen op de structureele
tendenzen, de „longterm trend", als men wil, omdat deze
als regel dieper gefundeerd en minder aan storingen onder-
hevig zijn, dan de meer wisselende „ups and downs" op
korteren termijn.

Toch zal zij de conjunctuurinvloeden geenszins ver-
waarloozen. Allereerst, omdfit deze met de structureele
ontwikkeling tezamen een geheel vormen, waarvan de
scheiding in componenten slechts zeer moeilijk te bewerk-
stelligen is. Geen enkele mechanische methode biedt hier
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voldoende zekerheid en de onderzoeker zal meestal aan-
gewezen zijn op eigen oordeel. Een tweede reden voor de
bestudeering van de conjunctuurfluctuaties is gelegen in
de „timing" van aan- en verkooptransacties 1).

Zoowel het structuur-, als het conjunctuuronderzoek
moet uiteraard op de toekomst gericht zijn, al zal daarbij
de kennis van het verleden een onmisbare grondslag
vormen. Vergelijking met de ontwikkeling in het verleden
is steeds een belangrijk element, al moet er voor gewaakt
worden, dat het oordeel te veel onder den invloed komt
te staan van het precedent.

Belangrijk is ook het inzicht, dat een prognose op langen
termijn aan zeer veel storingsmogelijkheden onderworpen
is, zoodat voortdurende contr6le en verificatie nood-
zakelijk is. Juist de algemeene economische oriBnteering
geeft het instrument, dat voor deze verificatie en contr6le
noodzakelijk is. Als regel is niet het maken van een font,
of het falen van een prognose fataal, maar wel het niet
tijdig bemerken van de fout of de vergissing en nog meer,
het aarzelen om de consequenties te aanvaarden. Het
standpunt van STASTOK Sr. ten aanzien van het oordjes-
band heeft meer rampen op zijn geweten dan het een-
voudig begaan van een vergissing, welke zoo snel mogelijk
wordt hersteld. Hier ligt uiteraard een groote psycho-
logische moeilijkheid, omdat het een algemeen mensche-
lijke eigenschap is, niet gaarne fouten te erkennen en
slechts met tegenzin verlies te nemen. Steeds weer hoopt
de belegger,  dat zijn oorspronkelijk inzicht juist zal blijken;
een houding, welke hem vaak aanzienlijke sehade berokkent.

De eerste bijdrage van de economische wetenschap tot
het vraagstuk van de rationalisatie der prognose is derhalve
het  opstellen van een algemeen beeld van de ontwikkelings-
tendenzen van de volkshuishouding als geheel. Dit beeld,
dat tevens het karakter van een prognose draagt, dient
„flexible" te zijn, d. w. z. het moet van periode tot periode

1) Hierover nader pagina 845 e. v.
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herzien worden en aangepast aan de omstandigheden.
Dat daarbij de methode van de sequentie-analyse van
groot nut kan zijn, behoeft geen betoog. Toch is dit slechts
een eerste benadering van de oplossing van het vraagstuk.

2) De tweede benadering wordt gevonden in het onder-
zoek van de ontwikkelingstendenzen, welke de bedrijfs-
groepen kenmerken. Onder bedrijfsgroep wordt verstaan
een aantal economisch voldoende homogene ondernemingen.
Met andere woorden een groep van ondernemingen, welker
kostenstructuur en afzetverhoudingen ongeveer gelijk-
soortige eigenschappen vertoonen. Als regel zijn dit de
ondernemingen, welke een zelfde product voortbrengen.
Bij het hanteeren van deze definitie moet men echter
omzichtig te werk gaan en in het bijzonder in het oog
houden, dat de criteria geheel op economisch gebied
liggen.

Hoewel de Spoorwegen in de Vereenigde Staten schijn-
baar een zelfde product, n.1. vervoersaccomodatie, voort-
brengen, zijn zij toch geen homogene bedrijfsgroep, omdat
zoowel de vraag naar, als het aanbod van vervoersaccomo-
datie sterk uiteenloopen. Er bestaan als het ware een aantal
markten met een onderling sterk uiteenloopende Traag- en
aanbodstructuur, hetgeen voldoende reden oplevert de
spoorwegen in een aantal groepen te verdeelen. Dit neemt
niet weg, dat het in een ander geval doe]matig kan zijn,
de spoorwegen toch als 66n groep te behandelen. Met
name de algemeene kostenstructuur is voldoende homo-
geen om een dergelijke behandeling te motiveeren.

Bij het onderzoek van de bedrijfsgroepen gaat het in het
bijzonder over het onderzoek van de ontwikkelings-
tendenzen van vraag en aanbod, van prijzen en kosten.
Het is een bekend feit, dat lang niet alle bedrijfsgroepen
den invloed van de algemeene conjunctuur in gelijke mate
ondergaan, en hetzelfde geldt ten aanzien van structureele
ontwikkelingen. Men kan op beide gebieden zelfs consta-
teeren, dat vaak de z.g.n. algemeene conjunctuur en de
structureele ontwikkeling van de volkshuishouding als
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geheel worden gedragen door de ontwikkeling in bepaalde
bedrijfsgroepen.

Men  denke  in  dit verband slechts  aan de speciale  rol,
welke de opening van koloniale gebieden, de opbouw van
het spoorwegnet, de ontwikkeling van de petroleum-
industrie, de groei van de auto-industrie, in de verschillende
hausses en depressies van de laatste eeuw hebben ge-
speeld en de beteekenis, welke zij hebben gehad voor de
ontwikkeling van de volkshuishouding als geheel. Men kan
derhalve zeggen, dat 6n de structuur- dn de conjunctuur-
ontwikkeling van de volkshuishouding als geheel in belang-
rijke mate worden gedragen door de structuuront-
wikkelingen van de bedrijfsgroepen. Derhalve is het van
zeer groot belang de ontwikkeling van de verschillende
bedrijfsgroepen aan een nauwkeurig onderzoek en een voort-
durende contr6le te onderwerpen. Het belang van een
dergelijk onderzoek wordt nog vergroot, door het feit,
dat de zoogenaamde groeitendenzen in het algemeen een
groote mate van doorzettingsvermogen en kracht bezitten.

Het onderzoek zal zieh verder moeten richten op het
stadium van het groeiproces, waarin de groep zich be-
vindt. De eerste, stormachtige, fase is voor den belegger
als regel te riskant en weinig aantrekkelijk. Verder zullen
in het bijzonder de rendementsbepalende factoren, waar-
onder vooral de structuur van het aanbod en de nauw
daarmede samenhangende kostenstructuur, de bijzondere
aandacht verdienen. Ook hier kan niet worden Folstaan
met een onderzoek, dat voldoende is voor de geheele
verdere toekomst; neen, voortdurend moeten    de    ver-
houdingen opnieuw worden onderzocht   en de uitkomsten
getoetst aan de verwachtingen. Omgekeerd, dienen de ver-
wachtingen voortdurend te worden herzien in het licht
van de uitkomsten van het onderzoek.

Was de eerste benadering algemeen georianteerd, de
tweede itappe is vooral gericht op het onderzoek van de
rentabiliteitsverhoudingen,  d. w. z. de verhoudingen van
kosten en prijzen. Met andere woorden, deze analyse richt
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zich in overwegende mate op de vraag, hoe de „Innenwelt"
van het bedrijf zal reageeren op den invloed, welke de
„Aussenwelt" er op uitoefent. De bedrijfsgroep wordt
daarbij voorloopig als totaliteit, als orgaan van het sociale
productie-apparaat, opgevat. Ook bij dit onderzoek zal de
aandacht in hoofdzaak geconcentreerd zijn op de struc-
tureele factoren, al zal de invloed van de conjunctuur
op de bedrijfsgroep ongetwijfeld van belang zijn. Met name
zal het van kardinaal belang zijn, te weten of men te doen
heeft met een jonge groeiende bedrijfstak, welke nog belang-
rijke mogelijkheden voor de toekomst biedt, dan wel met
een volgroeide of decadente bedrijfsgroep.

De twee eerstgenoemde groepen van bedrijfstakken zijn
als beleggingsobject in beginsel aanlokkelijker dan laatst-
genoemde. Dit principe is in overeenstemming met het
belang van de gemeenschap, dat v66r alles kapitaals-
toevloeiing naar de groeiende bedrijfstakken eischt.

Scheiding van structuur- en conjunctuurinvloeden is
ook op dit gebied moeilijk.

De noodige aandacht zal moeten worden besteed aan de
bijzondere conjunctuurverschijnselen, welke verschillende
bedrijfstakken kenmerken. Naar men weet, hebben een
aantal  bedrijfstakken een eigen conjunctuurrhythme, zooals
de kunstzijde-industrie met een bijzonder korten cyclus
en de bouwnijverheid met een bijzonder langen cyclus.
Een en ander maakt de statistisch-mechanische

methodes ter scheiding van struetuur- en conjunctuur-
invloeden zeer beperkt bruikbaar, zooals nader zal wor-
den   aangetoond.

Doch, zelfs al ware langs dezen statistische weg een onbe-
rispelijke en onaanvechtbare trendlijn vast te stellen,
hetgeen niet het geval is, dan nog is het niet de trend
zelve, maar de factoren, welke deze trend bepalen, die
den onderzoeker interesseeren. Het extra-poleeren van een
trendlijn kan immers moeilijk worden opgevat als het
formuleeren van een ernstig bedoelde prognose.

De studie zal zich derhalve moeten richten op de analyse
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van de factoren, welke de ontwikkeling, en daarmede ook
de eventueele trendlijn bepalen. Economisch inzicht en
persoonlijk oordeel zullen daarbij niet kunnen worden
uitgeschakeld. Het resultaat van dit onderzoek is samen
te vatten in het opstellen eener verwachting ten aanzien
van het verloop der opbrengsten in de toekomst. Zij kan
niet quantitatief worden geformuleerd, doch neemt de
gedaante  aan  van een qualitatief oordeel: beter of minder
goed dan bij andere bedrijfsgroepen.

Het onderzoek van de conjunctuurinvloeden, in verband
met de aanbod- en vraagstructuur voor de bedrijfsgroep,
leidt tot een prognose omtrent de mate van conjunctuur-
gevoeligheid en derhalve de mate van fluctuaties waaraan
de opbrengsten onderhevig zijn. Deze prognose bezit een
relatief groote mate van geldigheid, ook voor langere
perioden. Met vrij groote zekerheid kan worden voorspeld,
dat de kapitaalgoederen-industriean, zoowel van de vraag-
zijde, als van de zijde van de kostenstructuur bijzonder
conjunctuurgevoelig zullen blijken. De analyse per bedrijfs-
groep maakt een nadere preciseering van deze prognose
mogelijk.

Op deze wijze hebben wij derhalve, alstweede benadering,
een beter inzicht verkregen in de, te verwachten goede
resp. slechte, resultaten van de bedrijfsgroepen en in de
mate van fluctuaties (groot of beperkt), welke de op-
brengsten waarschijnlijk zullen vertoonen.

3) Een verdere preciseering van de verwachtingen ten
aanzien van de toekomstige opbrengsten kan dan nog
worden verkregen door het bedrijfseconomische onderzoek
voor de verschillende ondernemingen binnen de bedrijfs-
groep. Dit onderzoek zal verge]ijkend moeten zijn en een
lange reeks van jaren dienen te omratten. Zoowel de „Zeit-
vergleich" als de „Betriebsvergleich" dienen daarbij als
methode van onderzoek te worden gebezigd.

De „Zeitvergleich" leert de eventueele verschuivingen in
kostenstructuur     en winstmarge kennen; de bedrijfs-
vergelijking maakt een oordeel mogelijk over de relatieve
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efficiancy, waarmede de verschillende ondernemingen
worden beheerd.

De gebrekkige en weinig uniforme wijze van publicatie
der jaarcijfers bemoeilijken uiteraard deze onderzoekingen,
en beperken de mogelijkheid om diepgaande conclusies te
trekken aanmerkelijk. Maar dit neemt niet weg, dat de
verschillende wijze van reageeren van een aantal soort-
gelijke bedrijven op een zelfde situatie, en ook de uiteen-
loopende reactie van een zelfde bedrijf op analoge situaties
op verschillende tijdstippen,  voor den belegger waardevolle
indicaties kunnen geven.

Het onderzoek moet niet beperkt blijven tot de cijfer-
analyse  van   de   resultatenrekening; zij dient alle bekende
aspecten van het leven der onderneming te omvatten.

De balans geeft waardevolle indicaties ten aanzien van
de afschrijvingspolitiek, de expansietendenzen, het finan-
cieele beheer, inclusief de liquiditeitszorg.

Er bestaan tusschen soortgelijke ondernemingen vaak
zeer groote versehillen in financiael beheer en financiBele
structuur, welke voor de toekomstige uitkeeringen van
kardinaal belang kunnen zijn. Veel preferent kapitaal en
relatief groote obligatieschu]den kunnen de aandeelen
van een, overigens relatief stabiele, onderneming maken tot
een speculatief object. Hoe groot de invloed van een
onjuiste financieele structuur kan zijn, is wel duidelijk
gebleken bij het spoorwegvraagstuk en bij tal van reorgani-
saties, ook hier te lande.

De politiek van balanswaardeering en winstuitkeering
geeft reeds direct een indicatie ten aanzien van den aard
der leiding, welke van het grootste belang is voor de toe-
komst van de onderneming.

De dividendnajagende aandeelhouder is misschien niet
gediend met een conservatieve, op versterking van het
bedrijf gerichte financieele politiek, de werkelijke aandeel-
houder-belegger zal zijn belangen parallel zien loopen met
die van het bedrijf. Het is niet zijn belang, dat de onder-
neming bij een expansie wellicht een beroep moet doen op
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duur bankerediet, of zware verplichtingen uit hoofde eener
obligatieleening op zich moet nemen, met als gevolg dat
in de depressie de winst verdwijnt en misschien zelfs verlies
wordt geleden, waaruit liquiditeitsmoeilijkheden kunnen
voortvloeien, welke wederom op een weinig gunstig oogen-
blik kunnen dwingen tot het aantrekken van vreemde
middelen. Vooral het gedrag van een onderneming in een
heftige depressie geeft belangrijke indicaties ten aanzien
van haar weerstandsvermogen en de bekwaamheid van
de leiding.

In een hausse is de leiding van een onderneming een
relatief eenvoudige    taak; de uitkomsten    in    de    hoog-
conjunctuur hebben dan ook niet zooveel beteekenis al&
toetssteen voor beheer en aanpassingsvermogen. Juist in
de depressie, als alle factoren meestal tegenwerken, ver-
krijgt men het beste inzicht in de kwaliteiten van de
ondernemingen en haar leiding. Is bet in de hausse vooral
de wijze matiging, een negatieve eigenschap, we]ke het
deskundige beleid kenmerkt, in de depressie worden veel
zwaardere, positieve, eischen gesteld.

De vergelijkende studie van de geheele financieele en
teehnische geschiedenis van de diverse ondernemingen
over een reeks van jaren kunnen ons derhalve zeer veel
leeren omtrent de belangrijke eigensehappen van de ver-
sehillende bedrijven. Natuurlijk moet hier bij de formu-
leering van conelusies de noodige voorziehtigheid in acht
worden genomen;   het   feit,   dat een onderneming steeds
fraaie resultaten wist te behalen, dat haar balanspositie,
liquiditeit en financi8ele structuur aan alle eischen voldoen,
dat haar technische outillage goed en haar producten
onberispelijk zijn, is geen verzekeringspolis tegen alle
risico's. Maar toch motiveert het wel een zeker vertrouwen
in de toekomst. Dat de onderneming tal 'van stormen
met succes wist te doorstaan, maakt de waarschijnlijkheid,
dat zij ook in de toekomst voldoende aanpassingsvermogen
en weerstandskracht zal vertoonen, ongetwijfeld grooter.

Dit alles natuurlijk met het voorbehoud, dat het oordeet
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telkens aangepast dient te worden aan eventueel ver-
anderde omstandigheden. Het verleden mag nimmer in de
toekomst verder worden geprojecteerd. Om een enkel voor-
beeld te noemen: de huidige leiding kan minder bekwaam
zijn; de onderneming   kan    ouderdomsverschijnselen    als
verstarring enz. gaan vertoonen, e.t.q.

Men dient wel in het oog te houden, dat de cijfers wel
veel, maar niet altijd alles inhouden. Als regel projecteert
zich   wel het verleden   in de gegevens; de bekwaamheid
van de leiding weerspiegelt zich in de uitkomsten van het
bedrijf en in de balanspositie. Maar daarnaast kunnen er
indicaties zijn, welke de toekomst minder gunstig doen
inzien en welke nog niet in de cijfers hun weerslag hebben
gevonden. Men denke b.v. aan het opkomen van sterke
concurrentie, het langzaamaan dalen van de renomme6
der producten, enz.

Naast de waarneming van de cijfers, is het geboden
aandacht te besteden aan alle gegevens, welke omtrent
de onderneming beschikbaar   zijn:   verkooppolitiek,   even-
tueel credietpolitiek, expansiedrang, algemeene leiding,
kwaliteit en reputatie van het product, het opkomen van
vervangingsmiddelen, enz. enz.

De vergeljkende studie van de onderneming in den tijd
en van de onderneming en haar zusters in dezelfde bedrijfs-
groep geeft, op deze wijze opgevat en uitgevoerd, een
verderen steun voor de prognose omtrent de toekomstige
opbrengsten.

Hoewel het hier beschreven wetenschappelijke apparaat
er niet in kan slagen, een quantitatief gedefinieerde pro-
gnose omtrent de toekomstige opbrengsten te geven, is
het wel in staat een aanzienlijken vooruitgang te bereiken
boven het vage gevoel, dat een bepaald fonds als belegging
wel geschikt, of wel aantrekkelilk is.

Het is wel illustratief, dat de beurskoers van aandeelen
zich als regel richt naar het laatst uitgekeerde dividend,
een maatstaf, welke uiteraard volkomen onjuist is. Immers

.het laatste dividend kan worden beheerscht door tal van
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min of meer toevallige omstandigheden, zoowel met
betrekking tot de winst, als met betrekking tot de dividend-
politiek. Zoodra een onderneming een of zelfs enkele jaren
het dividend passeert, reageert de koers doorgaans op
min   of meer irrationeele wijze, omdat het richtsnoer:  het
dividend, ontbreekt.

De bovengeschetste benadering van de prognose der
toekomstige resultaten in drie itappen geeft uiteraard een
grooten voorsprong boven dergelijke dilettantische
methoden. Al ontbreekt haar de exactheid, zij dwingt den
belegger of diens adviseur de situatie op beleggingsgebied
en de positie der verschillende  ondernemingen, c.q. publiek-
rechtelijke lichamen, systematisch en geddtailleerd te
bestudeeren en op deze wijze een inzicht te verkrijgen in
de risico's, welke hij aanvaardt en de kansen, welke hij
verwerft.

Vooral evenwel moet men iii het oog houden, dat de
ontwikkeling steeds moet worden geobserveerd. Van jaar
tot jaar moet de situatie opnieuw worden bezien en bij een
gewijzigde opinie omtrent vooruitzichten en positie van
het beleggingsobject, dienen diensovereenkomstige maat-
regelen te worden getroffen. Eenerzijds moet niet worden
teruggedeinsd voor het nemen van verlies, indien men de
situatie verkeerd blijkt te hebben beoordeeld, anderzijds
behoeft men zich niet bij elke kleine afwijking van de ver-
wachting ongerust te maken. In de praktijk vallen deze
„onaangename" verrassingen vaak mede. Vooral de op-
vattingen, zooals men die in Wallstreet veelvuldig kan
hooren verspreiden door makelaars en anderen, dat een
kleine wijziging in de situatie, zooals b.v. een prijsverlaging,
of het oprichten van een concurreerende onderneming,
ineens het bezit belangrijk in waarde zou doen verminderen,
missen uiteraard elken grond. Een werkelijk goede onder-
neming wordt als regel niet in veertien dagen slecht en
komt ook niet in het gedrang door elke willekeurige prijs-
verlaging. Men mag ten aanzien van dergelijke verschijn-
selen gerust vertrouwen op de bekwaamheid van de leiding
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en het aanpassingsvermogen van de onderneming en doet
vaak wijs, indien men alle beursgeruehten enz. ignoreert.
Daarentegen moet men een scherp oog hebben voor
de werkelijk belangrijke wijzigingen in de vooruitziehten
van de onderneming. Het „windwijzer"-karakter van de
beurskoersen is een element, dat in een rationeele be-
leggingspolitiek kan worden gemist.

Ten aanzien van obligaties kan een analoge procedure
worden gevolgd. In zooverre men te doen heeft met
obligaties van Staten, of andere publiekrechtelijke lichamen,
is het vooral de economische structuur, welke de aandacht
vraagt. Heeft men te doen met een jongen, grondstoffen-
produceerenden, Staat, dan wel met een bezadigden
Industrie-StaatT Hoe staat het met het algemeene wel-
vaartspeill Is de bevolking relatief arm, of beschikt zij
over belangrijke vermogenst

Met andere woorden:   mag   een    stabiele   draagkracht,
ook in onglin Atige tijden, worden verwacht 1

Ook op dit gebied openbaren zich vaak structureele
tendenzen, welke de ontwikkeling van den eenen Staat,
of het eene gebied, aanmerkelijk gunstiger kunnen doen
verloopen dan die van andere.

Evenals bij de prognose ten aanzien van aandeelen, moet
bij deze obligatiesoorten de algemeene economische
ontwikkeling nauwkeurig worden gadegeslagen, zoowel
met  het  oog op structuurwijzigingen,  als  t. a. v.  conjunc-
tuurinvloeden.

De nadruk valt hier echter meer op de hechtheid en de
stabiliteit van de economische structuur, dan op de te
verwachten ontwikkeling.

Voor obligaties van ondernemingen dient eveneens de
structuur van de ddbitrice onderzocht te worden. Dit
onderzoek kan in hoofdzaak parallel loopen met de proce-
dure  t. a. v. aandeelen, zooals hiervoor geschetst.  De
nadruk valt daarbij wederom op de soliditeit van de
structuur der ddbitrice en de vraag of stabiliteit mag
worden verwacht.
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Een gunstige struetureele ontwikkeling is ongetwijfeld
aangenaam, maar direct voordeel brengt zij den obligatie-
houder niet. Voor hem is het voldoende, indien de d6bitrice
regelmatig en ten volle aan haar verplichtingen kan
voldoen.

Wij nemen hiermede afscheid van den eersten en belang-
rijksten factor van de prijsbeoordeeling: de prognose
van de toekomstige opbrengsten naar grootte en zekerheid.

II. Het tweede element van de prijsbeoordeeling wordt
gevormd door den rentestand op Zangen termijn. Wij spreken
hier opzettelijk niet van een risicopremie, als element in
de prijsvorming, aangezien ons dit minder juist voorkomt.
De usantieele opvatting ziet in de risicopremie een soort
vergoeding, zoowel voor onzekerheid, als voor onbekendheid
van de grootte der toekomstige prestaties.

Wij bebben in het voorafgaande gezien, hoe deze on-
zekerheid t. a. v. de grootte der prestaties op geen enkele
wijze quantitatief te bepalen is.

De conceptie van de risicopremie, we]ke bij een obligatie-
koers nog te bepalen is, maar bij aandeelenkoersen zich
aan elke bepaling onttrekt, geeft naar onze meening een
indruk van valsche exactheid, welke het vraagstuk slechts
verwart, maar niets tot de oplossing bijdraagt. Juist het
begrip risicopremie wekt den indruk, alsof de risico's
quantitatief meetbaar zouden zijn, en ook inderdaad door
de markt zouden worden gemeten, hetgeen niet het gevalis.

Het ]ijkt ons doelmatiger, de waarschijn]ijkheid en de
grootte der toekomstige opbrengsten samen te brengen bij
de prognose van de opbrengsten, van welke gedachte wij
dan ook in het voorafgaande zijn uitgegaan. Indien de
risicopremie werkelijk haar naam verdiende, zou jaar-
lijksche reserveering van deze premie voldoende moeten
zijn om de opbrengst van de belegging gelijk te doen zijn
aan den beroemden „landesublichen Zinsfuss". Dat deze
constructie sleehts academische waarde heeft, weet ieder,
die de koersvorming ter beurze wel eens heeft bestudeerd.
Overigens maakt het principieel natuurlijk weinig verschil
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of men de „onzekerheid" opneemt in de prognose der
opbrengst, waar zij logisch thuis behoort, dan wel in den
rentevoet, waartegen de opbrengst wordt gekapitaliseerd.
Op deze wijze wordt voor ons onderzoek de tweede factor
van de prijsvorming gevormd door den rentestand op
langen termijn.

De rentestand op korten termijn oefent op de waar-
deering van effecten als regel slechts weinig invloed uit.
Alleen in geval de beschikbare middelen op korten termijn
,,over gaan stroomen" naar de beurs, dat wil zeggen,
bij de financiering van een hausse uit middelen op korten
termijn, wordt een direct verband gelegd tussehen den
rentestand op korten en op langen termijn.

In het algemeen zal degene, die geen speculatief risico
wil nemen, niet geneigd zijn op korten termijn beschikbare
middelen in effecten of andere beleggingen op langen
termijn te investeeren. Men kan derhalve veilig aannemen,
dat het de rentestand op langen termijn is, welke de
koersen ter beurze op den langen duur beheerscht en de
Traarde raIl beleggingen bepaalt. Voor den belegger, die
de redelijkheid van den koers wil toetsen, zal geen andere
maatstaf dan deze rentestand in aanmerking komen.
Hij heeft immers in beginsel de keuze uit andere belegging
op langen termijn: b.v. hypotheek, onroerend goed of
anderszins.

Een stijging van den rentestand beteekent, ceteris
paribus, een daling van de waarde van beleggingen op
langen termijn, zoowel van obligaties als van aandeelen.
Een rentedaling heefb de omgekeerde uitwerking.

Ten aanzien van de aandeelenkoersen kan worden opge-
merkt, dat de daling van den rentestand, in sommige
gevallen, kan beteekenen een daling van de lasten der
onderneming. Vooral bij bedrijven, welke met veel vreemd
kapitaal op langen termijn werken, kan dus een daling
van den rentestand op langen termijn een additioneel
voordeel vormen, doordat de voor aandeelhouders beschik-
bare winst een stijging ondergaat. Een stijging van den
TAN RATESTIa - K 1660                                                                                            7
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rentevoet  vern]indert de winst niet in die mate, omdat als
regel, de noodzaak om hoogere rente te betalen op de obli-
gatieschuld eerst na langen tijd ontstaat. Het conversierecht
daarentegen verze]cert den geldnemer de mogelijkheid om op
relatief korten termijn te profiteeren van de rentedaling.

De rationaliteit van den prijs nu kan alleen beoordeeld
worden op grond van een oordeel omtrent den rentestand
op langen termijn en de ontwikkeling daarvan in de toe-
komst. Verwacht men in de toekomst een lageren rentevoet
dan thans geldt, dan zal men de contante waarde van de
verder in de toekomst gelegen opbrengsten tegen dien
lageren rentevoet moeten berekenen. Op een andere
plaats in dit gesehrift zullen wij het een en ander opmerken
over de questie van de prognose van den rentestand op
langen termijn. Hier constateeren wij slechts, dat deze
prognose uiterst moeilijk is; vooral de vraag   naar   de
beschikking over middelen op langen termijn is een factor,
welke zich welhaast aan elke voorspelling onttrekt,
afhankelijk als zij is van tal van niet te voorziene mogelijk-
heden op bet gebied van de ontwikkeling van nieuwe
producten en productiemethodes. Van de aanbodzijde
mag men misschien een druk  op den rentestand verwachten,
en men kan wellicht de stelling verdedigen, dat, naarmate
het aanbod zich meer ophoopt, een drastische stijging
ten gevolge van factoren aan de zijde van de Traag onwaar-
schijnlijker wordt. Maar zelfs in den gedachtenkring van
KEYNES moet toch een stijging niet uitgesloten worden
geacht. Hetzelfde geldt trouwens in een dconomie dirig6e.
Ook daar is geldcreatie niet gelijkwaardig met kapitaal-
creatie en alleen een rantsoeneering van de kapitaalvraag
zou, bij het ontstaan van belangroke nieuwe bestedings-
mogelijkheden, den prils voor den kapitaalsdienst stabiel
kunnen houden.

De stabilisatie van den rentestand op een laagste niveau,
waarheen de ontwikkeling thans gaat, berust op de positie
van den Staat als kapitaalvrager. Een soortgelijke positie
als kapitaalaanbieder bezit de Staat echter niet.
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Slechts het feit, dat een belangrijke rentestijging op
korten termijn weinig waarschijnlijk is, vormt een ver-
eenvoudiging van de prognose. Ook hier moet men evenwel
de prognose als het ware in stukjes breken door regelmatig
die factoren na te gaan, welke den rentestand op langen
termijnbeheerschen. Enze]fs een dergelijke„korte"prognose
is met groote moeilijkheden verbonden. Zij heeft evenwel
het voordeel, dat een „korte" prognose, zij het dat deze
nog onzeker is, beter is dan in het geheel geen prognose.

Als regel kan men constateeren, dat het koerspeil zich
richt naar den bestaanden rentevoet, zonder dat rekening
wordt gehouden met vermoedelijke of waarschijnlijke
ontwikkelingen in de toekomst, tenzij deze „voor het
grijpen" liggen. Juist als bij de taxatie der toekomstige
opbrengsten, staat,  ook op het gebied van den rentestand,
de beurs meestal geheel in het teeken van het heden en
de zeer nabije toekomst.

III. De derde factor bij de bepaling van de rationaliteit
van den prijs is gelegen in de prijsvorming ter beurze
zelve. De koersvorming vertoont een aantal idiosyn-
crasiean, welke voor de beoordeeling van de rationaliteit
van een bepaalden prijs van belang kunnen zijn. Het prijs-
vormingsproces ter beurze is alles behalve een volkomen
rationeel gebeuren. Integendeel kan worden beweerd,
dat de beurs sterk onder den invloed staat van emotioneel
getinte massa-psychologische invloeden.

Het meest spectaculaire voorbeeld daarvan is wel de
koersvorming onder den invloed van hausse en baisse.
Maar ook op minder groote schaal doen emotioneele
factoren zich ter beurze sterk gevoelen. Talrijke illustraties
zouden daarvoor kunnen worden aangevoerd;  wij  ver-
melden slechts het verschijnsel van de seizoentoppen in de
koersen voor bedrijven, welker winsten met de seizoenen
variaeren, zooals b.v. de stijging van de koersen van
Amerikaansche spoorwegwaarden in den herfst. Het is
duidelijk, dat dergelijke invloeden wel degelijk in aan-
merking moeten worden genomen bij de beslissing, of men



100 BELEGGINGSPOLITIEK EN ECONOMISCHE PROGNOSE

op het huidige prijspeil tot aankoop over zal gaan. Het
gaat hier om het probleem van de „timing" van de be-
leggingspolitiek. Ook dit is in belangrijke mate een kwestie
van economische prognose. De wetensehap, dat de koersen
van Amerikaansche spoorwegfondsen b.v. in het voorjaar
in het algemeen een laagtepunt bereiken, en in den herfst
een top te zien geven, baat niet veel, als tusschen voor-
en najaar een conjunctuuromslag intreedt.

Bij de „timing" van de aankoopen zal men moeten af
gaan op een verwachting ten aanzien van de ontwikkeling
van het prijsniveau ter beurze als geheel, d. w. z. van een
beoordeeling van den stand van de conjunetuur in het
algemeen. Met andere   woorden:   bij de beoordeeling   van
de rationaliteit van den prijs, moet men uitgaan van het
inzicht, dat de prijsvorming ter beurze sleehts bij uit-
zondering een waarljk rationeelen prijs tot stand zal
brengen. Dientengevolge loont het de moeite een onder-
zoek in te stellen naar de factoren, Ivelke de koersvorming
beheerschen, ten einde op grond van deze studie te komen
tot een zoo juist mogelijke timing van den aankoop of den
verkoop. De studie van de faetoren, welke de prijsont-
wikkeling ter beurze beheersehen, staat nog in haar
kinderschoenen.

Op een andere  plasts  in  deze studie 1) zullen wij aan
dit onderwerp meer aandacht besteden. Op deze plaats
willen wij alleen enkele woorden wijden aan de wijze,
waarop de economische prognose bij kan dragen tot de
oplossing van dit vraagstuk.

Het eerste beginsel, waarvan een dergelijk onderzoek
uit moet gaan, is dat de beurs geen op zich zelf staand,
geisoleerd, gedeelte van het economisch leven is. Met
andere woorden, hoe a-rationeel de reactie op den korten
termijn moge zijn, de grondslag van de koersontwikkeling
wordt op den langen duur gevormd door de ontwikkeling
op economisch gebied. Dit houdt in, dat een inzieht in

1) Pagina 828 e. v.
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stand en ontwikkeling van de conjunctuur een nood-
zakelijke basis vormt voor de beoordeeling van de koers-
ontwikkeling. Daarnaast dienen die economische krachten,
welke meer rechtstreeks het gebeuren op de aandeelen-
markt beinvloeden, aan een onderzoek te worden onder-
worpen. Hiertoe behooren met name de ontwikkeling
van de besparingen, de ontwikkeling van de investeerings-
mogelijkheden en de rraag naar nieuw kapitaal (emissies),
de ontwikkeling van den rentestand op langen termijn,
de voorwaarden, waarop, en de mate waarin, credieten
op korten termijn ten behoeve van de speculatie aan de
beurs toevloeien.

De bovenbouw van de koersvorming wordt dan gevormd
door de psychologische en massa-psychologische factoren.
Een inzicht in de psychologie, en vooral in de psychologie
der massa, zal daarbij te stade komen. Een algemeen
indexcijfer  zal  voor  dit  speciale  doel,  n.1. het meten van
bet speculatieve sentiment, als regel niet geschikt zijn.
Naast verschijnselen, zooals de credietverleening aan de
beurs, het aantrekken van den rentestand op korten
termijn, de eventueele tendens tot koersdaling van obli-
gaties, doordat alle aandacht zich op de aandeelenmarkt
coneentreert, verdient vooral de aard, het tempo en de
localisatie van de sne]le koersstijging in de speculatieve
hausse de aandacht.

Het is van veel belang een onderseheid te maken
tusschen de zuiver speculatieve fondsen (v.n.1. cats and
dogs) en de beleggingsfondsen, en het gedrag van deze
twee groepen tegenover elkaar te bestudeeren. Als regel
zullen bij een speculatieve hausse din, of enkele groepen
van aandeelen een bijzondere voorkeur hebben. Speciaal
deze speculatieve favorieten moeten in het oog worden
gehouden. Niet alleen de koersontwikkeling zelve, maar
vooral het tempo van de koersstijging en de bijbehoorende
omzetten kunnen een indicatie geven ten aanzien van
het optreden van een zekere „vermoeidheid".

Op deze wijze is het mogelijk een inzieht te krijgen in
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de situatie ter beurze en met name om een indruk te
krijgen, of de situatie t. a. v. bepaalde fondsen als gezond
of als ongezond kan worden beschouwd. Het algemeene
conjunctuuronderzoek kan ons leeren, in welke fase van
de  conjunctuur de volkshuishouding zieh bevindt: baisse,
begin van het herstel, voortgeschreden herstel of hausse.

Aangevuld met de hierboven weergegeven analyse van
de situatie ter beurze en in het bijzonder voor bepaalde
groepen fondsen, is het mogelijk een aardig beeld te ver-
krijgen van het prijspeil en diensovereenkomstig den tijd
van aan- of verkoop te beoordeelen.

De psychologische invloeden zijn op de obligatiemarkt
van minder beteekenis dan op de aandeelenmarkt, hetgeen
niet wegneemt, dat hun rol toch belangrijk kan zijn.

Ten gevolge van de bovengrens, welke voor de obligatie-
koersen gelegen is omtrent den parikoers, al hangt de
juiste ligging van dit koersplafond af van looptijd, af-
lossingsvoorwaarden en rentestand, is de speelruimte voor
speculatieve invloeden bij solide obligaties relatief beperkt.
De aard van het obligaties bezittende publiek is daarbij
van grooten invloed.

De invloed van de conjunetuur uit zich in een tendens
tot koersdaling in de hausse als gevolg van de rente-
stijging, terwijl het omgekeerde zich in de baisse voor zal
doen. Men doet echter goed, zich duidelijk voor oogen te
houden, dat dit slechts tendenzen zijn. De ontwikkeling
in de jaren 1929/1932 laat zien, dat de obligatiekoersen
wel vatbaar zijn voor, wat men per analogie zou kunnen
noemen, een speculatieve baisse. Speculatief dan niet in
den zin van op baissespeculatie berustend, maar massa-
psychologisch   bepaald. En omgekeerd;   in de hausse   in
de Vereenigde Staten in de jaren na 1933 valt een tendens
tot koersstijging van obligaties op te merken onder den
invioed der cheap money-policy.

Een geheel andere ontwikkeling vertoonen de minder
solide obligaties, en ook de converteerbare obligaties.
Hun koersontwikkeling loopt in groote lijnen parallel



KOERSVORMING TER BEURZE 103

met die rail de aandeelen. Met andere woorden, zij zijn wel
degelijk onderworpen aan de speculatieve hausse en baisse.

Het is duidelijk, dat de methodes, zooals deze hierboven
Iverden uiteengezet, alleen van beteekenis zijn voor den
belegger op langen termijn. De prognose van de koers-
ontwikkeling op korten termijn is te zeer onderhevig aan
de tallooze factoren van allerlei aard, welke het koers-
niveau ter beurze beinvloeden, en de onzekere psycho-
logische reacties van de massa van het ter beurze
handelende publiek, dan dat zij, anders dan bij uitzondering,
de basis zou kunnen vormen van handelingen ter beurze.
Alleen de combinatie van de economische prognose, zooals
deze in de vorige bladzijden is uiteengezet, welke derhalve
omvat de nauwgezette bestudeering van den toestand en
de ontwikkeling van de volkshuishouding, zoowel t. a. v.
structuurwijzigingen, als t. o. v. conjunctuurverschijnselen,
het onderzoek van de ontwikkeling en vooruitziehten van
bedrijfsgroepen en ondernemingen, en het onderzoek van
den rentestand op langen termijn, met de analyse van de
verschijnselen ter beurze kan ons een zekeren, zij het niet
quantitatieven, maatstaf verschaffen ten opzichte van de
beoordeeling van de relatieve rationaliteit der op een
bepaald oogenblik geldende koersen.

In den hierboven uiteengezetten zin is een economische
prognose mogelijk, waaruit dan tevens de mogelijkheid
voortvloeit van een doelbewuste beleggingspolitiek in den
zin van de vorige afdeeling.

Daarbij moet evenwel in het oog worden gehouden, dat,
bij den huidigen stand der wetenschap, en als gevolg van
den aard der sociaal-economische versehijnselen, de econo-
mische prognose niet de exactheid bezit, welke de prognosen
in sommige natuurwetensehappen kunnen bereiken. De
sociale wetenschappen kennierken zich in het algemeen
door de veelheid van factoren, welke de sociale ver-
schijnselen beinvloeden, en daaraan een zekere mate van
onbepaaldheid, of, zoo men wil, vrijheid verleenen. De
mensch zelf, met zijn gecompliceerde psychisehe en
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geestelijke structnur, is in deze processen de belangrijkste
factor. Reeds in de medische wetenschap, welke een over-
gang vormt tussehen de natuurwetenschap en de sociale
wetenschap, beteekent het stellen eener diagnose nog niet,
dat de daarop gebaseerde prognose steeds in vervulling gaat.

Gezien het karakter der socia]e verschijnselen in het
algemeen, en der economiRche gebeurtenissen in het bijzon-
der, waarbij vooral de nadruk valt op de veelheid en ver-
scheidenheid der factoren, welke het resultaat beinvloeden,
kan op economisch gebied geen exacte prognose worden
verwacht. De rol der strikt eenzijdig causale verklaring
is op economisch gebied zeer beperkt. In de plaats daarvan
dient dewederzijdsehe afhankelijkheid, de organisch-functio-
neele verbondenheid van de economische verschijnselen te
treden, zooals deze tot uitdrukking komt o. a. in de wis-
kundige economie en de sequentie-analyse.

De volgende onderafdee]ing zal ons de gelegenheid
geven de grenzen van de economische prognose nader
te leeren kennen.

De Eeonomisehe Prognose en het Beginsel van de Verdeeling
van Itisieo

In deze bladzijden zul]en wij trachten de grenzen van
de economische prognose nader lie belichten, waarbil dan
tegelijk de rraag aan de orde komt, well[e plaats moet
worden toegekend aan het beginsel van de verdeeling
van risico.

Laten wij allereerst uitgaan van de veronderstelling,
dat geen enkele vorm van economische prognose mogelijk
is, met andere woorden, dat op economisch gebied de
uitkomsten van handelingen zich geheel en al onttrekken
aa;n het opstellen van elke verwachting ten opzichte van
de uitkomst. Er heerscht dus, nemen wij aain, volslagen
onzekerheid, of anders gezegd, het volledige toeval.
Dit is het Inateriaal, waarop het verzekeringstechnische
beginsel raIl verdeeling van risico met het meeste succes
kan worden toegepast. Aannemende, dat geen enkele
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beleggingsmogelijkheid betere kansen op succes heeft dan
evil andere, wordt het beste resultaat, althans de beste
verdeeling van goede en kwade kansen, bereikt door het
vermogen zoo evenredig mogelijk over een zoo groot
mogelijk aantal beleggingsmogelijkheden te verdeelen.

Volgens deze veronderstelling is het economische ge-
beuren een volslagen loterij, alleen   met dit verschil,   dat
de grootte en het aantal van de prijzen onbekend zijn.
Deze conceptie maakt het beginsel van de verdeeling van
risico tot den eenigen mogelijken vorm van beleggings-
politiek. Verdeel de belangen zooveel mogelijk over alle
denkbare   beleggingsobjecten:   land, gebouwen, duurzame
goederen, sieraden, schilderijen, obligaties, aandeelen,
enz., enz.

Toegepast   op de belegging in effecten   wil dit zeggen:
verdeel het vermogen gelijkelijk over obligaties en aan-
deelen, en beleg, binnen deze cal:egorieen, in zooveel mogelijk
soorten, zonder daarbij eenige selectie toe te passen, aan-
gezien elk object in deze opvatting in wezen gelijke kansen
heeft. De werkelijke kansen zijn immers niet te beoordeelen,
zoodat aan alle objecten in dat opzicht dezelfde beteekenis
moet worden toegekend.

Tegen een dergelijke opvatting verzet zich het mensche-
lijke gezonde verstand van den beginne af aan. Men
classificeert  obligaties  t. o. v.  soliditeit,  vermijdt  laag
genoteerde, speculatieve, obligaties en aandeelen men heeft
een voorkeur voor obligaties boven de speculatieve aan-
deelen, enz., alle vormen van classificatie van kansen
en risico's, welke berusten op verwaehtingen ten aanzien
van het gedrag van bepaalde categorieen van beleggings-
objeeten. Met andere Woorden, men is er van overtuigd,
dat op economisch gebied niet alleen het toeval heerscht,
doch dat in tegendeel de kansen en risico's ongelijk ver-
deeld zijn. Men verwacht,  dat een solide geachte obligatie
zich beter zal gedragen dan een slecht geclassificeerde,
men verwacht, dat een solide beleggingsaandeel betere
resultaten zal opleveren dan een „gokfonds", dat een
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obligatie zich anders zal gedragen dan een aandeel, enz.
Men moet daarbij tevens van de overtuiging uitgaan,

dat de koersen op een bepaald oogenblik geen juiste
waardeering vormen van de kansen  en risico's, inhaerent
aan de versehillende fondsen, anders zou het er in „the
long run" inderdaad niets toe moeten doen, welke fondsen
men kocht.

Ook het verzekeringsbedrijf, zoowel de brand- als de
levensverzekering, kent de gedachte van de classificatie
van risico's. Op grond van de ervaring weet men daar,
dat bepaalde groepen van verzekerden, e.q. verzekerde
objecten, een slechtere kans, een grooter risico opleveren
dan andere. En niet alleen, dat men dit weet, maar het
is in de meeste gevallen door massa-waarneming mogelijk
dit grootere risico quantitatief te bepalen, en tot uit-
drukking te brengen in een verhoogde premie. Wel is
deze quantitatieve bepaling, vooral bij de brandverzekering,
niet altijd even exact, maar dit neemt niet weg, dat men
toch kan zeggen, dat de risico's niet slechts classificeerbaar
maar ook quantificeerbaar zijn. Dit element van quanti-
ficeerbaarheid ontbreekt bij de beleggingsobjecten. Van-
daar, dat de prijsvorming ter beurze niet kan worden
vergeleken met de premievorming bij de verzekering.

De classificatie van de vermogensobjecten is, voorloopig
althans, een qualitatief versehijnsel, geen quantitatief
bepaald versehijnsel. Steeds blijft de factor: beoordeeling
dientengevolge een wezenlijke rol vervullen bij de prijs-
vorming en de beslissingen in zake beleggingsobjecten.
Indien men aanvaardt, dat een classificatie van de be-
leggingsobjecten ten opziehte van kansen en risico's
mogelijk is, rijst de vraagt, op welke grondslagen een der-
gelijke classificatie moet berusten, en hoever zij kan gaan.

In de voorgaande bladzijden is betoogd, dat de
economisch-exogene risico's in belangrijke mate volkomen
toevallig zijn en derhalve niet voor classificatie in aan-
merking komen. De classifieatie moet zich derhalve
beperken tot de economiseh-endogene en enkele sociale
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risico's. Ten opzichte van een aantal sociale risico's werd
gewezen op het bestaan van gevarenlrlassen, welke samen-
hangen met aard en sociale structuur van de bevolking;
andere sociale risico's bleken volkomen niet te voorzien.

De economisch-endogene risico's werden ingedeeld in
twee groote rubrieken: conjunctuur- en structuurrisico's.

Voor beide groepen van risico's e.q. kansen bleek het
mogelijk „gevarenklassen" te baseeren op de economische
structuur van groepen van beleggingsobjecten. Op de
aandeelenmarkt blijkt het begrip bedrijfsgroep een vol-
doende homogene categorie van economische objecten
te omvatten om deze als een gevaren (of kans) klasse te
beschouwen ten aanzien van de conjunctuur- en structuur-
risico's, al liep het gedrag van deze groepen ten aanzien
van conjunctuur- en structuurrisico's als regel niet
parallel 1).

Binnen het kader van de gevarenklasse: „bedrijfsgroep"
Tvordt gestreefd naar een verdere tarifeering van de risico's
voor de individueele beleggingsobjecten. Deze tarifeering
vertoont veel overeenkomst met de wijze, waarop bij het
medisch onderzoek voor de levensverzekering de levens-
kansen van het individu IVOrden beoordeeld aan de hand
van gegevens als ouderdom van familieleden, momenteele
gezondheidstoestand, het bekend zijn van kwalen en
gebreken, enz. Even goed als het individu, is de onder-
neming een organisme, een levende eenheid, welker levens-
kracht en levenskansen samenhangen met den huidigen
gezondheidstoestand, de in het verleden gebleken kwalen,
de gezondheid van de omgeving e.t.q. Evenmin als de
medicus op grond van deze bevindingen exact kan voor-
spellen, hoe lang een bepaald individu nog zal leven,
evenmin kan de economische prognose ons de quantitatieve
uitkomst van de belegging leeren. En evenmin als de
medicus zieh laat weerhouden van de conclusie, dat een
bepaald individu een betere levenskans heeft dan een

1)  Hierover nader pagina 885 e. v.
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ander, ook al moet hij daarbil tal van reserves maken en
kan, wellicht in feite, de uitkomst in strijd zijn met de
prognose, evenmin zullen de econoom en de bedrijfs-
econoom zich behoeven te onthouden van een dergelijke
uitspraak.

Evenals de waarde eener medische prognose wordt ver-
hoogd door een regelmatige contr6le, welke tijdig deskundig
ingrijpen mogelijk maakt, - men denke in dit verband
aan de gedragslijn van verschillende groote Levens-
verzekeringmaatschappijen - op deze]fde wijze verhoogt
de regelmatige contr6le van de beleggingsportefeuille de
goede kansen van de beleggingspolitiek. Want evenmin
als het feit, dat wij leven in een dynamische werkelijkheid
wil zeggen, dat alles van vandaag op morgen of binnen een
jaar radicaal verandert, evenmin mag men zich ontveinzen,
dat in den loop der jaren de situatie zich kan wijzigen, en
soms zelfs binnen enkele jaren radicaal kan veranderen.

De deskundige zal deze veranderingen eerder kunnen
opmerken dan de leek, reden, waarom bij het vermogens-
beheer de deskundige voorlichting niet kan worden gemist.
De poging tot classificatie berust, zooals alle menschelijke
wetenschap op waarschijnlijkheidsoordeelen, met alle ge-
volgen van dien. Zij beoogt in wezen het onderverdeelen
van de beleggingsobjecten in gevaren- of risicoklassen,
waarmede dan dus kansklassen correspondeeren. Tot een
exacte meting van risico  en kans  kan  zij  het niet brengen;
daartoe zijn de factoren, die de uitkomst beheerschen te
complex en is de onzekerheid te groot.

Bovendien - en dit is een groot nadeel, ook voor de
methode van risicoverdeeling, - is het aantal homogene
gevallen gering. De bedrijfsgroep bestaat als regel uit te
weinig ondernemingen, en die ondernemingen onder-
scheiden zich onderling te veel, zijn te zeer een eigen
individualiteit, dan dat de invloed van de economische
ontwikkeling allen op gelijke wijze zou beinvloeden. In
dit opzieht stant de econoom in belangrijke mate ten
achter bij den medicus, die met veel grootere aantallen
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homogeen of rrijwel homogeen materiaal te maken heeft.
De, voor elke prognose zoo belangrijke, invloed van de
wet der groote getallen kan dientengevolge slechts in zeer
beperkte mate tot uitdrukking komen. Dit is een ernstig
nadeel, omdat juist op sociaal-economisch gebied de
handelingen van groepen van economische subjecten een
zekere regelmaat te zien geven, ook als de handelingen
van elk individu zich aan prognose onttrekken.

Daarbij komt nog, dat de verificatie van de waarde
der classificatie een bijzonder moeilijk vraagstuk vormt.

Achteraf is een verificatie practisch niet uitvoerbaar,
doordat heel moeilijk te reconstrueeren is, hoe de opinie
in het verleden over bepaalde fondsen en fondsengroepen
luidde, nog veel minder op welk oogenblik men een wijziging
zou hebben noodig geacht. Alleen een conscialtieus onder-
zoek, gebaseerd op de leetuur van financieele berichten
en financieele bladen uit een bepaalde periode, zou eenig
uitsluitsel kunnen geven.

Dat onderzoek zou eigenlijk ingesteld moeten worden
door economisch geschoolden, die van de latere ont-
wikkeling geen kennis droegen, want anders is de kans te
groot, dat de later gebleken uitkomsten het oordeel be-
invloeden. Men ziet, de taak is niet eenvoudig. Zij wordt
nog aanzienlijk gecompliceerder, doordat niet alleen de
beleggingsobjecten door hun gering aantal en hun, mede
dientengevo]ge, uitgesproken individualiteit de opdracht
bemoeilijken, maar bovendien elke beleggingshandeling
een individueel aspect draagt in verband met positie,
karakter, ontwikkeling en behoefte van den belegger.

Om deze redenen is de toetsing van de„efficiiancy" van
een bepaald beleggingsprogramma een zeer moeilijke, zoo
niet onuitvoerbare taak, indien de desbetreffende be-
slissingen reeds in het verleden liggen. Tmmers, achteraf
is niet meer uit te maken, welke overwegingen hebben
geleid tot de concrete samenstelling van de portefeuille.
De beste wijze van toetsing is gelegen in het uitgaan van
het recente verleden, en het nagaan van de resultaten,
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we]ke in feite in de toekomst worden behaald. En ook dan
nog is een beoordeeling moeilijk, door de tallooze toevallige
omstandigheden, welke in een kort tijdsbestek de resul-
taten kunnen beinvloeden. Vooral het vinden van den
norm, waaraan de uitkomsten moeten Tvorden getoetst,
is Iliet eenvoudig.

Het veronderstellen van een andere samenstelling van
de portefeuille is steeds willekeurig. Toetsing aan de ont-
wikkeling van gemiddelden of indexcijfers is de meest
objectieve methode, hoewel toch ook vaak onlogisch, vooral
indien de gemidde]den zeer veel fondsen omvatten, of wel
bepaalde fondsen uit het gemiddelde worden verwijderd
en door andere vervangen.

Gegeven de beperkte toetsingsmogelijkheden, zal de
sterkste steun voor de voorgestelde wijze van classificatie
van risico's te zoeken zijn in het theoretische inzieht. Ten
aanzien van het conjunctuurrisico, inzonderheid de mate
van koersfluctuatie in de conjunctuur, zijn voldoende
gegevens beschikbaar om de waarde van de prognose, of,
zoo men wil, van de classificatie aan te toonen.

Ten aanzien van de structuurontwikkeling is dat
moeilijker; de trend-analyse, vooral de qualitatieve trend-
analyse, staat nog in de kinderschoenen. Ongetwijfeld
zal de toekomst op dit gebied een belangrijke ontwikkeling
te zien geven, van welker resultaten de beleggingspolitiek
zeer zeker de rruchten zal weten te plukken.

De toenemende tendens tot ordening, dat wil zeggen
tot het leiden van de economische ontwikkeling door een
centrale instantie en tot beheersching van prijzen,
productievoorwaarden en coneurrentie, kan dit probleem
veel vereenvoudigen. De onbeheerschte, toevallige, fluctua-
ties van de rentabiliteit, welke thans het vormen van een
beeld bemoeilijken en het inzicht vertroebelen, zullen
worden beperkt. Ook al verdwijnen de conjunctuur-
fluctuaties niet geheel, de ordening zal deze toch tot
geringere proporties weten terug te brengen. De bedrijfs-
uitkomsten zullen, naar verwacht mag worden, een
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rustiger karakter verkrijgen, waardoor de structureele
ontwikkeling op langen termijn meer op den voorgrond zal
komen en gemakkelijker zal kunnen worden waargenomen.

Uiteraard is het moeilijk op dit gebied voorspellingen
te doen, omdat zooveel afhangt van de vormen, welke de
prijsbeheersching zal aannemen. In zooverre evenwel
geen vol]edige collectivistische huishouding ontstaat,
waarbij de Staat richting en omvang der productie in
ddtails voorschrijft, moet worden aangenomen, dat het
rental)iliteitsstreven een zekere speelruimte zal behouden,
en met name zal worden gebezigd als compas voor de
richting en den omvang van de productie binnen het kader  ,
der algemeene, door de Overheid aangegeven, ]ijnen.

De factoren, welke wij later 1) als „groeitendens"
zullen leeren kennen, zullen derhalve hun beteekenis
b]ijven behouden, en zich ongetwijfeld in de renta-
bi]iteit blijven weerspiegelen. De verworven, grootere
efficiency, de betere organisatie, de betere in- en verkoop-
methodes, zullen ook in de geordende maatschappij een
redelijke belooning vinden, in zooverre een volledige uit-
schakeling van het particuliere initiatief niet wordt
beoogd.

Een doelmatige verdeeling van bet kapitaal over de
verschillende bedrijfstakken vereischt juist een helderder
inzicht in de structureele ontwilrkeling en dit zal onge-
twijfeld in de geordende samenleving worden nagestreefd.

Wat de verdere uitbouw van de classificatie betreft, de
verwachting, dat een sterke onderneming, welke in het
verleden een goed beleid heeft getoond, over een goede
productie- en afzetorganisatie beschikt en prima pro-
ducten maakt, met grooter gemoedrust de toekomst kan
tegemoet zien dan een marginaal bedrijf, deze stelling be-
hoeft onder de huidige omstandigheden weinig toelichting.

In de geordende maatschappij zullen de verschillen in.
levenskans van de verschillende ondernemingen vermoede-

1) Pagina 353 e. v.
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lijk belangrijk inkrimpen, en zal het rendement van het
geinvesteerde kapitaal meer geagaliseerd worden.

Maar het verschijnsel van marginale en beter gesitueerde
ondernemingen zal wel blijven bestaan, en vraagfluctuaties,
waarbij het aanbod wordt aangepast, zullen de eene onder-
neming ernstiger treffen of minder doen profiteeren dan
de andere, al naar gelang van haar structuur.

Noch structuurversehillen noch verschillen in mensche-
lijke bekwaamheid kunnen IVOrden uitgeschakeld en al
evenmin kan het in de bedoeling van de ordening, in de
beteekenis, zooals deze algemeen wordt begrepen, liggen,
de dynamische ontwikkeling van het economische leven
volkomen af tesnoeren.  Toch zal zij,naar alle waarschijnlijk-
heid, de economische ontwikkeling in rustiger banen leiden.
De onzekerheid en het risico, die tot nu toe drukten op
den individueelen ondernemer en de arbeiders, zal meer en
meer worden opgevangen door de gemeenschap. Men mag
derhalve een ontwikkeling verwaehten, waarin vooral de
scherpe conjunctuurfluctuaties zullen zijn verdwenen, of
althans beperkt, en de onzekerheid van de prognose der
opbrengsten aanzienlijk kleiner zal zijn, hetgeen de vraag-
stukken van de beleggingspolitiek zal vereenvoudigen.

Wij nemen afscheid van dit belangwekkende onderwerp,
waarover veel meer te zeggen zou zijn, om thans de be-
teekenis van het beginsel van de verdeeling van risico
in verhouding tot de mogelijkheden der economische
prognose of classificatie aan een nadere beschoriwing te
onderwerpen.

In den aanhef van deze onderafdeeling werd betoogd,  dat,
bij een veronderstelde algemeene onzekerheid, een zoo
veelzijdig mogelijke verdeeling van risico de best mogelijke
beleggingspolitiek zou zijn.

Hoewel een algemeene onzekerheid zeker niet behoeft
te leiden tot een „toevallige" verdeeling van voor- en
nadeelen, en dus niet A priori vaststaat, dat een zoo groot
mogelijke risicoverdeeling de beste uitkomsten zal geven,
moet anderzijds ongetwijfeld worden erkend, dat geen
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enkele andere, rationeele handelwijze mogelijk is. Zoodra
evenwel deze veronderstelling van de volslagen onzeker-
heid  niet meer opgaat en, op welken grond dan ook,
„gevarenklassen" kunnen worden gevormd, wordt ook
de grens van de toepassing van de risicoverdeeling ge-
wijzigd. Zooals de levens- en brandverzekeringsmaat-
schappijen kennelijk slechte risico's niet aanvaarden, en
grooter dan normale risico's alleen accepteeren tegen
hoogere premie, zoo zal de beleggingspolitiek een overeen-
komstige begrenzing van het beginsel van de risico-
verdeeling te zien geven.

Gegeven de verschillende doeleinden van de beleggings-
politiek:-statisch,statischin ruimeren zin,en dynamiseh-
zal moeten worden begonnen met een selectie van bepaalde
„kans"- of „gevaren"klassen.

De statisehe politiek in engeren zin zal de gevaren
inhaerent aan aandeelen moeten vermijden; de statische
beleggingspolitiek in mimeren zin zal de risico's, verbonden
aan het in geld gefixeerde karakter van obligaties en
hypotheken, in het algemeen ontwijken; de dynamische
beleggingspolitiek zal zich zelden bedienen van de „kans-
looze" obligaties. Hierop steunt dan ook de seherpe onder-
scheiding van aandeelen en obligaties, welke zoo hecht
in de publieke opinie is ingeburgerd. Maar de gevolgen
van de classificatie gaan verder. Hoe verder men de
vorming van gevarenklassen voortzet, hoe meer men de
risico's kan selecteeren, hoe beperkter het terrein van het
beginsel van risicoverdeeling wordt. Immers, hoe meer
men in staat is de kansen van de verschillende beleggings-
objecten af te wegen, hoe beperkter het terrein van het
onvoorzienbare en toevallige, hoe beperkter ook de be-
teekenis van de zuivere verdeeling van risico.

Met andere woorden: hoe grooter  de rol van het actieve
beheer in den zin van vooruitzien en beoordeelen van de
situatie, hoe beperkter het terrein van de risicoverdeeling
wordt.

Indien men b.v. de obligaties indeelt in economische
VAN RAVESTIJN - K 1660                                                                  8
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categorieal, wat betreft haar immuniteit voor economische
risico's, dan beteekent dit, dat de vorm van beleggings-
politiek, welke zoo groot mogelijke soliditeit nastreeft,
haar beleggingsobjecten vooral zal zoeken in de klasse der
meest solide obligaties en zeker de tweede-rangs-specula-
tieve obligaties zal vermijden.

Zij zal haar materiaal b.v. bij voorkeur beperken tot
Staatsfondsen en obligaties van Overheidslichamen, en
binnen deze categorie weer tot die, welke economi Rch
als prima zijn te beschouwen. Eerst binnen het kader van
deze beperkte groep komt dan de risicoverdeeling tot
haar recht.

Geheel analoog bij de aandeelen. De vorm van be-
]eggingspolitiek, welke het risieo van tusschentijdsche
koersfluctuaties zooveel mogelijk wil beperken, zal de
bijzonder conjunctuurgevoelige groepen uitsluiten, tenzii
andere overwegingen (b.v. appreciatiemogelijkheden op
langen termijn), een andere gedragslijn voorschrijven. De
aanhangers van de „investment for appreciation" 1) en
aanverwante theoriean, daarentegen zullen de voorkeur
geven aan behoorlijk conjunctuurgevoelige fondsen.

De beleggers, die streven naar vermogenstoename,
zullen hun aandacht concentreeren op de bedrijfsgroepen,
welke groei en toename van rentabiliteit beloven, en zullen
in beginsel de volgroeide en achteruitgaande bedrijfs-
takken vermijden.

Indien men, op grond van de economische classificatie,
besluit obligaties van slechts enkele Staten en publiek-
rechtelijke lichamen als voor belegging geschikt te qualifi-
ceeren, als men binnen de bedrijfsgroepen de verschillende
ondernemingen naar haar kracht, weerstandsvermogen en
vooruitzichten classificeert, beteekent dit, dat groote
groepen van beleggingsobjecten Tvorden uitgesloten en
derhalve voor de risicoverdeeling niet in aanmerking
komen.

1) Hierover nader pagina 270 e. v.
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De endogene-economisehe risico's, met name de conjunc-
tuurrisico's en, tot zekere hoogte, ook de structuurrisico's,
leenen zich in belangrijke mate voor deze methode van
selectie en elassificatie en wel, in zooverre de aard van de
ontwikkeling voorzien kan worden. Waar evenwel de
mogelijkheid van een voorzien ophoudt, begint de on-
zekerheid en daarmede het terrein van de risicoverdeeling.
Tot dit terrein behooren in het bijzonder de risico's,
welke alle klassen van beleggingsobjecten kunnen treffen,
met name derhalve de exogene risico's. Deze risico's
onttrekken   zich   aan alle prognosen en classificaties;  zij
zijn in dien zin algemeen. Maar ook de endogene risico's
onttrekken zich vaak aan classifica'tie. In zooverre n.1.
als de algemeene economisehe ontwikkeling zich onder
bepaalde omstandigheden aan een prognose kan ont-
trekken, faalt ook de c]assificatie. Als regel evenwel, zijn
het vooral de onvoorziene gebeurtenissen rail socialen of
natuurlijken aard, de exogene risico's dus, welke de ver-
wachtingen in de war sturen.

Het gevaar van een ver doorgevoerde classificatie, en
dientengevolge ver doorgevoerde selectie is, dat het aantal
beleggingsobjecten te beperkt wordt, zoodat geen behoor-
lijk breede verdeelingsbasis voor de algemeene risico's c.q.
kansen overblijft. Practisch zal men derhalve moeten
streven naar een combinatie van selectie en voldoend
doorgevoerde risicoverdeeling. Dit levert slechts zelden
groote bezwaren op, omdat men uit mag gaan van de ver-
onderstelling, dat alle, bij benadering gelijkwaardige,
beleggingsobjecten in de uitgekozen gevaren- of kansen-
groepen een ongeveer ge]ijke kans hebben door de algemeene
risieo's te worden beinvloed. Alleen daar, waar de selectie
zou leiden tot de concentratie van het vermogen in een
zeer beperkt aantal beleggingsobjecten doet dit bezwaar
zich gevoelen.

Er is moeilijk een algemeene norm aan te geven, hoe
groot het aantal objecten en gevarenklassen moet zijn,
om een redelijk evenwieht tussehen selectie en risico-
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verdeeling te bereiken;   in de praktijk   zal dit evenwicht
meestal zonder al te reel moeite kunnen worden gevonden.
Dit vraagstuk wordt bovendien als regel vereenvoudigd,
doordat zelden 66n der drie vormen van beleggings-
politiek in volle vigeur wordt toegepast. Men kan zelfs
zeggen, dat vaak de tendens bestaat alle drie doeleinden
gelijktijdig na te streven. Vooral bij de kleinere vermogens
is deze neiging meestal geprononceerd. Daartegen bestaat
natuur]ijk geen bezwaar, mits men zieh sleehts duidelijk
realiseert, dat alle drie doeleinden niet kunnen worden
verwerkelijkt met een zelfde stel beleggingsobjecten. Bij
de verschillende doeleinden behoort nu eenmaal een ver-
sehillende selectie van vermogensobjecten. Dat vooral de
kleinere belegger dit niet altijd voldoende heeft beseft, is
voor hem een van de grootste bronnen van teleurstelling
op het gebied van de belegging.

Een bevredigende oplossing is alleen te vinden door het
vermogen in verschillende deelen te splitsen, welke deelen
dan dienen te worden belegd in overeenstemming met de
doeleinden, welke met elk vermogensdeel Worden nage-
streefd.

Hoe groot elk dezer deelen moet zijn, kan alleen worden
bepaald op grond van een hiararchische ordening van de
doeleinden.   Om een voorbeeld te noemen:   men  kan  zich
een belegger voorstellen, die allereerst wenscht te beschik-
ken over een rninimaal, zoo stabiel mogelijk geldinkomen
van  b.v.  i 2000.- voor noodzakelijk levensonderhoud.
Bij een rentestand van circa 4 % zou derhalve een bedrag
van  circa f 50.000.- en, indien men veiligheidshalve
rekening houdt met een mogelijke daling van den rente-
stand  tot  3 %,  een  bedrag van f 70.000.- in prima,
goudgerande obligaties moeten worden belegd. Beschikt
de  belegger  over een vermogen  van j 200.000.-,  dan
bhift nog i 130.000.- over, welke met het oog op andere
doeleinden kunnen worden geinvesteerd en welke niet
aan den eisch van stabiliteit van inkomen en hoofdsom
behoeven te voldoen. De belegger kalI nu b.v. de resteerende
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1130.000. in aandeelen beleggen met het oog op ver-
mogensappreciatie. Een gedeelte van dit bedrag kan onge-
twijfeld in aandeelen worden belegd, we]ke als regel
stabiele dividenden geven, in het bijzonder als de belegger
gaarne iets meer dan de 1 2000.- vast inkomen ontvangt
om b.v. zich iets ruimer te kunnen bewegen. Hecht hij
daaraan geen waarde, dan kan het geheele bedrag worden
belegd, zonder acht te slaan op de regelmaat van de
dividendbetalingen.  Of wel, de belegger kan i 100.000.-
beleggen in solide obligaties, indien hij een inkomen van
circa 14.000.- wenscht, en de andere helft van het ver-
mogen investeeren met als voorwaarde zoo groot mogelijke
algemeene koopkracht-vastheid.

Een andere mogelijkheid is verdeeling van het vermogen
in drie gelijke deelen, elk correspondeerende met een der
drie hoofddoeleinden van de beleggingspolitiek.

Tal van andere varianten zijn denkbaar, welke evenwel
moeten correspondeeren met de doeleinden, welke de
belegger zieh zelf stelt. Zoo zal een onderneming bij be-
]egging van tijdelijk besehikbaar bedrijfskapitaal geheel
andere eischen stellen dan de hier bedoelde belegger.
Het beleggingssehema zal zich telkenmale moeten richten
naar de concrete eischen en doelstellingen van den
belegger.

Uit het voorgaande volgt, dat het beginsel van risieo-
verdeeling niet kan worden gebezigd als een soort passe-
partout, een oplossing van alle moeilijkheden op beleggings-
gebied. Juist de selectie van risico's en kansen, in overeen-
stemming met de doeleinden van de belegging, komt door
een zoo ver mogelijk doorgevoerde toepassing van de risico-
verdeeling niet tot haar recht.

Om deze opvatting nader toe te liehten, kunnen mj
het beste uitgaan van een bespreking van de beteekenis
van aandeelen in, of eertificatenvan, enkelebeleggingstrusts,
welke in de laatste jaren in het bijzonder de belang-
stel]ing hebben getrokken. Men kan daarbij in beginsel
twee vormen onderscheiden: de zoogenaamde „fixed-
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trust",  d. w. z. een fondsend6p6t, welks samenstelling
ongewijzigd blijft, al ku]men bij aflossing, emissie en daar-
mede verband houdende claims, de verhoudingen iets
worden veranderd. Als regel krijgen deze fixed-trusts in
ons land den vorm van beleggings-d6p6ts, waarin men
deel kan nemen door aankoop van z.g.n. d6p6tfractie-
bewijzen of certificaten.

Deze vorm van beleggingstrust heeft het voordeel,
dat de belegger weet, wat hij nu en in de toekomst zal
bezitten, en niet afhankelijk is van het inzicht van
derden op beleggingsgebied. Het groote nadeel is even-
weI, dat bij deze trusts de keuze der objecten op een
gegeven oogenblik wordt bepaald, en dan voor langen,
zoo niet onbepaalden, tijd isvastgelegd. Dat eendergelijke,
volslagen onveranderlijke, samenstelling van het ver-
mogen in een zoo dynamische samenleving als de onze
groote bezwaren op kan leveren, behoeft geen betoog.
De fixed-trust zal, in verband met het langdurig vast-
leggen van de samenstelling van het vermogen, de neiging
vertoonen een zoo groot mogelijke verdeeling van risico
te bereiken. Immers het onveranderlijke karakter, gepaard
aan den langen of onbepaalden duur, heeft ten gevolge,
dat de „onzekerheid" zeer groot is.

Een typiseh voorbeeld van een dergelijke fixed-trust
hier te lande is b.v. het Algemeen Nederlandsch Beleggings-
d6p6t, hoewel artikel 4 sub 2 der voorwaar :len een zekere
vrijheid van herbelegging, en zelfs de mogelijkheid van
uitschakeling van bepaalde fondsen, openlaat. Het d6p6t
heeft een bepaalden (luur n.1. tot  1 Januari 1960. (De trust-
acte dateert van 12 April 1938.) De gedachte, waarop dit
d6p6t gebaseerd iS, IVOrdt door de emittente zelve aan-
gegeven, als het verschaffen van een complete beleggings-
portefeuille.

In overeenstemming met het hierboven opgemerkte,
omtrent de eischen, welke de aard van de fixed-trust
stelt, wordt door de emittenten zeer in het bijzonder de
verdeeling van risico als grondgedachte op den voorgrond



DEPOT FRACTIEBEIVIJZEN 119

geschoven. Toch is al aanstonds de risicoverdeeling be-
perkt, doordat men alle buitenlandsehe waarden heeft uit-
gesloten, en zich uitsluitend heeft beperkt tot Neder-
landsche fondsen. Naar verder uit het prospectus blijkt,
heeft de overweging voorgezeten een rendement te ver-
krijgen, dat iets hooger ligt dan de rente van prima
obligaties. Voorts wordt een bescherming tegen valuta-
risico's en tegen het risico van een stijgenden rente-
stand verwacht uit hoofde van de opgenomen aandeelen.
Het ligt niet in onze bedoeling eenigerlei critiek te leveren
op   de   samenstelling   van   het   ddpdt;   wij   veronderstellen
derhalve,   dat deze volkomen juist is geschied;   het   gaat
ons  alleen  om de vraag:  is het gestelde  doel: een complete
beleggingsportefeuille, in den zin van een voor alle doel-
einden passende belegging te verwezenlijkent

Het voorafgaande leert dan reeds, dat bil de samen-
stelling van deze fixed-trust toch zeer bepaalde doeleinden
den   samenstellers voor oogen hebben gezweefd:   n.1.   een
redelijk stabiel inkomen, en een zekere bescherming tegen
valutarisico's, een bescherming tegen de daling van de
waarde van de hoofdsom door stijging van den rentestand.
Voor vele beleggers zijn dit inderdaad belangrijke doel-
einden, maar toch zijn er nog vele, andere, doeleinden
mogelijk, welke voor den individueelen belegger belang-
rijker zijn.

De kleine belegger vindt hier inderdaad een zeer groote
risicoverdeeling; een verdeeling, die slechts  met  een  ver-
mogen  van  2  21  2*  ton  is te bereiken. De vraag is alleen:
is hij hierbij te allen tijde gebaatt Als men de samen-
stelling van de beleggingen nagaat, dan constateert men
dat circa 1 in obligaties is belegd. Daarnaast treft men aan
een niet onbelangrijk bedrag zeer conjunctuurgevoelige
fondsen, zooals handelsondernemingen, petroleum-, mijn-
bouw-, rubber; suiker-, tabaks- en seheepvaartaandeelen.
Nog afgezien van het bezwaar, dat de scheepvaart en de
Indische fondsen, hoewel juridisch Nederlandsche onder-
nemingen, economisch gezien in hoofdzaak afhankelijk
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zijn van de ontwikke]ingen op internationaal gebied, kan
men zich afvragen, of vooral de kleine belegger in vele
gevallen niet meer waarde zal hechten aan stabiliteit van
inkomen en hoofdsom, dan strookt met de belangrijke
conjunctuurgevoeligheid, welke het opnemen van de
genoemde fondsengroepen mede zal brengen. Slechts
indien de eischen, welke de belegger stelt ten volle overeen-
komen met de gedachten, waarvan bij de samenstelling
van het d6p6t is uitgegaan, mag inderdaad worden ge-
sproken van een oplossing van het beleggingsvraagstuk.
Het is niet voldoende, dat er overeenstemming bestaat ten
aanzien van de prineipieele doeleinden alleen, immers de
mate, waarin elk dier doeleinden wordt verwerkelijkt,
hangt af van de quantitatieve samenstelling van het
d6p6t.

Is * van het d6p6t belegd in vaste rentedragende fondsen
met een rendement van b.v. 4 % en neemt men aan, dat
in den loop der jaren geen „uitval" optreedt, dan krijgt
de belegger uit dezen hoofde een vaste rente van 1 %.
De resteerende *, bestaande uit min of meer conjunctuur-
gevoelige aandeelen, zal een fluctueerend inkomen af-
werpen. Neemt men b.v. aan, dat het rendement zal
fluctueeren tusschen 3 en 7  % met een gemiddelde van 5  %,
dan zal het totale inkomen varieeren van 3* tot 6* %.
Zou het rendement wisselen tussehen 2 en 8 %, dan varieert
het totale inkomen tussehen  23 en 7 %, en zoo ver-
volgens.

Het is duidelijk, dat bij lange na, niet alle kleine be-
leggers met dergelijke inkomensfluctuaties gediend zijn.
Hetzelfde geldt ten aanzien  van de hoofdsom: neemt  men
aan, dat in de depressie de gemiddelde waardedaling
50 % bedraagt, dan zou het koersverlies 37* % bedragen,
een grootheid, die voor vele kleinere beleggers aanzienlijke
bezwaren zou kunnen opleveren.

Men kan zich derhalve tal van gevallen voorstellen,
waarin juist de kleine belegger groote bezwaren zal onder-
vinden van de samenstelling van een zoodanig d6p6t.
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Een soortgelijk betoog geldt  t. a. v. het Algemeen
Nederlandsch Aandeelend6p6t. Ook daar staat het beginsel
van de risicoverdeeling geheel op den voorgrond. Men
vindt er derhalve van „alles wat" in, d. w. z. banken en
industriean, consumptiegoederenbedrijven en kapitaals-
goederenondernemingen, mijnbouw-, petroleum-, rubber-,
scheepvaart-, suiker-, tabaks-, thee-, aannemings-, carga-
doors-, warenhuisondernemingen, enz.

Het is wederom duidelijk, dat het gedrag van een
dergelijk conglomeraat een gemiddelde te zien zat geven
van de gedragingen van de samenstellende deelen, en wel
een gewogen gemiddelde, waarbij het gewicht van e]ken
component afhangt van zijn aandeel in het d6p6t.
In vele gevallen zal dit, zeer bepaalde, gemiddelde gedrag,
dat afhankelijk is van het gewicht der componenten, niet
overeenstemmen met de wenschen van den belegger.
Veel meer mogelijkheden worden dan ook geopend door
de fixed trust, welke haar bemoeienissen beperkt tot een
enkele bedrijfsgroep.

Wij hebben hier het oog op d6p6tfractiebewijzen van
het type Holinda. Ook hier zullen wij ons onthouden van
een critiek op de samenstelling, en alleen het beginsel
bespreken. Het doel is hier niet den belegger een complete
portefeuille h triple usage aan te bieden, maar d6p6t-
fractiebewijzen te vormen, welke telkens 66n homogene
bedrijfsgroep vertegenwoordigen. Afgezien van de vraag,
of de toegepaste indeeling in bedrijfsgroepen uit economisch
geziehtspunt geslaagd is te noemen en of niet b.v. een
verder doorgevoerde splitsing gewenscht ware, waarbij
vooral de metaal- en de industriegroep de aandacht zouden
verdienen, moet worden erkend, dat hier het beginsel
van risicoverdeeling tot de bedrijfsgroep wordt beperkt
en den kleinen belegger de mogelijkheid wordt gegeven
een behoorlijke risicoverdeeling te combineeren met een
aanpassing van den opbouw zijner portefeuille aan de
bijzondere eischen, welke hij stelt.

Uiteraard is het ook op deze wijze niet mogelijk aan alle
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denkbare verlangens tegemoet te komen. Bij een verdere,
doelmatige onderverdeeling en wellicht ook bij een verdere
vergrooting van het aantal dep6tfracties per dep6teenheid,
kan evenwel een zeer groote soepelheid worden bereikt,
welke aan het beginsel van de selectie van risico een groote
ruimte laat.

Ons rest thans een bespreking van de zoogenaamde
management of flexible trust.

Bij dezen vorm van beleggingstrust behoudt de leiding
zich het recht voor, de samenstelling van het vermogen te
wijzigen in overeenstemming met haar inzichten. Indien
men afziet van oneerlijk beheer, zooals dat in de Vereenigde
Staten bij herhaling is voorgekomen, blijven er twee
groote problemen over, n.1. de mogelijkheid van ondes-
kundig beheer en de Traag, welke de richtlijnen zijn,
volgens welke het beheer zal worden gevoerd.

De Traag naar de deskundigheid van het beheer plaatst
de management trust als beleggingsobject in wezen op
dezelfde lijn als elke andere onderneming. Zij is een
onderneming tot belegging in effeeten c.q. andere waar-
den, en neemt derhalve een analoge positie in als een
maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, een
bank, e. d. m.

Tegenover de risicoverdeeling, welke wellicht aanwezig
is in het bezit van de management trust, staat het risieo
van een onjuist beheer. Vandaar dan ook, dat men in
Engeland en de Ver. Staten zeer terecht er naar heeft
gestreefd dit risico te beperken door dwingende voor-
schriften, omtrent de voorwaarden, waaraan op te nemen
fondsen moeten voldoen (d. w. z. het inlassehen van het
beginsel van risicoselectie), en limites voor het totale
belang bij individueele fondsen en fondsengroepen vast
te stellen.

Van nog meer belang voor den belegger is de tweede
vraag,  n.1. de kwestie in welken geest het beleid  zal worden
gevoerd. Hiervan hangt immers de beantwoording van
de Traag af,  of  het aandeel in de flexible trust voor hem
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als belegging in aanmerking komt. Indien ook hier weer
met het totale vermogen een combinatie van de drie
hoofddoeleinden wordt nagestreefd, dan doet zich ten aan-
zien raIl den kleinen belegger de moeilijkheid voor, dat
bet aandeel in de trust een ontwikkeling zal vertoonen,
welke de resultante is van de mate, waarin elk der doel-
einden in het totale vermogen wordt verwezenlijkt. De
mate, waarin dit het geval is, hangt af van de samen-
stelling van dit vermogen, derhalve van het inzicht van
de leiding.

Het gedrag van het aandeel kan dus sterk afwijken van
de wenschen van den kleinen belegger en kan bovendien
varieeren met de inzichten van de leiding. Van kardinaal
belang voor den belegger is derhalve, dat de doeleinden
nauwkeurig worden omsehreven en, indien meerdere
doeleinden worden nagestreefd, wordt vastgesteld welk
gedeelte van het vermogen aan elk dier doeleinden zal
worden gewijd.

Enkele gegevens over twee bekende Nederlandsche
flexible trusts kunnen onze bedoeling nader toelichten.

Het eerste voorbeeld is het Rotterdamsch Beleggings-
consortium. De Statuten laten aan de Directie algeheele
rrijheid ten aanzien van de te volgen gedragslijn, zoodat
de belegger geen enkel richtsnoer heeft om te beoordeelen,
welk gedrag hij van zijn bezit mag verwachten. Hij weet
dus niet, of hij op een stabiel minimilm inlromen mag
rekenen, of er naar gestreefd wordt de totale geld-
waarde zoo constant mogelijk te houden, dan wel of
de stabiele koopkracht het ideaal is, of dat gestreefd
wordt naar vermogenstoename. Het gedrag van zijn
aandeel hangt geheel af van de samenstelling van
de portefeuille en deze wederom van het inzicht van de
Directie. .

Hoe groot de fluctuaties op korten termijn kiinnen
zijn, blijkt, indien men de samenstelling van de portefeuille
volgens het prospectus van October 1938 vergelijkt met
die  volgens  het  jaarverslag  ult.  1939:
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Oct 1938: Ult.   1939:

Nederland................  33    20
India....................  24    21.18
Vereenigde Staten . . . . . . . .       25                48.70
Engeland................  3     1.62
Belgiij................... 2.5 1.43

Canada... ............... 4.5

Zuid-Afrika . . . . . . . . . . . . . .         5                 5.60
Overige landen . . . . . . . . . . .         3                 1.47

100 % 100 %

Obligaties ...............  20      7.64
Preferente aandeelen...... 5.5 6.10

Gewone aandeelen........ 74.5 86.26

100 % 100 %

Dat een dergelijke dynamische beleggingspolitiek voor
den kleinen belegger vaak ongewensehte consequenties
kan hebben, is duidelijk. De oorlogsomstandigheden hebben
dit ten aanzien van de Amerikaansche, Enge]sche, Cana-
deesche en Zuid-Afrikaansche fondsen duidelijk ge-
illustreerd.

Volgens het verslag per ult. 1940 beliep op 31 December
de beurswaarde van te Amsterdam genoteerde fondsen,
waaronder f 313 mille „Amerikanen", circa f 7.6 millioen,
de Amerikaansche waarden te New York geblokkeerd,
hadden een waarde van circa $ 3.3 millioen, de Engelsche
en Zuid-Afrikaansche belangen bedroegen cirea £100.000.-,
zoodat een belangrijk deel van het vermogen en het inkomen
„bevroren" was. Of hiermede menige kleine belegger
gediend is, kan een open vraag genoemd worden.

Ondanks de zeer groote internationale en nationale
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verdeeling van risico bleek ook de waardevastheid van
de   portefellille niet groot:

In duizenden Guldens
Gerealiseerde
koerswinst of Boekwinst c.q. Effecten-

koersverlies boekverlies portefeuille

1939 Verlies 219 Verlies 1.508 13.871

1938 Winst 93 Winst 234 14.534

1937 Winst 45 Verlies 737 3.530

1936 Winst 124 Winst 500

1935 Winst 12 Winst 41

Wij onthouden ons wederom van critiek op het gevolgde
beleid en nemen aan, dat dit inderdaad juist is geweest,
doch stellen alleen de vraag of de kleine belegger, voor
Iviens behoeften deze aandeelen geschapen zijn, zich te
allen tijde met de uitkomsten tevreden zal gevoelen.

Bovenstaande gegevens houden reeds het antwoord in.
Met name het feit, dat zeer groote waardefluctuaties op-
treden, ondanks de bijzonder ver doorgevoerde risieo-
verdeeling, is een duidelijke demonstratie van de stelling,
dat de risicoverdeeling geen waarborg oplevert tegen
dergelijke eventualiteiten.

In 66n opzicht onderscheiden de aandeelen van de
management trust in den vorm eener N.V. zieh van d6p6t-
fractiebewiizen, n.1. doordat de afzonderlijke N.V. de
de mogelijkheid heeft reserves op te bouwen, zoodat de
waarde van het aandeel niet uitsluitend afhankelijk is
van de waarde der fondsen, welke het ddpdt vormen,
maar mede bepaald wordt door de gevormde reserves,
we]ke niet altijd in fondsen belegd behoeven te zijn.
Vooral de Engelsche investment trusts hebben hun kracht
gezocht in het opbouwen van zeer groote reserves, waar-
door met name een zeer belangrijke stabiliteit van dividend-
uitkeeringen kan worden bereikt.
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Een andere, bekende Nederlandsche management trust
is de Belegging Nederland, welke niet den vorm van een
afzonderlijke N.V. draagt, doch het karakter heeft van
een trust. Ook hier een volledige beheersvrijheid, slechts
gebonden aan het eventueele veto van een Commissie van
Bijstand, en het ontbreken van een nauwkeurige om-
schrijving van de doeleinden van de te volgen beleggings-
politiek. Het eigenaardige van de Belegging Nederland
is, dat, hoewel men prijs stelt op beheersvrijheid, de
moge]ijkheid ontkend wordt, ten aanzien van de groote
lijnen der economische ontwikkeling en het lot der onder-
nemingen voorspellingen te doen, zoodat alle mutaties
van ondergeschikten aard zullen zijn.

„In het gemiddelde wordt de veiligheid gezoeht",
zoodat in wezen deze management trust zich slechts
weinig zal onderscheiden van een fixed trust. De des-
betreffende uitlatingen zijn te vaag, dan dat men eenig
houvast heeft aan het doel, dat den beheerders voor oogen
zweeft. Practisch mag men derhalve uitgaan van de ver-
onderstelling, dat een zoo groot mogelijke verdeeling van
risico wordt nagestreefd, hetgeen ook blijkt uit de samen-
stelling van het bezit. Per einde April 1941 waren
175 Nederlandsche en Indische fondsen in het d6p6t opge-
nomen. Op denzelfden datum  was de verdeeling als volgt:

Gewone aandeelen.............   75.5 %
Preferente aandeelen . . . . . . . . . . .     4.9 %
Obligaties..................... 19.2 %
Onbelegd.....................   0.4 %

100  %

De onderverdeeling van het aandeelenbezit over bedrijfs-
groepen luidde:

Banken.......................  3.8 %
Industrie .....................30.8%-
Openbare Nutsbedrijven . . . . . . . .   3.3 %
Handelsondernemingen . . . . . . . . .   7.2 % .
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Mijnbouw ..................... 3.8 %-
Petroleum .................... 4.7%-
Scheepvaart................... 5.1%-
C u l t u r e s. . . . . . . . . . . . . . .........14.3%-
Diversen......................  2.5 %

Neemt men een oogenblik aan, dat ongeveer de helft
van de industrie-aandeelen, 6n wat hoofdsom an wat
inkomen betreft, behoorlijk conjunctuurgevoelig is, dan
is, tezamen met de handelsondernemingen, mijnbouw,
petroleum-, scheepvaart-, en cultuurwaarden, circa 50 %
van de totale portefeuille zeer gevoelig voor conjunctuur-
invloeden. In het licht van de samenstelling van het
bezit is dit een conservatieve sehatting. De overige 25 %
aandeelen zijn dan als beperkt conjunctuurgevoelig aan
te merken. Het ligt voor de hand, dat een dergelijk d6p6t,
noch ten aanzien van de waardevastheid van de hoofdsom,
noch ten opzichte van  stabiliteit van inkomen, aan hooge
eischen voldoet.

Van 2 Januari 1939 tot 2 Januari 1940 b.v. daalde de
koers  van  deze  certificaten  van f 517.50  tot  1438.-
of met circa 15 %.

De uitkeeringen fluctueerden   als   volgt:

Uitkeeringsbewijs N o.1. . . . . . . .1 Juni 1939 j 11.35
„             No. 2. . . . . . . .  1 Dec. 1939 „ 10.56
„             No. 3. . . . . . . .  1 Juni 1940 „ 11.15
„             No. 4 . . . . . . . .  1 Dec. 1940 „  8.19
„             No. 5  . . . . . . . .  1 Juni 1941 „  8.73

Het tijdsbestek is te kort, en de omstandigheden zijn
te abnormaal om aan deze cijfers conclusies te verbinden,
maar dit neemt niet weg, dat ook hier blijkt, dat de ver
doorgevoerde risicoverdeeling niet steeds leidt tot stabili-
teit van het inkomen en van de waarde van het vermogen.

Ons betoog houdt geen critiek in op de leiding van
genoemde beleggingsmaatschappij; het beteekent alleen
een critiek op de waarde van het beginsel van risico-
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verdeeling als panaede voor alle beleggingskwalen. Twee
factoren zijn het, die tezamen aan dit beginsel grenzen
stellen, en tengevolge hebben, dat zelfs de meest ver
doorgevoerde verdeeling nimmer zal bevredigen:

1) Elke belegger heeft eigen, individueele eisehen,
samenhangend met zijn vermogenspositie en levens-
omstandigheden. Degene, die een stabiel geldinkomen wil
hebben, is niet gediend met een fluctueerend inkomen, en
hij, die vermogensappreciatie beoogt, interesseert  zich   als
regel weinig voor de stabiliteit van het inkomen en be-
schouwt de stabiliteit van de hoofdsom als een negatief
symptoom. Zelfs al nam men Ban, dat alle beleggings-
objecten een gelijke kans hadden ten aanzien van de
verschillende hoofdeigenschappen: stabielinkomen, stabiele
geldwaarde, stabiele koopkracht, vermogensappreciatie,
dan zou verdeeling van risico alleen ten gevolge hebben,
dat elk dezer doeleinden voor b.v. * verwerkelijkt zou
worden. Het resultaat zou een gedrag zijn, dat geen der
categoriean van beleggers, die deze doeleinden nastreven,
kan bevredigen.

2)  Maar de fictie van gelijke kansen van de beleggings-
objecten is in strijd met de werkelijkheid. Was dit niet het
geval, dan zou men kunnen betoogen, dat, hoewel geen
van de beleggers zijn doeleinden ten volle zon zien ver-
wezenlijkt, de ideale verdeeling van risico toch de best
mogelijke oplossing van het beleggingsvraagstuk was.
Men zou aan kunnen voeren, dat, hoewel de uitkomsten
-van de toepassing van het beginse] onzeker zijn, geen
andere methode ter besehikking staat, zoodat men het er
op kan wagen. Door een zoo groot mogelijke verdeeling,
kan men opmerken, wordt het gedrag van b.v. het geheele
bedrijfsleven zooveel mogelijk benaderd, waarbij dan de
Traag, hoe het gedrag van de totaliteit zal zijn, onbe-
antwoord blijft. Maar voor een dergelijk, ver doorgevoerd,
economisch agnostieisme is geen reden.

Hoewel de kansen en risico's van individueele be-
leggingsobjecten zich aan elke berekening onttrekken,
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zijn er toeh groote groepen van risico's, welke vatbaar zijn
voor een „voorzien" worden. Van de economische risico's
met name kan worden gezegd, dat zij in belangrijke mate
te voorzien zijn en dat hun verdeeling niet toevallig is.
Tegen de inkomens- en koersfluctuatie-risico's van het
conjunctuurverloop helpt geen verdeeling; de kansen
zijn ten aanzien van de objecten en ten aanzien van den
tijd geconcentreerd, terwill het mogelijk   is te voorzien,
welke groepen van objeeten het meest getroffen zullen
worden.

Niet zoo breed mogelijke risicoverdeeling, maar selectie
der beleggingsobjecten biedt hier de oplossing. Inflatie
treft niet alle vermogensobjecten op dezelfde wijze en
in  dezelfde mate:  obligaties en aandeelen vormen hier zeer
versehillende gevarenklassen. Wie geldwaardedaling vreest,
moet geen obligaties koopen. Degene, die een stabiel
inkomen verlangt, zal niet gediend zijn met het bezit
van conjunctuurgevoelige aandeelen en degene, die naar
vermogenstoename streeft, schakelt door het bezit van
obligaties zijn kansen uit. Wie een solide belegging wenscht,
koope bij voorkeur geen fondsen in labiele ondernemingen.

Het aantal voorbeelden is nog met tal van andere te
vermeerderen; alle berusten  zij   op de waarsehijnlijkheid,
dat bepaalde groepen van beleggingsobjeeten onder be-
paalde omstandigheden een zekere, eigen gedragslijn zullen
volgen.

De economische tendenzen, waarop deze verwachtingen
gebaseerd zijn, dragen niet het strenge karakter van de
natuurwetten, maar daarom zijn zij practisch nog niet
waardeloos. Hun toepassing stelt in staat tot waardevolle
selectie van de kansen en risieo's, vooral ook, omdat deze
tendenzen een niet onbelangrijke mate van stabiliteit
vertoonen. Naast deze seleetie, binnen het kader van de
uitgekozen moge]ijkheden, blijft evenwel het beginsel van
verdeeling van risico een belangrijke steun voor de be-
leggingspolitiek. Immers de mogelijkheden om te „voor-
zien" zijn steeds beperkt; de werkelijkheid is veelzijdig
li'AN RAVESTIJN - I 1660                                                                        9
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en vol van onzekerheid en toeval, en juist tegen deze
exogene risico's is het beginsel van de risicoverdee]ing
een machtig wapen.

Onze conclusie luidt derhalve, dat, hoewel de econo-
mische prognose haar grenzen heeft, welke in sommige
gevallen zelfs Trij nauw kunnen zijn, zij toch ongetwijfeld
een voldoenden grondslag kan vormen voor op de toekomst
gerichte handelingen en met name voor een rationeele
beleggingspolitiek.

De volgende bladzijden zullen ons gelegenheid bieden
deze doelbewuste beleggingspolitiek onder haar beide
aspecten:   -   de    statische    en de dynamische - nader
te beliehten. Telkenmale zullen wij dan tevens aandacht
schenken aan de beteekenis van het beginsel van de ver-
deeling van risico voor de verschillende varianten van de
beleggingspolitiek.



DE STATISCME BELEGGINGSPOLITIEK EN
MET BEGINSEL DER RISICOVERDEELING

De Statisehe Beleggingspolitiek in engeren zin en de be-
ginselen, welke de keuze harer beleggingsobjeeten bepalen

In  de tweede afdeeling 1) hebben  wij  de  statische  be-
leggingspolitiek onderscheiden in twee richtingen, n.1. de
statische beleggingspolitiek in engeren en in ruimeren zin.

Het criterium der statische beleggingspolitiek in engeren
zin, waarover wij in deze bladzijden zul]en handelen, is
het streven naar de handhaving van de integriteit van de
hoofdsom, uitgedrukt in geld en,  in een aantal gevallen,
het verkrijgen van een zoo stabiel mogelijk inkomen. Zij
schakelt de problemen der geldwaardefluctuatie uit door
uit te gaan van de fictie der waardevastheid van het geld.
De boven omschreven doelstelling houdt in, dat gestreefd
wordt  naar het zooveel moge]ijk elimineeren,  of  - als dit
niet mogelijk is - neutraliseeren van de gevolgen der
economische en andere risico's, waaraan de beleggings-
objecten krachtens hun aard onderhevig zijn.

Ten einde een juist inzieht te verkrijgen in de groep
van beleggingsobjecten, we]ke aan de eischen van deze
statische beleggingspolitiek voldoen, is het noodzakelijk
die eischen nader te analyseeren.

Zooals in de tweede afdeeling 2) reeds werd uiteengezet,
zijn er drie normen, waaraan alle vormen van belegging
dienen te worden getoetst   en   wel:

1) uiteindelijke waardevastheid,
2) tussehentijdsche waardevastheid,
3) rendement.
Deze drie normen hangen onderling ten nauwste samen.

1) pagina 56 e.v.
2) Pagina 44 e.v.
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Onder uiteindelijke waardevastheid wordt hier verstaan
de eigenschap, dat het beleggingsobject zijn geldswaarde
gedurende de beleggingsperiode behoudt. Zij heeft be-
trekking op de hoofdsom. De geldvordering, het goederen-
bezit, of het aandeel in een onderneming, dient derhalve
aan de voorwaarde te voldoen, dat de geldswaarde ervan
aan bet einde der beleggingsperiode dezelfde, of nagenoeg
dezelfde, is als aan het begin.

Aangezien slechts bij uitzondering de beschikbaarheids-
termijn van de te beleggen gelden correspondeert met den
levensduur van het beleggingsobject, zal, als regel, de
belegging op langen termijn worden beaindigd door verkoop,
en niet door aflossing of een anderen vorm van natuurlijke
beaindiging.

Alleen in het bijzondere geval  van een aflosbare leening,
en het samenvallen van beschikbaarheidstermijn van de
gelden en aflossingstermijn van de leening, is voor den
belegger de soliditeit van den debiteur van rechtstreeksch
belang.

In alle andere gevallen, waarin, of wel geen debiteur
aanwezig is, of wel de belegging, economisch gesproken,
tusschentijds door verkoop wordt beaindigd, gaat de solidi-
teit over in het ruimere begrip uiteindelijke waardevastheid.
Deze uiteindelijke waardevastheid van de belegging wordt
bepaald door een groot aantal factoren, waarvan de
soliditeit van een eventueelen debiteur er slechts 66n is.

Beslissend voor deze uiteindelijke waardevastheid is als
regel niet de vraag, of de eventueele debiteur aan zijn
verplichtingen kan voldoen, maar de prijs, welke men aan
het einde van den beschikbaarheidstermijn voor het be-
leggingsobject kan maken. De prijs, welke bedongen kan
worden, is ongetwijfeld ook afhankelijk van de soliditeit
van den debiteur, c.q. van de onderneming, waarin men
aandeelen bezit. Maar zelfs als deze voor 100 % solide
zijn, kan toch de te bedingen prijs zoodanig zijn, dat de
uiteindelijke waardevastheid ernstig in het gedrang komt.

Afgezien van de irrationeele factoren, welke in het
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bijzonder het koersverloop ter beurze beinvloeden, de
herhaaldelijk optredende onder- en overwaardeering,
wordt de prijs van een beleggingsobject beheerscht door
de opbrengst, welke het afwerpt in verband met den
heerschenden rentestand op langen termijn.

Ten gevolge van het kapitalisatieproces, dat in onze
ge]dmaatschappij gebruikelijk is, varieert de waarde van
rentedragende geldvorderingen, aandeelen en inkomen-
afwerpende goederen, met den rentestand en het netto-
inkomen, dat de beleggingsobjecten opleveren.

Wie Integralen koopt bij een rentestand van 2* % en
deze belegging na 20 jaar wil be8indigen, za], als de rente-
stand intussehen gestegen is tot b.v. 4 %, een belangrijk
verlies lijden, hoewel de soliditeit van den Staat even
groot of grooter is.

Een gebrek aan waardevastheid kan in sommige ge-
vallen worden veroorzaakt door dalende soliditeit van den
debiteur    of de onderneming;    zij    kan    echter   even   goed
worden teweeg gebracht door dalende opbrengsten of
stijgenden rentevoet.

Er bestaat derhalve een onmiskenbaar verband tus-
sehen uiteindelijke waardevastheid en opbrengst· der be-
leggingen.

Bij beleggingen op korten termijn is de invloed van den
rentestand gering, terwijl bovendien deze beleggingen vaak
eindigen door natuurlijke expiratie.

Bij deze beleggingen vormt de soliditeit van den debiteur
een belangrijk element van de waardebepaling. De korte
termijn maakt, dat het risico in dit opzicht aanzienlijk
geringer is dan bij de belegging op langen termijn. Onder
deze omstandigheden gaat de uiteindelijke waardevastheid
practisch over in bet begrip der tusschentijdsche waarde-
vastheid of liquiditeit.

De tweede norm, de tusschentijdsche waardevastheid,
houdt in, dat op elk willekeurig moment, waarop de
belegger zijn belegging wenscht te beoindigen, het beleg-
gingsobject verkoopbaar, d. w. z. in geld om te zetten moet
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zijn. Doch de belegger, die tot realisatie van zijn bezit
overgaat, wil dit bezit niet slechts kunnen omzetten in
geld; hij stelt bovendien den eisch,   dat de geldopbrengst
niet aanmerkelijk zal afwijken van zijn oorspronkelijke
investeering.

Tenslotte de derde eisch: het rendement.  In de meeste
gevallen wenscht de „statische belegger" een zekere op-
brengst van zijn beleggingen, waarbij meestal de nadruk
eveneens ligt op de veiligheid en stabiliteit van het
inkomen.
Ten aanzien van deze drie normen en in het

bijzonder ten aanzien van het derde criterium, bestaat
er binnen het kader van de statisehe beleggingspolitiek
een groote verscheidenheid van waardeering en beoor-
deeling.

Alleen de zoo groot mogelijke uiteindelijke waarde-
vastheid is een eisch, welke door practisch alle scha-
keeringen van de statische beleggingspolitiek wordt
gesteld.

De uiteenloopende beteekenis, welke aan de liquiditeit
en rentabiliteit wordt toegekend, is een functie van den
beschikbaarheidstermijn van de voor belegging in aan-
merking komende bedragen.

Wij zullen derhalve nagaan, welke  eischen  t. a. v.
rentabiliteit en liquiditeit de verschillende categoriean
van statische beleggers stellen, en in verband daarmede
bespreken, welke beleggingsobjecten het beste beantwoor-
den aan de gestelde eischen.

Wij deelen daartoe de belegging zoekende gelden in
rubrieken  in en beginnen  met:

A. De slechts gedurende korten tijd beschikbare geMen.
Voor deze eerste rubriek van te beleggen gelden over-

heerscht de eisch  van de liquiditeit;  op elk oogenblik,  in
ieder geval op korten termijn, moet de belegger over zijn
geld kunnen beschikken. In verband daarmede moet de
eisch    van het rendement wijken; de belegger   kan   niet
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het risico aanvaarden op het gewenschte moment niet
over zijn geld te kunnen beschikken, c. q. een belangrijk
verlies te moeten nemen, ook al kan hij op deze wijze
een beter rendement maken. Hij is derhalve aangewezen
op de beleggingen van de geldmarkt, waaronder hier dan
ook kunnen worden verstaan bankdeposito's.

Het terrein van de belegging op korten termijn is zeer
beperkt. Op dit gebied vervullen de algemeene of deposito-
banken een bemiddelende functie. Zij gebruiken de aan-
getrokken middelen op korten termijn ter financiering
van de credietbehoeften op korten termijn van de Overheid
en het bedrijfsleven, hetzij in den vorm rail rekening-
courantvoorsehotten, hetzij  in den vorm van disconteering
van wissels of van effectencredieten (prolongaties en
beleeningen). Indien de belegger groote bedragen beschik·
baar heeft, zal hij geen gebruik maken van de bemiddeling
der banken, doch zelf rechtstreeks de ge]den op de geld-
markt onderbrengen. Welk rendement van dergelijke, zeer
liquide, beleggingen te maken is, hangt af van de vraag,
of er voor gelden op korten termijn loonend emplooi te
vinden is. Alleen in bijzondere omstandigheden, dat wil
zeggen bij belangrijke over-expansie van bankcrediet aan
het bedrijfsleven in een hausse, bij overspanning van het
effectenerediet, eveneens in een speculatieve hausse, of
bij te groote financiering van de Staatsuitgaven door
kort papier valt een belangrijk aantrekken van het ren-
dement op te merken. In de meeste gevallen is een
dermate dringende vraag naar kort crediet een symp-
toom van ongezonde spanningen in het economische
organisme.

In de laatste jaren hebben wij ook de kapitaalvlucht
leeren kennen als vorm van draineering van de geldmarkt.
De oorzaak van de geldschaarschte op de binnenlandsche
markt moet dan worden gezocht in het streven, de voor
tijde]ijke beleggingen beschikbare gelden zooveel mogelijk
in een andere valuta om te zetten, dat wil zeggen niet
ter beschikking te stellen van het nationale economische
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leven, doch deze op een andere geldmarkt onder te brengen,
met alle ongewenschte consequenties van dien, zoowel voor
het „geldexporteerende" als voor het „geldimporteerende"
land.

In den regel is het aanbod van gelden op korten termijn
zoo groot, dat de daarvoor te bedingen rentevergoeding
gering blijft.

De verklaring van dit feit moet worden gezocht in
talrijke en samengestelde factoren, zooals de groeiende
kapitaalkracht van de landen in verband met toenemende
welvaart en spaarzin, de toename van de grootte der
ondernemingen in samenhang met den groei en de ver-
beterde organisatie der kapitaalmarkt, de daarmede in
verband staan :le juistere inzichten omtrent den meest
gewenschten  vorm van financiering der onderneming en,
last not least, de grootere beheersehing van de geld-
circulatie.

Het is voor een juist inzicht in de beleggingsvraag-
stiikken van groot belang in het oog te houden, dat er
een groot versehil bestaat tussehen deze beleggingen op
korten termijn en die op langeren termijn. Ondanks de
talrijke middelen, waardoor in onze maatschappij een
kunstmatige liquiditeit van vele beleggingsvormen in het
leven wordt geroepen, mag nimmer worden vergeten, dat
dit alles slechts hulpmiddelen zijn, welke de wezenlijke
situatie wel kunnen verlichten, maar niet kunnen ver-
anderen. Alle belegging op langen termijn is in wezen
illiquide, beteekent het vastleggen van gelden voor een
lange periode. Voor het individu is het tusschentijds be-
eindigen mogelijk, indien en voor zoover andere individuen
bereid zijn de belegging over te nemen. Door de gemeen-
schap als geheel kan de belegging niet, of slechts ten koste
van zeer belangrijke verliezen, tusschentijds worden be-
eindigd.

Deze sehijnbaar zoo elementaire waarheid, sebertsender-
wijze geformuleerd in het gezegde, dat de bnnkier alleen
het verscbil behoeft te kennen tusschen een hypotheek
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en een wissel, heeft practisch aanleiding gegeven tot grove
misslagen, waarvan de laatste decennia tal van roor-
beelden bieden.

Degene derhalve, die gelden wil beleggen, welke hij op
korten termijn noodig heeft of kan hebben, is aangewezen
op de belegging in bankdeposito's, of andere kortloopende
credietvormen zooals wissels, schatkistpapier, anticipatie-
billetten enz. Mits de keuze ten aanzien van de solvabiliteit
van den debiteur juist is, loopt hij geen risico.

Goederen komen in het algemeen voor belegging op
korten termijn niet m aanmerking, aangezien zij onder-
hevig zijn aain belangrijke waardefluctuaties en bovendien
Toor een groot aantal goederen geen voldoende georgani-
seerde markt bestaat. Ook de zorg en kosten, welke de
aankoop en opslag van goederen vereisehen, vormen een
hinderpaal. Een uitzondering is het goud onder de vigeur
van den gouden standaard;  het recente verleden leert  even-
wel, dat ook dit edele metaal onder bepaalde omstandig-
heden zijn legendarische waardevastheid en liquiditeit kan
inboeten.

B. Gelden, welker beschikbaarheidstermijn bijzonder on-
zeker is.

Voor de groep van belegging zoekende gelden, welker
beschikbaarheidstermijn onzeker is, vormt de tusschen-
tijdsehe waardevastheid een belangrijk rraagstuk. Deze
categorie bestaat in hoofdzaak uit de besparingen, welke
geen bepaald doel hebben, doch als reserve voor slechte
tijden bestemd zijn, en uit de tijdelijk vrijgekomen deelen
van het bedrijfskapitaal van ondernemingen, c.q. de door
ondernemingen gevormde bestemmingsreserves tegen on-
voorziene risico's. In al deze gevallen staan de soliditeits-
en liquiditeits-eisehen op den voorgrond. Het rendement,
hoewel van beteekenis, omdat de mogelijkheid bestaat,
dat de belegging van relatief langen duur zal zijn, moet
toch meestal wijken voor de gebiedende noodzaak te allen
tijde op korten termijn over de gelden te kunnen be-
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schikken, zonder dat dientengevolge een aanzienlijk waarde-
verlies moet worden aanvaard. In wezen is voor deze
gelden de beleggingen op de geldmarkt de aangewezen
methode.

Voor de particuliere reservevorming bestaat evenwel
een bijzonder sociaal instituut, de spaarbank, welke den
belegger liquiditeit en een redelijk rendement garandeert.
De spaarbanken overbruggen de kloof tusschen het ver-
langen naar liquiditeit van den belegger, die een reserve
wenseht te vormen en het, in wezen, permanente of lang-
durige karakter der belegging op de kapitaalmarkt.

Dat dit met succes mogelijk is, berust op het feit, dat
het totaal dezer tijdelijke besparingen een relatief constant;e
grootheid is, en bovendien bij de meeste menschen de
tendens bestaat meer te besparen dan achteraf noodig
blijkt. Dat ook de spaarbanken bil grooten liquiditeitsdrang
van de zijde van het publiek wel eens moeilijke tijden
doormaken, is bekend.

Het tijdelijk vrijgekomen bedrijfskapitaal van de onder-
nemingen draagt uiteraard een veel minder statisch
karakter dan de „reserve"-besparingen der individuen. In
normale gevallen is het vrijkomen van gedeelten van het
bedrijfskapitaal een seizoensverschijnsel, in welk geval het
bankdeposito, e.q. het credit staan in rekening-courant bij
een bAnk de aangewezen belegging vormt.

Ten deele staat tegenover het uit hoofde van seizoens-
verschijnselen Trij komende bedrijfskapitaal van bepaalde
ondernemingen een vraag naar additioneel bedrijfskapitaal
van andere bedrijfstakken. In zooverre dit verschijnsel,
waaraan POLAK 1) aandacht heeft gewijd, zich voordoet,
kunnen de algemeene banken met vrucht een bemiddelaars-
rol vervullen. Er zijn eehter ook andere gevallen van het
tijdelijk rrijkomen van een gedeelte van het bedrijfs-
kapitaal. Men kan daarbij b.v. denken aan depressie-

1)  N.   J. POLAK: Eenige grondslagen   voor de Financiering   der
Ondernemingen.
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perioden, waarin als gevolg van inkrimpende omzetten,
gepaard aan dalende prijzen, een aantal ondernemingen
geld Trij krijgen. In zooverre deze ondernemingen ge-
deeltelijk werden gefinancierd met bankeredieten, ver-
dwijnen deze in de depressie.

Men kan ook het geval onderstellen van structureele
verschuivingen, waardoor een aantal ondernemingen bij-
zonder ]iquide worden. Een historisch voorbeeld hiervan
is het belangrijk toenemen van de deposito's bij de Amster-
damsche Wisselbank in de 18de eeuw. De geschiedenis
van de jaren 1940 en 1941 geeft een voorbeeld van sterk
toegenomen liquiditeit door buitengewone omstandig-
heden. Ook de beschikbaarheidstermijn van deze gelden
is zeer onbepaald.

Wellicht kan men in het jongste verleden spreken van
een overliquiditeit van talrijke groote industrieele onder-
nemingen, waarbij het ontbreken van aantrekkelijke in-
vesteeringsmogelijkheden als structureele factor kan wor-
den opgevat. In dit verband kan men denken aan de steeds
Stijgende deposito's van de Amerikaansche banken in de
laatste vijf jaren en de, daarmede gepaard gaande, zeer
ruime liquiditeit van talrijke groote Amerikaansche onder-
nemingen. Een soortgelijke ontwikkeling viel in ons land
op te merken in de jaren na 1932.

Een analoog vraagstuk vormt de belegging van be.
stemmingsreserves, en ten deele ook de belegging van
vrijgekomen afschrijvingsbedragen, in zooverre laatst-
genoemde niet direct weder in het bedrijf worden ge-
investeerd.

In al deze gevallen gaat het om de belegging van be-
dragen, welke slechts tijdelijk ter besehikking staan. Het
moment, waarop men er weder over wenseht te besehikken,
hangt   vaak   af van toevallige omstandigheden:   het   zieh
voordoen van een aantrekkelijke investeeringsmogelijkheid
in eigen bedrijf (c.q. in een andere onderneming), het in-
treden van de eventualiteit, waartegenover de reserve is
gevormd. De vrijgekomen afschrijvingen daarentegen
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hebben een meer bepaalden beschikbaarheidstermijn, en
hetzelfde kan worden gezegd van dergelijke bestemmings-
reserves 818 pensioenfondsen e.t.q.

Instellingen, welke dit beleggingsprobleem voor de
ondernemingen oplossen, zooals de spaarbanken dit doen
voor de individuen, bestaan niet, hetgeen verklaarbaar is,
indien men overweegt, dat deze bedragen slechts bij hooge
uitzondering overgaan in permanente besparingen en het
versehijnsel geenszins de regelmaat heeft van de indivi-
dueele besparingen, terwijl bovendien de tijdelijk beschik-
bare bedragen van de ondernemingen vaak van aanzien-
lijken omvang zijn. Indien alleen integriteit van de hoofd-
som in geld uitgedrukt het doel is - bij tijdelijke belegging
van bedrijfskapitaal kan uiteraard de koopkracht ten
aanzien van bepaalde goederen van beteekenis zijn -
wijst de liquiditeitseisch in de richting belegging op de
geldmarkt: bankdeposito's,   wissels,   schatkistpapier   e. d.
Sehatkistbiljetten en kortloopende obligaties kunnen, door
hun liquiditeit, gepaard aan een, zij het beperkt rende-
ment, in deze behoefte het beste voorzien. Vooral bij
belangrijke bedragen zal het streven naar rendement een
woord meespreken en bij lagen rentestand op de geld-
markt een tendens doen ontstaan om andere beleggings-
vormen te zoeken. Uit dit streven b.v. is het ontstaan
van de beleggingspolis te verklaren, waarbij de ver-
zekeringsmaatschappij een analoge rol vervult als de
spaarbank.

0. Gelden, welker beschikbaarheidstermgn Riet volkomen
vaststaat, maar welke toch als reget voor Zangeren termija
beschikbaar ziin (langdurige statische besparingen).

Een volgende categorie van gelden, welke voor langeren
termijn beschikbaar zijn, wordt gevormd door de typisch
statische besparingen met een bepaald, vast omschreven,
doel, zooals de uitzet-, huwelijks-, studie-, en ouderdoms-
verzorgings-besparingen. In het algemeen hebben deze
besparingen een, zij het binnen ruime grenzen, bepaalden
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duur. In deze behoeften van het beleggende publiek wordt
in zeer belangrijke mate voorzien door de verschillende,
daarmede correspondeerende, vormen van verzekering.

De verzekeringsmantschappijen nemen de taak op zich,
den belegger de integriteit van de hoofdsom en een redelijk
en stabiel rendement te verschaffen. Dat zij ook rekening
moeten houden met het verlangen naar tusschentijdsche
be6indiging der belegging, blijkt uit de bij talrijke vormen
van verzekering voorkomende clausules omtrent beleening
en afkoopwaarde. Zooals de spaarbanken het beleggings-
probleem oplossen voor den „tijdelijk statischen spaarder",
doen de verzekeringmaatschappijen hetzelfde voor de
langdurig statische besparingen.

Het is typeerend voor het versehil in karakter van de
door beide groepen van instellingen belegde gelden, dat bij
deverzekeringsmaatschappijenhet liquiditeitsprobleem veel
minder op den voorgrond staat dan bij de spaarbanken.

De verzekeringsondernemingen kennen niet het ver-
schijnsel van de „run", zooals deze bij de spaarbanken
wel is voorgekomen. De oorzaak van dit verschijnsel is
uiteraard gelegen bij het dagelijks opvraagbare karakter
van de spaarbanktegoeden, terwijl de verzekeringspolis
algemeen wordt aangevoeld als een permanente belegging,
welke alleen in uitersten nood wordt gerealiseerd.

Het typische beleggingskarakter der verzekeringspolis
uit zich in het verschijnsel, dat de moeilijkheden der ver-
zekeringsmaatschappijen typische beleggingsmoeilijkheden
zijn, en geen liquiditeitszorgen.

D. De Institutioneele BeZeggers en de Dynamische Be-
sparill,gen.

De banken, de spaarbanken en de verzekeringsmaat-
sehappijen 1) behooren tot het gebied der statische beleg-
gingspolitiek in engeren zin; tegenover  in  geld gefixeerde
prestaties verbinden zij zich tot eveneens in geld gefixeerde

1) Vergelijk hierover C. SIJTSMA:   De   Beleggingen der Levens-
verzekering-maatschappijen.
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contra-prestaties, waardoor het streven naar integriteit
van hoofdsom en stabiliteit en maximalen omvang van
het rendement, de domineerende factoren van hun politiek
moeten zijn.

Wij hebben vastgesteld, dat, naar gelang van den be-
schikbaarheidsduur van de te beleggen gelden, belangrijke
verschillen in accent ten aanzien van de eischen van
soliditeit, liquiditeit en rentabiliteit vallen op te merken.
Vooral de belegging op korten termijn vertoont een
zoodanig overheerschen van den liquiditeitseisch, dat de
beleggingspolitiek van de banken daardoor overwegend
wordt bepaald 1), en een hoofdstuk op zichzelf vormt.

De spaarbanken evenwel, welker politiek is gebaseerd
op de regelmatige opvolging en derhalve „permanentie"
van een belangrijk gedeelte der besparingen, en de ver-
zekeringsmaatschappijen welker contracten, in zooverre
zij voor ons onderwerp van belang zijn, een gefixeerden
looptijd hebben, zien zich in wezen geplaatst voor
hetzelfde probleem als de individueele belegger, die
een statische beleggingspolitiek nastreeft, zoodat de
volgende uiteenzettingen voor beide groepen van beleg-
gers gelden.

Slechts in 66n opzieht wordt het probleem voor de
collectieve beleggers eenigszins vereenvoudigd:  de  wet  der
groote getallen schept een zekere regelmaat in de wenschen
ten aanzien van tusschentijdsche be6indiging van de be-
legging. Toch is ook deze regelmaat zeer betrekkelijk,
zooals uit het zooeven gememoreerde run-verschijnsel bij
de spaarbanken blijkt, en ook wordt weerspiegeld. door de
sterk gestegen royementscijfers der verzekeringsmaat-
schappijen in de laatste depressie.

De usances ten aanzien van balanswaardeering oefenen
op de institutioneele beleggers een drang uit in de richting
van het zooveel mogelijk beperken rail extreme waarde-
fluctuaties. Deze drang is in wezen irrationeel, hetgeen

1)   Cfr.  VERBAAN  en  VAN RAVESTIJN: Credietonderzoek bij Banken.
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te meer in het oog valt, indien men overweegt, dat een
dergelijke drang niet bestaat ten aanzien van objecten,
waarvoor geen publieke waardebepaling beschikbaar is
zooals onderhandsche   leeningeD.

Indien men een oogenblik afziet van den liquiditeitseisch,
dan biedt de solide, rentedragende vordering de gelegen-
heid om zoowe] de gewenschte uiteindelijke waarde-
vastheid, als de nagestreefde redelijke rentevergoeding, te
verwezenlijken. Door een doelmatige keuze van den
looptijd  is het theoretisch mogelijk den vervaldatum van
de vordering zoodanig te kiezen, dat hij correspondeert
met den beschikbaarheidstermijn van de te beleggen
gelden.

Ons maatschappelijk verkeer kent evenwel tal van
vormen en tal van soorten in geld luidende vorderingen,
waaruit de statische beleggingspolitiek haar keuze zal
moeten doen op grond van de door haar doel gestelde
normen.

le.  Forderingen op Zangen termija op particulieren Zullen
slechts zelden voldoen aan de eischen, we]ke de statische
beleggingspolitiek aan haar objecten stelt. De soliditeit
van een dergelijke vordering is te zeer afhankelijk van
toevallige omstandigheden en van het geluk en de karakter-
eigenschappen van den geldnemer, dan dat zij als beleggings-
object geschikt zou zijn. Bovendien is de liquiditeit prac-
tiseh meestal zeer gering. Dergelijke voorschotten worden
dan ook slechts zelden op langen termijn verstrekt.
En zelfs bij het verstrekken op korten termijn worden
door den crediteur meestal verschillende zekerheden ge-
Traagd en maatregelen genomen, welke de liquiditeit
verhoogen.

De risicofactor is dermate groot, dat in de bedongen
rente meestal een belangrijke vergoeding voor risico ia
begrepen.

Op grootere schaal, waarbij het element van risico-
verdeeling een rol speelt, worden dergelijke voorschotten
wel verleend door voorschotbanken en aanverwante in-
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stellingen. Bij het beheer van deze objecten is een nauw-
lettend toezicht en snel ingrijpen een factor rail groot
belang.

2e. Een geheel ander aspect dragen de door hypotheek
gedekte vorderingen. Wel is waar zijn dit ook vorderingen
op particulieren, doch gedekt door zakelijk onderpand.
Dientengevolge is de waarde dezer vorderingen minder
afhankelijk van de welvaart van den debiteur, en eveneens
minder afhankelilk van ziin al of niet in leven zijn, zijn
karaktereigenschappen e. d. m. Van beteekenis is practisch
vooral de waarde en courantheid van het onderpand. De
persoonlijkheid van den debiteur en zijn economische
welstand zijn van belang voor de Traag, of hij voldoen
kan aan zijn, uit de hypotheekverleening voortvloeiende,
verplichtingen, dat wil zeggen, of hij rege]matig rente en
aflossing kan betalen. Geraakt hij in een situatie, Ivaarin
hem dit onmogelijk wordt, dan is de crediteur genoodzaakt
om tot executie over te gaan. De waarde der vordering
wordt in beginsel bepaald door de waarde van het onder-
pand, welke op haar beurt weer afhangt van het te be-
halen rendement en den rentestand op langen termijn.
Evenwel heeft de hypotheeaire vordering toch zeer belang-
rijke bezwaren. In de eerste plaats is haar liquiditeit zeer
beperkt, ook al wordt een Taste opzeggingstermiin be-
dongen. Practisch is een hypotheek nimmer direct op-
eischbaar. Zelfs al is het mogelijk, de hypotheek op korten
termijn  op te zeggen, dan beteekent  dit nog geenszins,
dat de vordering nu ook liquide is. Daartoe moet, of wel
de debiteur in staat zijn tot aflossing, hetzij uit eigen
middelen of doordat een derde bereid is het voorschot
over te nemen, of wel men moet overgaan tot executie
van het pand. Het ontbreken van een georganiseerde markt
voor hypothecaire vorderingen maakt deze soort van be-
leggingen relatief illiquide.

In normale tijden is meestal wel een instelling of een per-
soon te vinden, die den debiteur, mits het onderpand solide
is, een nieuwe hypotheek wil verschaffen. Maar deze vorm
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van liquiditeit is traag en omslachtig, vergeleken bij de
voor effecten bestaande mogelijkheden tot realisatie. En
in abnormale omstandigheden, waarin vaak de drang naar
liquiditeit bijzonder groot is, faalt deze methode soms
geheel, doordat niemand gevonden wordt, die bereid is
het object verder te financieren. Komt het in dergelijke
gevallen tot executie, dan is de opbrengst om dezelfde
redenen, niet zelden teleurstellend. Bovendien heeft het
heel wat voeten in aarde, aleer men tot een executie
komt, waarl:dj het min of meer nauwe persoonlijke con-
tact van geldgever en geldnemer een psychischen weer-
stand schept, welke de liquidatie bemoeilijkt. Het reeente
verleden heeft nog eens te over bewezen, dat de waarde
van onroerende goederen aan heftige fluctuaties onder-
worpen is, welke ten deele samenhangen met de
opbrengst.

Een overproductie van woningen, of  ;rel een sterke
inkrimping van de Traag ten gevolge van het in belang-
rijke mate optredende verschijnsel van samenwonen in
een depressie, kan de waarde van courante panden belang-

rijk aantasten. De tendens tot extra-poleeren van de op-
brengstcurve heeft ten gevolge, dat de waarde cumulatief
dealt in een periode van huurdaling. Voegt men daar
nog aan toe den invloed op de Traag naar woningbezit
van de, in een depressie op den voorgrond tredende, haast
instinctieve „liquidity preference", dan is het wel duidelijk,
dat de hypothecaire crediteur, die in een dergelijke periode
vrijwillig of gedwongen zijn vordering wil liquideeren, het
risico loopt aanzienlijke schade te lijden.

In vele gevallen wordt er dan ook de voorkeur aan
gegeven de vordering niet te liquideeren, en neemt de
crediteur zelf het pand over. De inkoop van onderpanden
heeft in de jaren 1932 en volgende bij tal van hypotheek-
banken, verzekeringsmaatschappijen, en andere institu-
tioneele beleggers een niet te verwaarloozen beteekenis
gehad.

Voor de verzekeringsmaatschappijen bevat de publicatie
FAN RATESTIJN - K 1660                                                                       10
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van  Dr. W.  G.  J.  TEN  PAS 1) belangrijke gegevens  dien-
aangaande. Will ontleenen aan deze studie de volgende
cijfers:

Woon- en Winkethuizen, Grondstag: de boekwaarde per
31 December 1938 in duizenden GuZdens.

Totaal Aankoop Executie

1924 en
voorgaande 1 4.933.- f   .1

1925 „   267.-    „ 267.- ,             -I-

1926 „   668.-    „ 668.- "        ----.

1927 „   212.-    „   179.-   „    33.-
1928 40.- 20.- 20."                       "                      9,

1929 „   137.-    „ 137.- "             -I

1930 „   150.-    „   150.-   „      .-
1931 --„    167.-    „   167.-   „
1932 533.- 269.-   „   264.
1933 „ 3.295.-  „ 3.106.- „   189.-
1934 4.353.- 3.533.- 820.-"                       "                      "

1935 „ 6.102.- „ 5.037.- 1.065.-"
1936 „ 9.079.- „ 8.084.- „ 995.-
1937 „ 37.727.- „ 36.691.- 1.036.-"
1938 „ 18.993.- „ 18.385.-   „   608.-

1 86.656 f 76.693.- f  5.030

Men ziet hier duidelijk, hoe snel de executies n& 1932
toenemen.

In deze studie komen tevens een aantal belangrijke
gegevens voor, welke het verloop van de huuropbrengsten

1) Exploitatie en Rendement van onroerende Goederen. Ver-
zekeringsarchief XXII, 2.
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i]lustreeren en welke wij derhalve hier eveneens willen
vermelden:

Woon- en Winkelhuizen zonder aankoopen in het Boekjaar.

Bruto Huur Netto Huur
in% gemidd. in% gemidd. Exploit.

Bruto Huur Netto Huur

boek- boek- kosten
in % in %

Boek- Kapitaal- Kapitaal-waarde. waarde. m % der
jaar waarde. waardeWaar- Gemid- bruto-

deerings- delde huur
Huur- Nuttig

index Rente
index Effect

1925 7.97 6.27 7.87 6.19     21
1926 8.36 6.41 8.10 6.21          23

1927 8.37 6.29 7.95 5.96          25

1928 8.61 6.51 1.I651 1 8371 24
1929 8.60 6.51 7.96 6.02          24

1930 8.72 6.44 7.92 5.85          26

1931 8.78 6.51 7.85 5.82          26

f 1932 8.64 6.49 7.40 5.56          25

1933 8.52 5.95 6.80 4.74          30

1934 8.27 5.77 6.58 4.59          30

1935 8.20 5.63 6.43 4.42      31

1936 8.07 5.63 6.38 4.46          30001937 8.36 5.83 6.81 4.75          30

1938 8.01 5.76 7.05 5.08          28

Zoowel de bruto als de netto exploitatie uitkomsten
blijken in belangrijke mate gevoelig te zijn voor de con-
junctuur. De netto opbrengst toont een nog grootere daling
dan de bruto opbrengst als gevolg van de kostenstijging.

En voor de bij executie verkregen panden zijn de
exploitatie-uitkomsten wel bijzonder teleurstellend, zooals
de volgende, eveneens aan de studie van Dr. TEN PAS
ontleende, gegevens toonen:
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Netto Huren in % van de Kapitaalwaarde
Verkregen door directen Aankoop

Aankoopjaar

1925 1926  1927 1928  1929  1930 1981  1932 I1988  1934 1935 1936 1937 1938

1925 3.97
1926 5.05 1.82
1927 6.47 4.03 0.40
1928 7.15 5.85 4.51 8.48   I
1929  6.64  4.90  6.91  5.20  1.15 I
1980  5.86  4.62  6.44  5.42  8.19 I 8.80
1931   5.58  4.76  6.61  5.26  5.24 | 5.94  9.56
1932  4.18  4.44  6.17  4.68  5.- | 4.78 5.59 2.GB
1933   8.55  4.84  3.86  4.27  2.84 I 4.22  4.80  8.67  3.64
1934  4.64  4.01  4.32  8.15  8.59 | 4.29  4.29  4.70  5.46  5.74
1935  8.88  8.81  8.12  4.78  8.06 | 8.89  8.85  8.95 4.90 5.83 6.84
1986  2.55  2.48  2.56  4.60  2.85 | 3.88  8.80  4.26  4.58  4.89  5.99 4.50
1937  2.60  2.97  2.81  8.57  2.89 | 8.56  3.09  4.88  4.55  4.86  5.78 6.58 4.-

1938   2.87  2.67  3.08  8.89  3.54 I 3.74 8.46  4.46  4.66  4.88
5.79 6.25 5.42 4.15

Ferkregen bij executic

Aankoopjaar

1925 1926 1927   1928  1929 1980 1931   1932  1988 1934 1935 1936 1937 1938

1923

1926       --
1927 - 6.68
1928 - 6.42 1.21

1929 - 5.11 1.07

1980 -   2 88 2.92

1981 J 99 5.61

1982 - 8.07 7.50 -0.09
1933 - 1.07 2.58 1.88 2.39

1934 - 1.40 4.43 4.02 4.24 2.10

1935 - 2.08 8.44 4.- 5.093.503.-
1936 - 2.07 2.67 8.64 4.84 4.09 4.10 2.68

1987 - 0.50 3.96 8.63 4.19 4.18 4.77 3.57 1.80

19:8 - 1.76 8.72 8.56 8.50 4.42 4.40 4.46 8.25 2.87
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Hetgeen hierboven werd opgemerkt ten aanzien van
woningen, welke in hoofdzaak consumptieve doeleinden
dienen, geldt A fortiori van de productieve doeleinden
dienende gebouwen, zooals fabrieken, boerderijen e.d.m.
Vooral de liquidatie van dergelijke, meer gespecialiseerde,
objeeten, Tvaarvoor de markt aanzienlijk beperkter is,
biedt soms groote moeilijkheden.

Het algemeene vraagstuk van de belegging op langen
termijn, n.1. dat zij een prognose op langen termijn im-
pliceert, een probleem, dat wij nog meer zullen ontmoeten,
komt hier aan de orde. Zal de eigenaar van het pand na
afloop van het aantal jaren, waarvoor de hypotheek werd
gesloten, in staat  zijn  deze  af te  lossen9 En  zoo  neen,  hoe
zal  het   dan   staan   met de waarde  van  het   onderpandl
Wij nemen hierbij aan, dat de vaak bedongen periodieke
aflossingen gering zijn in verhouding tot het totale bedrag
der vordering. Overigens verandert deze constellatie het
wezen van de probleemstelling niet.

Een depressieperiode kan, zooals hierboven uiteengezet,
de huuropbrengst van het pand en in nog grootere
proporties de waarde ervan doen dalen,  zoodat de eigenaar
rente en aflossing niet meer kan voldoen en de hypotheek-
nemer tot executie gedwongen wordt. En zelfs al houdt
de eigenaar zich aan rente- en aflossingsvoorwaarden, dan
kan de uiteindelijke opeischbaarheidstermijn vallen in een
depressieperiode, waarin geen gegadigden te vin(len zijn
om de hypotheek over te nemen, zoodat de eigenaar met
tot definitieve afwikkeling in staat is en de crediteur de
keuze heeft, het voorschot te continueeren, of bij executie
schade te lijden. Doch, afgezien van een toch altijd tijdelijke
depressie, kunnen structureele tendenzen de waarde van
het onderpand ten zeerste beinvloeden. Men denke b.v.
aan de verplaatsing van woon- en zakencentra in de groote
steden, aan het langzaam afsterven van straten, wijken,
steden, en zelfs landstreken en landen.

De laatste honderd, en nog meer, de laatste vijftig jaar,
hebben vaak den indruk gewekt, dat grondbezit in het
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algemeen eerder een tendens tot waardestijging dan tot
waardedaling vertoont. Toch behoeft dat geenszins altijd
het  geval  te   zijn; men denke  b.v.   aan de landbouwcrisis
in Europa in de tachtiger jaren van de vorige eenw en
aan de lotgevallen van de in Amerika werkende hypotheek-
banken. Afgezien nog van in de geschiedenis eveneens
bekende perioden, waarin het land en het onroerend goed
een tendens tot waardedaling vertoond heeft ten gevolge
van ontvolking, valt op te merken, dat zelfs in perioden,
waarin in het algemeen onroerend goed en grond de
neiging heeft in waarde toe te nemen, bepaalde localiteiten
toch in waarde achteruit gaan. De oorzaken daarvan
kunnen talrijk en uiteenloopend zijn, zooals ook de ver-
breiding van het verschijnsel kan varieeren. Bepaalde
wijken  kunnen als woonwijken minder geliefd worden;   de
concurrentie van nieuwbouw of forensengemeenten kan de
waarde van oudere panden sterk beinvloeden. Overheids-
maatregelen, hetzij van stedenbouwkundigen, fiscalen, of
commercieelen aard (erfpachtspolitiek), kunnen eveneens
de waarde van terreinen en gebouwen wijzigen.

De hypothecaire vordering, als relatief illiquide vordering
op langen termijn, is derhalve in belangrijke mate onder-
hevig aan de gevolgen van de onzekerheid, welke de
verwijderde toekomst altijd kenmerkt.

Weliswaar wordt de sehademogelijkheid beperkt door
de usantieele overwaarde en door het feit, dat slechts
zelden een onroerend goed een volslagen non-valeur wor(it,
doeh dit verhindert niet, dat Wn de waardevastheid 6n de
]iquiditeit door omstandigheden als boven geschetst ernstig
aangetast kunnen worden.

Tegen deze risico's heeft men bescherming gezocht bij
het beginsel van de risicoverdeeling. De hypotheekbanken,
welker pandbrieven, hoewel juridisch geen hypothecaire
vorderingen, het voordeel bieden van de, aan alle effecten-
vormen eigen, groote liquiditeit tengevolge van het be-
staan van een georganiseerde markt, geven tegelijkertijd
een belangrijke mate van risicoverdeeling.
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Hiermede raken wij het terrein van 3e de belegging in
6#ecten, van datgene, wat in het spraakgebruik langzamer-
hand de beteekenis heeft gekregen van belegging in
engeren zin.

Daar het bij de statisehe beleggingspolitiek in engeren
zin te doen is om het in stand houden van een in geld
uitgedrukte hoofdsom en een stabiel inkomen, aan welke
beide eischen de obligatie in beginsel voldoet, is deze het
aangewezen beleggingsobject voor de statische beleggings-
politiek. De obligatie immers houdt in de belofte om,
ongeacht de wisselingen in de economische omstandig-
heden, een vaste geldsom terug te betalen en een vaste
rente te vergoeden 1). Hieruit spreekt duidelijk de prin-
cipieele tendens om alle onzekerheden, zooveel mogelijk
uit te schakelen, hetgeen volkomen correspondeert met de
eischen, welke de statische beleggingspolitiek stelt. De
vraag dient evenwel onder het oog te worden gezien, in
welke mate de verschillende soorten obligaties in staat
zijn dit theoretisehe programma practisch te verwer-
kelijken.

Om te kunnen voldoen aan de gestelde eischen dient
het beleggingsobject zich te kenmerken door economische
stabiliteit. De vaste verplichtingen ten aanzien rail hoofd-
som en rente, welke worden gesteld door de obligatieschuld,
zullen het beste kunnen worden nagekomen, indien ver-
mogen en inkomen van den debiteur zoo weinig mogelijk
aan fluctuaties onderhevig zijn. Indien het inkomen en
- het daarmede, via bet kapitalisatieprocddd samen-
hangende - vermogen, heftig fluctueeren, ontstaat een
spanning tusschen de eisehen van de obligatieschuld en
de eigenschappen van bet object, waarop zij rust, welke
voor een rustige ontwikkeling van de waarde van de
obligatie niet bevorderlijk is.

1)  Wij zien hier af van de, onder de auspicien van I VING FISHER
ondernomen, overigens weinig geslaagde, poging obligaties te creferen
welke een vast koopkrachtinkomen zouden geven.
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Deze tendens manifesteert zich zeer duidelijk bij de
verschillende soorten obligaties.

Om te beginnen met de meest bekende en geliefkoosde
obligatiesoort:  de  StaaisobZigatie.

De basis voor de Staatsobligaties vormen de inkomsten
van den Staat. Voor een modernen Staat is de belasting-
heffing verrelveg de meest belangrijke bron van inkomsten.
De belastingeapaciteit zelve ontleent haar omvang en
karakter aan de eigenschappen van de aanwezige belasting-
objecten.

De hoogkapitalistische Staat met zijn belangrijk ver-
mogensbezit, met de relatieve stabiliteit van inkomens,
welke samenhangt met het bestaan eener eigen, interne
markt, met de talrijke facetten van zijn economische
leven, biedt een veel stabielere basis voor een obligatie-
leening dan een jongkapitalistiscb land.

De tweede categorie van landen, welke wij vooral kennen
in den vorm van de zoogenaamde grondstoffenlanden,
bezitten weinig of geen reserves in den vorm van belang-
rijke vermogens. Bovendien bestaat  er meestal  geen, of een
zeer weinig ontwikkelde, binnenlandsehe markt, waardoor
de inkomens van het grootste gedeelte der bevolking af-
hankelijk zijn van de resultaten van den export. Dit ver-
schijnsel is derhalve een uitvloeisel van de eenzijdigheid
rail de nationale voortbrenging, welke meestal gericht is
op jan of enkele producten, overwegend van agrarischen
of mineralen oorsprong. Deze producten worden voort-
gebracht in quanta, welke de eigen behoeften vele malen
overtreffen en dienen derhalve op de wereldmarkt te
worden gerealiseerd.

De meeste landbouwproducten, bestemd voor consump-
tief gebruik, worden gekenmerkt door een inelastische
Traag. De agrarisehe producten, bestemd voor industrieel
gebruik (rubber, copra, palmolie), kunnen worden onder-
scheiden in producten, welke bestemd zijn voor de con-
sumptiegoederen-industrie en producten, welke worden
verwerkt in de productiegoederen-industriedn. De produc-
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ten van mineralen oorsprong zijn bijna steeds bestemd
voor de productiegoederen-industrie. De grondstoffen voor
de consumptiegoederen-industrie vertoonen als regel de-
zelfde inelastische vraag als de voor direct consumptief
gebruik bestemde producten van agrarischen oorsprong.

De minerale en agrarische grondstoffen, welke vooral
worden toegepast in de productiemiddelen-industrie, wor-
den bovendien beinvloed door de, voor kapitaalgoederen
zoo sterk met de conjunctuur fluctueerende, Traag, welke
een gevolg is van de bekende wet van acceleratie van de
afgeleide vraag. Bedenkt men daarbij nog, dat de agrarische
productie in zeer belangrijke mate wordt beheerscht door
factoren, welke buiten de invloedssfeer van den mensch
liggen, dan heeft men een tamelijk goed inzicht verworven
in de oorzaken van de economische kwetsbaarheid van de
grondstoffenlanden.

Tal van pogingen zijn ondernomen om deze landen
grootere stabiliteit te verschaffen, waarbij vooral de
productieregelingen in het laatste decennium op den
voorgrond hebben gestaan. (Suiker, rubber, thee, kina,
tin, katoen, enz.). Enkele andere pogingen hebben zich
gerieht op de normaliseering vAn de afleveringen door het
vormen van voorraden; de bekendste daarvan    zijn    de
Braziliaansche koffievalorisatie-politiek en de Amerikaan-
sche plannen voor een „ever normal granary".

Tot heden hebben de restrictieschema's het meeste
succes gehad   bij het streven   naar   productieregeling;   de
methode van voorraadvorming is ten aanzien van de
beoogde prijsstabilisatie geen succes gebleken.

Al deze plannen verzachten wel de gevolgen van de
relatieve overproductie en voorkomen met name het prijs-
bederf, dat eruit voort kan vloeien, doch zijn niet in staat
de kwetsbaarheid, welke een gevolg is rail de eenzijdige
economische struetuur, volledig op te heffen. Ten aanzien
van minerale producten in het bijzonder kunnen zij de
gevolgen van de groote Traagfluctuaties wel matigen, maar
niet opheffen. Men kan derhalve veilig constateeren, dat
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de obligaties van de hoogkapitalistische landen, welke
over een belangrijke vermogensreserve, een ruime binnen-
landsche markt, en een gevarieerd economisch leven be.
schikken, een veiliger belegging vormen dan de schuld-
bekentenissen van de z.g.n. grondstoffenlanden.

Hiermede is natuurlijk geenszins gezegd, dat de zoo-
genaamde hoogkapitalistische landen onkwetsbaar zouden
zijn; het laatste  decennium  van  de   economische  geschie-
denis leert wel anders.

De structureele verschuivingen in de economische
organisatie van de wereld als gevolg van de toenemende
industrialisatie van de grondstoffenlanden, gepaard aan de
afgenomen koopkracht van deze landen ten gevolge van
de depressie, hebben den uitvoer van de industrielan(len
geschaad. De gevolgen hiervan zijn geweest een verseherpte
strijd om den export eenerzijds, en een tendens tot autarkie
anderzijds, welke tendenzen een vicieuzen cirkel hebben
doen ontstaan.

Verschillende methodes zijn beproefd om dezen fat;alen
cirkel te doorbreken; het streven  naar  economische  auto-
nomie werd begeleid door een ordening van den buiten-
landschen handel, door deviezencontrdle en contingen-
teering, terwijl andere ]anden, onder leiding van Engeland,
door devaluatie van de munt poogden het verloren even-
wicht te herstellen.

Er bestaan derhalve factoren, welke de soliditeit van de
obligaties van de industrieele landen kunnen ondermijnen.

Hoe men ook moge oordeelen over de toekomstige ont-
wikkeling, de obligaties van de hoogkapitalistische West-
Europeesche landen hebben in het verleden blijk gegeven van
grootere„conjunctuurvastheid"dan dievan de grondstoffen-
landen, zelfs al houdt men rekeningmet de muntdevaluatie.

In de toekomst zal wellicht de economische blokvorming,
in wezen gelijkstaande met een bijzonder groote uitbreiding
van de binnenlandsche markt, de economisehe stabiliteit
aanmerkelijk vergrooten en derhalve de positie der Staats-
fondsen in dit opzicht belangrijk versterken.
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Als illustratie van de hierboven uiteengezette tendenzen
volgt hier het koersverloop van eenige typische Staats-
fondsen sinds 1929. (Zie bladzijde 156 en 157.)

Dit tabellarisch overzicht geeft een aantal, wat aflos-
singsvoorwaarden en looptijd betreft, tamelijk uiteen-
loopende en derhalve niet direct vergelijkbare Staats-
leeningen.

Gekozen zijn een aantal industrielanden, waaronder
begrepen een aantal landen van het Sterlingblok; voorts
China als v66r kapitalistisch land en een aantal grond-
stoffenlanden. Ondanks alle verschillen in looptijd, valuta,
rentevoet, enz. kan toch een zekere congruentie in het

1 3::opel;i  1 45   onl   ;  mi edd e  v  het v: 
1933 een laagtepunt boekt, dat slechts weinig afwijkt van
de in 1931 door de leeningen van de landen van het Ster]ing-
blok, zooals 4 % Engeland en 4 % Denemarken, geregis-
treerde laagtepunten.

Een groote afwijking ten aanzien van den laagsten koers
Tertoont  daarentegen New South Wales, in zekeren zin een
„grondstoffenland". De sociale politiek, welke in AustraliB
steeds een groote rol heeft gespeeld, heeft uiteraard het
koersverloop van de obligaties New South Wales beinvloed.
Vooral de maatregelen t.a. v. de loonen e.d. hebben het
land kwetsbaar gemaakt.

Opmerkelijk is ook, dat voor practisch alle West-
Europeesche Staatsobligaties, het laagtepunt in 1931 valt;
daarentegen de Aziatische en Zuid-Amerikaansche fondsen
in 1932 laagterecords registreeren.

Sprekend is de groote waardevastheid van de fondsen,
uitgegeven door de Staten van het goudblok. Deze cijfers
toonen wel aan, hoeveel grooter de ontreddering was op
het gebied van de Zuid-Amerikaansche fondsen dan op
dat der fondsen van de West-Europeesche industrielanden.

Veelzijdigheid van economische structuur, geringere af-
hankelijkheid van de markt en economische weerstands-
kracht door het bezit van vermogen, blijken factoren te
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1929  1980  1931  1932  1983

83% Nederland 1911 . . . . . . . . . . . . . .     88 881/8 70 71 83
901/4 96'/8 100 98 971/4

4  % Engeland Funding Loan 1960/90 861/8 873/4 511/2 561/8 69*/2
88 963/4 991/8 79518 79

5   %  Belgia Binnenland 1920 in Frs. .. 971/2 00:/4 83 84 911/2
102 106 10874 95 100

4 % Denemarken 1912 in £ . . . . . . . 825/8 851/8 54 57 641/8
87 943/4 98 751/2 74

51% Zweden 1984/5 in $ . . . . . . . . . . 103 1048/8 788/8 741/4 55
1061/2 107 107 98 997/8

3  %  Noorwegen  1888  in £ . . . . . . . . . 651/8 671/2 391/2 40 451/4
69% 763/6 8094 54 58

41% Zwitserland 1926 in Zw. Frs. .   95 975/8 981/8 1001/2 96'/4
1001/2 1081/4 1057/8 1051/2 1053/4

5  %  China  Goud  1912  in £ . . . . . . . . 431/8 88  28 21 285878 52  51 83 41
5  % Japan 1908/9  in  Yen . . . . . . . . . 77 851/8 55 88 2 

86'/4 921/2 94          593/4      BA

4 % Japan 1910 in £............. 661/2 681/2 84    24    27
711/2 741/8 78 47 47 1/2

5   %  New  South  Wales  1927  in $... 891/1  69     871/2 88 4 12
955/8 911/8 647/8 881/4 74

5   %  BrnziliE  1898  in £ . . . . . . . . . . . . 881/, 70  87 46 5 1/4
95'/8 9011/16 86 64 6 3/4

5 % Chili 1912 in £ .............. 889/u 85 175/8 4 01/2
911/8 943/4 90 168/4 143/4

6   %  Peru  Goud  1927  in $ . . . . . . . . . 711/4 85 10 81/2 49/15
918/8 881/2 421/4 10  OIl/6
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1984 1935 1936 1937

9&318 871/2 891/2 99'/4 Grootboek-obligaties.
1003/4 1017/8 1013/4 1043/4

7013/1, 691/4 697/8 801/2 Aflossing door amortisatiefonds; uiterlijk  in
787116 7815/16 893/4 841/4 1990 moet de leening zijn afgelost.

98 94             71                180 - Premieleening.    Afl.    h    150 % jaarlijks    tot
105 5/8 1001/4 186 - 1995. In April 1986 B. frs. van f 0.07  op

f 0.05  teruggebracht.
675/4 621/4 70 841/2 Aflosbaar binnen 60 jaar.
80 /2 851/8

911/4 I 10098
57 -      -      -     Ineens aflosbaar in 1954. Werd in 1934 in
691 2 - - - papieren $ aflosbaar gesteld.

4611'2 50 521/2 66 Aflossing door amortisatiefonds in halfjaar-

5494 5674 781/2 76 lijksche termijnen.

97    903/4 871/2 891/2  Aflossing in zijn geheel in 1941.
1023/4 102 981/4 921/2

49 42 891/2 431/2 Verband op de opbrengst der zoutbelasting.
50 531/4 621/4 1 661/2 Looptild 40 jaar. Jaarl. aflossing.

85 281/2 803/4 23 Spoorwegleening. Aflossing tot en met
85 847/8 891/2 403/4 1962/8.

84 84 831/2 28 Aflosbaar A pari 1 Juni 1970.

4044 40 441/2 463/4

49 561/8 58 73 Mlossing door amortisatie. Vervaldag 1958.

561/2 601/2 80 78
533/4 88 491/8 879/18 Verband op douanerechten Rio de Janeiro
6 1/4 59 783/4 781/8 Afl. uit amortisatiefonds (1931 en 1984).

Bleef buiten diverse schuldregelingen.8 71/2 9 101/8   Moratorium 1981. Aflossing door annuiteit
14     18     16 221/2 tot 1942/4.

4 41/16 63/8 7 Moratorium 1981. Vervaldag 1960. Regel-
83/4   101/2   18 19 matige aflossingen.
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zijn, welke zich ook uiten in het verloop van de koersen
der Staatsfondsen. Bovendien vormt een dergelijke econo-
migche structunr een zekeren waarborg tegen sociale onrust,
zoodat zij niet slechts het economische, doch ook het
politieke risico in zekeren zin beperkt.

Dezelfde tendens, hoewel gematigder, openbaart zich
eveneens op het gebied van de obligaties ten taste van
pubZiekrechtelijke Zichamen, welke deel uitmaken van een
Staatsverband. De uitwerking is geringer, omdat in het
algemeen de Staat zijn noodlijdende onderdeelen te hulp
komt, de publiekrechtelijke liehamen deel uitmaken van
een grooter geheel, dat hen niet aan hun lot overlaat.
Doch deze hulp werkt meestal vertraagd en met aanzien-
]ijke weerstanden, zoodat de tendens toch invloed blijft
uitoefenen. Hoe eenzijdiger de gemeenschap, hoe grooter
de mogelijkheid, dat zij door economische factoren in
ernstige mate wordt getroffen. Men vergelijke b.v. de
economisehe structuur van Nederlandsche provincies met
die van bepaalde steden. En, om binnen de eigen grenzen
te  blijven,   is een vergelijking  van   de drie groote steden:
Amsterdam, den Haag en Rotterdam ten aanzien van haar
economische structuur bijzonder instructief.

Amsterdam, wel in hoofdzaak aangewezen op handel,
industrie en scheepvaart, doch veel minder eenzijdig, veel
meer gedifferentieerd, dan Rotterdam. Bovendien is   )
Amsterdam, door haar bijzondere charme als woonstad, op
het gebied van vermogensbezit aanmerkelijk gunstiger ge-
situeerd dan de reel jongere werkstad Rotterdam. Den
Haag daarentegen, de geliefde woonstad van gepensioneer-
den en oud-Indisch gasten, bovendien als ambtenarenstad
veel meer immuun voor het economisch getij dan de
handelssteden, veel meer immuun ook voor den invloed
van de sociale eischen van een arbeidersbevolking. Door
den aard en de samenste]ling van de bevolking, door de
attractie als mondaine woonstad ook veel gefortuneerder
dan Rotterdam.

Deze voorbeelden zouden uiteraard nog met andere
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kunnen worden aangevuld; ten einde deze studie   niet   te
omvangrijk te maken, beperken wij  oils tot een vergelijkend
overzicht van het koersverloop in de jaren van de hausse

' van 1929 tot en met de hausse 'van 1937 van een aantal
typische gemeente- en provinciale obligaties. (Zie bladzijde
160 en 161.)

De hier weergegeven gemeenteleeningen vertoonen t.a.v.
looptijd, aflossingsvoorwaarden, enz. vee] grooter homo-
geniteit dan de hiervoor behandelde Staatsfondsen en zijn
derhalve beter vergelijkbaar. Duidelijk blijkt uit de ge-
gevens de aanzienlijk geringere daling voor obligaties
9-Gravenhage dan voor Amsterdam, terwijl de Amster-
damsehe leeningen weder aanzienlijk minder reageerden
dan de Rotterdamsche. De provinciale obligaties toonen
meer stabiliteit dan de gemeentelijke.

De opvallende gelijkheid van de hoogste koersen van
alle genoemde obligaties in 1937 is een indicatie van het
verwaarloozen van de versehillen in intrinsieke eigenschap-
pen  door het beleggend publiek in  een  jaar van welvaart.

De gevoeligheid uit zieh vooral in een periode van
, depressie.

Een bijzondere cal)egorie van obligaties vormen de
pandbrieven, de obligaties uitgegeven door hypotheek-
banken. Hiervoor werd reeds betoogd, dat, uit een be-

, leggingsoogpunt beschouwd, de hypotheekbanken moeten
worden opgevat als instellingen, welke het risico verdeelen
en bovendien den belegger in hypotheken het voordeel
verschaffen van de liquiditeit, eigen aan den effectenvorm.
Door inkoop van eigen pandbrieven verbreeden de hypo-
theekbanken in vele gevallen de markt voor hae obligaties.
Het is hier niet de plaats te onderzoeken, in hoeverre de
hypotheekbanken inderdaad een goede verdeeling van
risico's verwerkelijken. Slechts zij opgemerkt, dat haar
belangstelling over'wegend gericht is op de meer courante
stedelijke objecten, waarbij evenwel in tal van gevallen
een voorliefde voor bepaalde steden viel op te merken.
Over den invloed van conjunctureele en structureele
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1929 1930 1931 1932 1938

8&%  Amsterdam  1905 . . . . . . 8715/16 883/18 76 75    77

903/8 96 94 883/4 901/2
8&% Arnhem 1909 . . . . . . . . . 903/4 941/4 94    94    94

91 951/2 0511%       "14

8  %  Dordrecht  1895. . . . . . . . 881/2  847/8 881/2 9 1/8 I
911/4

98% 91% 9 %
8 % Leeuwarden 1896 . . . . . 853/4 851/4 90 981/4 9 1/,1

861/8 901/2 93 94 943,6 '

8  % Nijmegen  1893 . . . . . . . .                  86          87                       80         91
86 883/6 93 963/4

8*%  's-Gravenhage  1889....                     88            883/4       81          84          92
981/18 95  943/4 933/4 941/2

8&% Rotte¤lam 1898/1909 .. 86 867/8 621/2 66 71
971/2 9313/16 94 871/2 881/8

t

8*% Utrecht 1903 . . . . . . . . . 93 931/8 901/4 911/2 90
961/4 981/4 981/2 97 97

88% Limburg 1887  . . . . . . . .                         90        92      92
923/4 93 -1.

83%  Noord-Holland  1984 . . .

81%  Zuid Holland 1934-II. .

'81% Gelderland 1934.......
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1
1984 1983 1986 1937

0 -
90 811/: 881/2 971/2   Looptijd 50 jaar. Jaarl. afl.
07 9878 98 102
94 92 98 991/2 Als boven.
981/4 9974 99 102
945/8 1 91 941/2 95 Looptijd tot en met 1946.
98 951/8 1011/2 Jaarlijksche aflossingen.

941/4 98 94 99 Looptijd 50 jaar. Jaarl. afl.

96'/4 95 97 102

941 8 - 911/2 102 Aflossing minstens 1 % per jaar.

971/2 - 911/2 102

9498 861/8 91 100 Looptijd tot 1953.

983/4 993/4 9994 1081/4

8211/2 80 801j: 963/8 Looptijd 60 jaar.

9(,1/2 981/2 9615/16 101

98 94 96 -    Looptijd 83 jaar.

1091/4 1011/4 993/4  -  
9      92    100      993/4

 

Looptijd tot 1958.
99 991/2 1001/2 1001/4

941/2   83     90      991/15
 

Looptijd tot 1974.
9(33/4 9811/16 99114 102

89 921/2 997/8 |
Looptijd tot 1975.

100 1001/2 1031/4

98 901 16 903/8 991/2 | Looptijd tot 1970.
981/6 I 995/8   995/8  102   |

VAN RAVEJN - KO                                                                                 11
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tendenzen op de waarde van onroerende goederen en,
via deze, op de waarde van hypotheken, werd hiervoor
al het een en ander opgemerkt.

Wij geven er hier dan ook de voorkeur aan, de hypo-
theekbanken te vergelijken met soortgelijke instellingen,
welke zich bewegen  op het gebied  van de seheepvaart:
de scheepsverband maatschappijen.

Het is een algemeen bekend feit, dat de waarde van
schepen aan zeer hevige conjunctuurfluctuaties onderhevig
is. Terwijl het huurpeil van huizen een zekere mate van
starheid vertoont, eigen aan meerdere versehijnselen in
de consumptiesfeer, is de vrachtenmarkt een gebied van
zeer felle concurrentie en vertoont zij alle kenmerken van
de prijsvorming op de kapitaalgoederenmarkt.

Wel slagen de groote reederijen er vaak in, door middel
van pools en conferences, het vrachtenpeil op bepaalde
trajecten te stabiliseeren, doch zij kunnen niet verhinderen,          i
dat het aanbod van lading soms snel achteruit loopt, waar-
door de rental,iliteit ernstig wordt aangetast. Detrampvaart
krijgt de groote ups en downs in het internationale vervoer
van massa-goederen te verwerken, welke omgezet worden
in heftige fluctuaties van de prijzen. En deze vracht-
fluctuaties weerspiegelen zich in de waarde, welke aan de
schepen wordt toegekend.                                  i

Dat ook de nationale en internationale binnenscheep-
vaart en kustvaart dezelide problemen kent, is in ons
land te algemeen bekend, dan dat nadere toelichting
noodig is.

Het kapitaal-intensieve, conjunctuur-gevoelige, scheep-
vaartbedrijf is een weinig geschikt object voor finan-
ciering met behulp van vaste rentedragende schulden,
hetgeen in het laatste decennium overduidelijk is ge-
bleken, zoowel aan obligatiehouders van scheepvaart-
maatschappijen als aan den, op eigen schip varenden,
kleinen schipper.

Men mag natuurlijk niet voorbij zien, dat de scheep-
vaartcrisis van de dertiger jaren mede werd beinvioed
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door de autarkische tendenzen in de economische politiek,
waardoor de wereldhandel afnam, en door de nationale
seheepvaartpolitiek, welke door tal van landen, in nauwen
samenhang met hull streven naar zelfgenoegzaamheid,
werd gevoerd. Dat ook de scheepsverbandmaatschappijen,
aangewezen als zij waren op tramp- en binnenvaart, de
gevolgen hiervan aan den lijve ondervonden, blijkt uit
het koersver]oop der obligaties.

Wij laten hier een overzieht volgen van het koersverloop
van een aantal courante pandbrieven van vooraanstaande
hypotheekbanken. En voorts een overzicht van het koers-
verloop van een aantal obligaties van scheepsverband-
maatschappilen, waaruit het verschil in gevoeligheid duide-
lijk blijkt. Ten einde de vergelijkbaarheid zoo groot mogelijk
te maken, werden geen pandbrieven met verplichte
uitloting opgenomen. De in de tabel (zie blz. 164)
opgenomen pandbrieven geven in 1932 een vrtiwel uniform
laagtepunt van circa 85 % te zien. Een sprekende uit-
zondering vormen de pandbrieven van de Rotterdamsche
hypotheekbank, uiteraard als gevolg van den heftigen
invloed van de, crisis op Rotterdam, waar juist deze
hypotheekbank groote belangen heeft. Opmerkelijk zijn
eveneens de vrijwel gelijke niveau's van de laagste koersen
in 1933 t. w., 90-92 %, en van de hoogste koersen in
hetzelfde jaar, 98-100, wederom met uitzondering van de
Rotterdamsche Hypotheekbank.

In 1937 zijn de hoogste koersen wederom vrijwel op
hetzelfde niveau gelegen; de Rotterdamsche hypotheek-
bank blijft ook in dat jaar iets achter.

Veel ernstiger worden de obligaties van de scheeps-
hypotheekbanken getroffen: de laagste koersen   in   1932
liggen tusschen 47 en 50, de hoogste tussehen 67 en 69 %.
Het in 1929 bestaande verschil ten gunste van de Eerste
Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij en de 5 %
Amsterdamsche Scheepsverband Maatschappij is geheel ver-
dwenen. Inde jaren van het herstelna 1932 onderscheiden de
beide genoemde obligaties zich door een gunRtiger koersver-



-

1929 1980 1981 1982 1938 1984 1935 1986 1987

5
4  % Algemeene Friesche Hypotheekbank . . . . . . . . . . . . 90 90   91 80 92 94 88 7Gy, 9874

921/8    941/4 101 973/4   99   1001/, 100 997/8 1021/2   
/5

4  %  Nederlandsche  Hypotheekbank te Veendam...... 911/2   911/2 84   86    92 96 88 92 1001/8 51

981/8    90    100    971/2   991/4 1003/4 100    101     1025/4      

4 % Friesch-Groningsche Hypotheekbank Serie A-B . -     91       911/2  85    85      915/4  96     881/2  91     1001/10     
933/16   957/8 102 97 99    1001/2 1001/4 1011/4  108        510

4  % Dordreclitsche Hypotheekbank . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 907/8   90      84        891/8   98       841/4   84        991/2       
913/4  941/8 991/2 96 98  100  100  991/2 1021/8  g

/1

4% Haarlemsclie Hypotheekbank Serie A-C . . . . . . . 92 911/2 88 85 90 911/2 791/2 80 995/8 R
94 97  1001/8 991/2 100  1001/8 991/2 993/4 1023/4    

m
4 % Rotterdamsche Hypotheekbank . . . . . . . . . . . . . . . .     87       891/4 72 72 801/4 893/4 7678 721/4 04   Mj

941/4   961/4 100 981/, 951/4 993/4 985/4 961/2 1011/2  kl
W

5 % Amsterdamsche Scheepsverband Maatschappij . . .    98      98     69    50      61     61     613/4  63      96        
100     1003/4 101    67      651/2  68     641/4  981/2 1003/4     

ho

5   % Eerste Nederlandsche Scheepsverband M i j. . . . . . . 90 90 99 47 51 GO 64 79 921/2
100 1001/41017/8 08

721/2 69  703/4 99  1013/4   

48% Amsterdamsclie Scheepsverband Mantschappij . . .    86      861/4  65    48      561/,  511/2  561/4  GO      90        
92

93    921/2 955/8 65   62   GO   63   701/2 1011/2

-  -                                                   4i %   Nederlandsolie Sclieepshypotlieekbank......:.... 863/4 871/2 63 47 58  57  601/2 66 99'/4

94 94 901/2 09 64  01   71   901/2 1001/2
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loop  dan de andere, eenverschil, dat eerst in 1937 verdivenen
is. In dat jaar is de uniformiteit in bet koersbeeld groot
en het onderscheid met de koersen van de pandbrieven
gering. Evenwel is de rentevergoeding een half procent,
en,  bij de Amsterdamsche  Scheepsverband.Maatschappij,
zelfs een heel procent hooger dan het rentetype van de
in de tabel opgenomen pandbrieven.

Wij nemen hiermede afscheid van de pandbrieven en
de obligaties van de scheepsverbandmaatschappijen, welke
den belegger een zekere verdeeling van risico bieden, om
thans over te gaan tot de scAuldbekentenissen van indu-
strieele- en handelsondernemingen. Als beleggingsobject ken-
merken deze obligaties zich door haar nauw verband met
den gang van zaken in het bedrijf, dat de schuldbekente-
nissen emitteerde.

Wel is waar fungeert het aandeelenkapitaal, gewoon
en preferent, als stootblok, zoodat de obligatiehouders
niet uit de eerste hand het volle geweld van het economisch
stormgetij ondergaan. Doch, indien de resultaten van de
debitrice dermate worden aangetast, dat de rentebetaling
in gevaar schijnt te komen, is de invloed op de waarde
van de obligaties funest. Zelfs voordat acuut gevaar
dreigt, zal de publieke opinie, zooals deze tot uitdrlikking
komt in de beursnoteering, met het mogelijke gevaar reke-
ning houden. En aangezien dergelijke eventualiteiten zich,
logischerwijze, in hoofdzaak voordoen in depressie-
perioden, waarin het pessimisme overheerscht en uitermate
besmettelijk is, kan de reactie van den koers groote af-
metingen aannemen.

Allereerst dient evenwel het een en ander te worden
opgemerkt over de beginselen, welke de waardevastheid
van industrieele obligaties beheerschen.

De waarde eener onderneming wordt beheerscht door
de opbrengst, welke met het complex kapitaalgoederen,
dat in de onderneming werkzaam is, kan worden behaald.
De bruto waarde van  de ondememing wordt beheerscht
door de bruto opbrengst,  d. w. z.  de  winst Tdor aftrek
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van vaste lasten en preferent dividend. De logische basis
voor de bepaling van de netto waarde is de netto opbrengst,
de netto winst, na aftrek van alle vaste lasten, derhalve
ook obligatierente en preferent dividend.

De bedrijfseconomische problemen, welke verband
houden met de bepaling van het netto winst-begrip, gaan
wij hier stilzrvijgend voorbij. Ook de problemen, verband
houdende met kapitalisatie dezer netto opbrengsten, laten
wij voorloopig rusten.

Uit het voorafgaande volgt, dat de netto opbrengst
(netto winst) en haar grondslagen, de bruto opbrengst en
de kosten, zeer belangrijke elementen zijn voor de waarde-
bepaling van de onderneming. En tevens, dat de waar(le
van vaste-rente dragende vorderingen op de onderneming
afhangt van de vraag, of de bruto opbrengst voldoende
is om de lasten te bestrijden.

De psychologische eigenaardigheid met betrekking tot
de prijsvorming, welke kan worden aangeduid als de
tendens tot extra-poleeren van de thans bestaande ont-
wikkelingsrichting in de toekomst, heeft ten gevolge, dat
een,  in een depressie periode ingetreden, daling van de
bruto opbrengst ook verder in de toekomst wordt geprojee-
teerd. Hoe scherper derhalve de daling van de bruto
opbrengst, hoe meer grond voor de verwachting, dat de
onderneming binnenkort niet meer aan haar verplichtingen
zal kunnen voldoen. En deze verwachting komt dan tot
uitdrukking in een daling rail den koers van de obligaties
op de beurs. In wezen is zij een uiting van pessimistische
verwachtingen ten aanzien van de soliditeit der vordering,
allereerst met betrekking tot het rente-inkomen, welke
via het kapitalisatie-procidd ook wordt overgebracht op
de  hoofdsom.

Indien thans ter verduidelijking een elementair schema
wordt gegeven, dan kunnen de volgende factoren worden
onderscheiden:

1) Bruto ontvangsten.  Bij de „Umsatzbetriebe" de om-
zet, bij de „Leistungsbetriebe" de ontvangsten.
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2) Van deze bruto ontvangsten komen allereerst in
mindering de productiekosten:

a) directe: loonen,   materialen;
b) indirecte: kosten van de leiding, van gebouwen, in-

stallaties en machines, van toezicht, enz., kortom alle
kosten, verbonden aan de organisatie, waaronder eveneens
begrepen het verkoopapparaat.

3)  Als derde categorie wordt  hier, om doelmatigheids-
redenen, apart opgenomen de kosten  van  de  financiering:
obligatierente, preferent dividend, enz.

De bruto ontvangsten, verminderd met de directe en
indirecte productiekosten geven de bruto opbrengst;  deze
op haar beurt verminderd met de financieringskosten
leveren de netto winst, in Amerika aangeduid als „net
for common".

Volledigheidshalve worde opgemerkt, dat van bedrijfs-
economisch standpunt bij de leer van de kostprijsberekening
ook de financieringskosten tot de productiekosten behooren
te worden gerekend.

Een van de geliefkoosde vormen van de beoordeeling
van de soliditeit van een obligatie is het aantal malen,
dat de obligatierente en/of het preferente dividend wordt
verdiend: de verhouding   derhalve van bruto opbrengst
tot, wat hierboven is aangeduid als financieringskosten.
Hoewel deze verhouding, vooral als zij over een lange
reeks van jaren wordt besehouwd, het een en ander kan
leeren omtrent de soliditeit van het stuk in questie, kleven
toch aan dezen norm tal van bezwaren. Allereerst dreigt
het    gevaar    van    het verkeerde gebruik: de verhouding
wordt genonlen over een of enkele jaren, zonder dat
rekening wordt gehouden met de algemeene economische
situatie. Op deze wijze gebezigd, kan het gebruik ervan
tot volkomen onjuiste conclusies leiden. Van meer prin-
cipieelen aard is het bezwaar, dat deze verhouding ge-
baseerd is op de resultante van een aantal factoren, waar-
door de moge]ijkheid geenszins denkbeeldig is, dat de
verschillende componenten onderling tegengestelde ont-



168 STATISCHE BELEGGINGSPOLITIEK EN RISICOVERDEELING

wikkelingen vertoonen, welke elkaar geheel of ten deele
opheffen.

Het is denkbaar, dat de bruto ontvangsten snel dalen,
doeh de produetie- en/of finallcieringskosten eveneens
dalen, waardoor de verhouding tussehen bruto opbrengst
en financieringskosten weinig verandert. De beteekenis
van een dergelijke ontwilrkeling van de onderneming
varieert met de pmstandigheden, waaronder zij plaats
vindt. Blijven de productiekosten vrij star, doch wordt
de daling van de bruto ontvangsten geneutraliseerd dgor
een daling van de financieringskosten, dan kan de, opper-
vlakkig beschouwd, gunstige ontwikkeling in werkelijkheid
toch ongunstig zijn. In een volgende periode wordt de
wedloop tussehen opbrengst en kosten wellicht door de
kosten gewonnen, waardoor verlies optreedt. Niet het
tijdelijk handhaven van de verhouding is van beteekenis,
doeh de mogelijkheid om een meer permanent evenwieht
te vinden.

Aangezien de kosten in het algemeen op korten en
middellangen termijn in de huidige economische organisatie
een zekere starheid vertoonen, komt aan de bruto ont-
vangsten een bijzonder groote beteekenis toe. Vooral de
stabiliteit van de bruto ontvangsten is de basis voor een
stabiele ontwikkeling van de rentabiliteit. De bruto
ontvangsten zijn het result)aat van twee factoren, n.1. de
quantitatieve omzet en de verwerkelijkte priizen. Gaat
men uit van het, aan het einde eener hausse bestaande,
productie-apparaat, dan zal de ontwikkeling van den
quantitatieven omzet van de „representative firm", waar-
onder hier wordt verstaan een met normale bekwaamheid
geleide en onder normale omstandigheden werkende onder-
neming, derhalve een onderneming, welke haar relatieve
positie weet te handhaven, afhankelijk zijn van de ont-
wikkeling van de totale vraag.

De Traag naar de massa-consumptie-artikelen bezit een
groote mate van stabiliteit. De sociale consumptie is sterk
aan gewoonten en traditie gebonden en slechts in zeer
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bijzondere gevallen zal het totale verbruik van de „neces-
saries" belangrijk dalen. Het gevolg hiervan is, dat de
consumptiegoederen.industrieal mogen rekenen met een
relatief weinig variabelen omzet. Sleehts in zooverre er
sprake is van een reeds te voren bestaande overcapaciteit
zal de concurrentiestrijd ontbranden.

We] is het mogelijk, dat een versehuiving plaats vindt
naar goedkoopere artikelen, waardoor deze bedrijven in
zooverre schade lijden, als de winstmarge usantieel of-
hanke]ijk is van de hoogte van den prijs. Vooral winkel-
bedrijven (warenhuizen) en fabrieken, welke behalve
massa-consumptie-artikelen, ook luxe artikelen met veel
ruimere winstmarge voeren, zullen ondervinden, dat een
consumptie-verschuiving optreedt, welke tot uitdmikking
komt in gedaalde bruto ontvangsten bij onveranderden
quantitatieven omzet.

Geheel anders is het verloop bij de kapitaalgoederen-
industriean. De totale vraag naar kapitaalgoederen daalt
in een periode van depressie scherp ten gevolge van de
afname der investeeringen. Een geringe daling van de
Traag naar gebruiksgoederen, en vooral naar duurzame
gebruiksgoederan, weerspiegelt zieh in een veel sterker
rraagafname naar productiemiddelen.

In de depressie blijkt het productie-apparaat te groot.
Het gevolg hiervan is, dat de strijd om het dzetgebied
in volle hevigheid ontstaat. En een van de belangrijkste
uitingen van dezen strijd is de aantasting van het prijspeil.
Deze aantasting wordt nog bevorderd door het ver-
schijnsel, dat de productiemiddelen-industrie in het alge-
meen kapitaalintensiever is dan de consumptiegoederen-
productie, waardoor de Taste kosten een groot gedeelte
van den productieprijs uitmaken. Bovendien brengt de
aard van de productie-middelen-industrie mede, dat de
productie-eenheden in het algemeen groot en kapitaal-
krachtig zijn, Waardoor de strijd aanmerkelijk wordt
verscherpt.

Het is wellicht niet oninteressant hier met enkele ge-
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gevens deze tendenzen te illustreeren. Wij kiezen daartoe
de overigens niet groote „recession" van 1937/1938 in de
Vereenigde Staten, in de eerste plaats, omdat zij recent
is, en in de tweede plaats, omdat in de Vereenigde Staten
tal van ondernemingen haar omzetcijfers publiceeren.

Verkoopen c.q.
Bruto-

ontvangsten Af- c.q. toename
in millioenen globaal  in  %:

dollars:

1937 1988

American C a n. . . . . . . . . . . . 187 169 -10
American  Gas  &  Electric...        75          73                 -   3
American Tel. & Tel. . . . . . 287 261 -9
American Tobacco........ 243 253 +4
Liggett & Myers Tob..... 242 238           2
American Waterworks  . . . .     54      50                 8
Armour &C o. . . . . . . . . . . . 788 723           8
Best&Co............... 16 15    6
National Biscuit.......... 102    97           5
Borden Co............... 238 212 -11
National Dairy........... 351 334 -5
Kroger Grocery........... 248 231 -7
Neisner Bros.  . . . . . . . . . . . .      22       20            -1 0
Gimbel Bros  . . . . . . . . . . . . .     100        88              -1 2
Niagara Hudson Power . . .     88      82           -  7
North American Co. . . . . . . 121 116 -4
Burroughs Adding  Mach. ..       38         31               - 20
Underwood Elliott Fisher. .       31         23               - 25
Air  Reduction.  . . . . . . . . . . .       31        24              -2 5
Anaconda Copper. . . . . . . . . 234 144 -38
Kennecott Copper . . . . . . . . 149        98              - 34
General Elecoric........... 350 260 -26
Westinghouse Electric..... 206 158 - 23
National Steel.  . . . . . . . . . . .     146        90              -3 8
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Verkoopen c.q.
Bruto-

ontvangsten Af- c.q. toename
in millioenen globaal  in  %:

dollars:

1987 1988

Bethlehem S t e e l. . . . . . . . . . 419 271 - 36
U.S. Steel...... .......... 1086 633 -41
Republic Steel.... ........ 250 141 - 44
Nash  Kelvinator..........          80       54               -4 5
American Locomotive . . . . .        50      24             -5 2
American  Mach. & Foundry 6 4* - 25
American Radiator . . . . . . . 120      88             - 27
American Rolling Mill..... 115     70            - 40
American Steel Foundries  .            36         12                   1 67
Atchison Topeka . . . . . . . . . 171 154 -10
Baltimore & Ohio . . . . . . . . 169 134 - 20
Chesapcake & O h i o. . . . . . . 127 106 -16
Great Northern.. . . . . . . . . . .          95        79                 -1 6
Norfolk & Western. . . . . . . .         95       77               -1 6
New York Central........ 366 299 -18

In deze gegevens, welke betrekking hebben op een
conjunctuurverzwakking van beperkten omvang, vallen
duidelijk drie groepen van bedrijven te onderseheiden:

a) Zuivere consumptiegoederenindustrieBn en winkel-
bedrijven, welker omzet met hoogstens 12 % daalde.

b) Kantoormachinefabrieken, fabrieken van electrische
materialen, chemisehe bedrijven en spoorwegen, bij welke
ondernemingen de vraag van de zijde van het bedrijfs-
leven een groote rol speelt, doch als regel bijzonder ge-
differenti6erd is. De daling van den omzet variaert bij
deze groepen van 15-30 %.

e)   De zuivere productiemiddelen-industriean: staal,
koper, locomotieven, machinerieen enz. met een daling
-van 30-67 %.
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Zij bevestigen volledig wat dienaangaande hiervoor werd
opgemerkt.

De beteekenis van de stabiliteit van den geldomzet
voor de stabiliteit van het bedrijf wordt nog geaceentueerd,
indien men de kostenstructuur aan een nader onderzoek
onderwerpt.

Zeer globaal gezegd, vormen de variabele kosten in het
algemeen het meest soepele element van de kosten-fae-
toren. De aanpassing van de variabele kosten zal ze]den
volledig zijn, alleen reeds, omdat de omzetdaling gedeeltelijk
het gevolg is van daling van den prijs, waartegenover
het loonniveau een zekere starheid vertoont. Bovendien
bestaat het streven door arbeidsspreiding enz. de arbeiders
zoo lang moge]ijk in dienst te houden, en in het bijzonder
om de kern van geschoolde arbeiders niet te ontslaan,
doch aan het bedrUf te binden.

Van bijzonder belang in dit verband zon de kosten,
welke men in het algemeen aanduidt als constante kosten.
Een belangrijk gedeelte dezer kosten vloeit voort uit, en
is noodzake]ijk voor, het in stand bouden der organisatie.
Reeds de toezichthoudende staf (bazen enz.) zal niet dan
in uiterste noodzaak worden ingekrompen. De aanwezige
technische organisatie dient intact te worden gehouden.
Hetzelfde geldt voor belangrijke gedeelten rail de verkoops-
organisatie. Afstooting van werknemers en inkrimping van
kosten is hier niet mogelijk zonder de paraatheid van
het bedrijf voor de naaste toekomst aanzienlijk te
verminderen.

De depressie is in het algemeen een periode van ratio-
neelere bedrijfsvoering, aan welk streven ook de z.g.n.
constante kosten niet ontkomen. Men dient hierbij echter
te onderscheiden tusschen „contante" of „acute" en
„latente" kosten: loonen, salarissen, huren, onderhouds-
kosten  e. d. zijn contant; afschrijvingen en interest  over
de eigen middelen zijn latente kosten, welke niet on-
middellijk tot uitdrnlrlring komen in de kaspositie van de
onderneming. De latente kosten nemen in zooverre een
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bijzondere positie ill, dat hierbij gemn,kkelijk de tendens
ontstaat  deze niet  in den prijs te calculeeren: in den fellen
coneurrentiestrijd   zal   men   deze  het  eerst laten vallen,
hetgeen mogelijk is, zonder dat de kaspositie wordt aan-
getast.

Hoe grooter en omvangrijker de organisatie, hoe belang-
rijker het aandeel van de relatief inelastische kosten
wordt: men vergelijke  b.v.   een normalen winkel  met  een
massa-filiaalbedrijf of een warenhuis met hun omvangrijke
administratie, controle- en inkooporganisatie. De kosten-
structuur van eerstgenoemde bedrijven is aanmerkelijk
soepeler dan die van de categorie der grootbedrijven.

Een bilzondere vorm van dit verschijnsel is de nauwe
samenhang van inelasticiteit van de kostenstructuur en
kapitaa]intensiteit van de productie. Hoe kapitaalinten-
siever de productie, populair uitgedrukt, hoe meer machines
en installaties voor het bedrijf noodig zijn, hoe grooter
relatief de vaste lasten per eenheid product. Een bestaande
installatie is in vele opzichten nog minder soepel dan
eenige andere vorm van organisatie, vooral ook, omdat in
verband met de meest economische (optimale) bedrijfs-
inrichting een nauwe samenhang bestaat tusschen de
versehillende deelen van de installatie.

Terwijl de kosten van verkoop, inkoop, leiding enz.,
kortom van de commercieele organisatie, in hoofdzaak
een contant karakter dragen, kenmerken de vaste lasten
van de teehnisehe organisatie zich door een overwegend
latent karakter.  Dat 1Vil zeggen, de verliezen tengevolge
van onvoldoende bezetting en/of onbevredigende prijzen
komen slechts voor een klein gedeelte tot uitdrukking in
de kaspositie van de onderneming. Grootendeels kunnen
deze verliezen desnoods gecamoufleerd worden (beperking
of  achterwege laten  van  afschrijvingen);  zij  scheppen  niet
de noodzaak om direct een daardoor in de kapitaals-
voorziening van het bedrijf ontstaan hiaat aan te vullen.

Het onderscheid tusschen contante en latente kosten
is vooral van beteekenis, omdat eerstgenoemde uit zich-
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zelf, indien zij niet gedekt worden, een tendens tot bedrijfs-
inkrimping in het leven roepen, terwijl dat bij laatst-
genoemde eerst op langen termijn het geval is. Hoe grooter
relatief de latente kosten, hoe langer en feller de con-
currentie door prijsonderbieding kan woeden, derhalve
hoe geringer de stabiliteit van de bedrijfsontvangsten bij
neergaande conjunctuur.

In het algemeen kan worden gezegd, dat de productie-
middelen-industrie aanmerkelijk kapitaalintensiever is
dan de consumptiegoederen-industrie.

Het is hier niet de plaats om bij deze versehijnselen
lang  stil te staan;  voor  ons  doel  is het voldoende  vast  te
stellen, dat zoowel van de zijde van de rraag, als van de
zijde van het aanbod (de kostenstructuur) de kapitaal-
goederen-industrie aan heftige fluctuaties van rentabiliteit
onderhevig is.

Het transportbedrijf, met name de spoorwegen en de
scheepvaart, dankt zijn conjunctuurgevoeligheid vooral
aan zijn kapitaalintensief karakter, bepaald door de
meest rationeele bedrijfsgrootte. De vraag is minder
conjunctuurgevoelig dan die der kapitaalgoederen-indu-
striean, doch werd in de laatste jaren door een structureele
verschuiving naar het autovervoer sterk beinvloed.

Bij de consumptiegoederen-industriean en de distributie-
bedrijven wordt de stabiliteit van de winst vooral beinvloed
door de grootte van de organisatie en de daaruit voort-
vloeiende starheid van de kosten. Naast deze „aangeboren"
eigensehappen, waardoor bepaalde bedrijfsgroepen van
nature ongeschikt zijn voor het aangaan van Taste-rente-
dragende verplichtingen, moet ook rekening worden ge-
houden met „de verworven eigenschappen".

Door de vorming van krachtige reserves en een doel-
matige dividendpolitiek is het uiteraard mogelijk de
natuurlijke gebreken in belangrijke mate te compenseeren.
Voor de statische beleggingspolitiek blijft het evenwel een
nadeel, dat de prijsvorming op de beurs in het algemeen
meer aandacht schenkt aan den momenteelen gang van
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zaken bij de bedrijfsgroep dan aan de financieele kracht
van het individueele bedrijf.

Wij willen thans de voorgaande overwegingen toetsen
aan cijfermateriaal, gedeeltelijk ontleend aan ons eigen
land, gedeeltelijk aan de Vereenigde Staten (zie biz. 176,
177 en 178).

De hierboven gegeven cijfers, hoewel voor Amerika en
Nederland wat karakter betreft uiteenloopend, geven
aan]eiding tot de conelusie, dat de waarde-fluctuaties van
obligaties in hoofdzaak afhankelijk zijn van de inzichten
omtrent de soliditeit van het papier in kwestie, zoowel
met betrekking tot de hoofdsom als ten aanzien van
rentebetaling. Deze soliditeit hangt in belangrilke mate
af van de financieele structuur en de financieele positie
van de onderneming. Dat deze factoren de prijsvorming
ter beurze beinvloeden, blijkt b.v. uit het groote verschil
in waardedaling bij de Meelfabrieken, Hero Conserven en
Vlisco. Naarmate de depressie dieper orn zich heen grijpt,
sehijnt de invloed van de financieele positie van de in-
dividueele onderneming minder op den voorgrond te treden
en de kwetsbaarheid van de groep te prevaleeren. Dat

' kan althans een verklaring zijn voor het gedrag van de
weergegeven Amerikaansche spoorwegobligaties.

Is in de algemeene opinie de soliditeit van de onder-
neming aan belangrijken twijfel onderhevig, dan komt de
vraag, of in feite de rente nog steeds wordt betaald, op
den achtergrond. De koersontwikkeling van dergelijke
obligaties wordt gekenmerkt door dezelfde versehijnselen
als    die   van   aandeelen; zij vertoonen heftige fluctuaties
binnen korten termijn in nauwen samenhang met het
verloop op de aandeelenmarkt. Dit is logisch, aangezien
in dergelijke gevallen het als stootkussen fungeerende
aandeelenkapitaal heel vaal[ als non-valeur kan worden
beschouwd, en de obligatiehouders in wezen het geheele
ondernemingsrisico dragen.

Het koersverloop van obligaties wordt in de depressie
ongetwijfeld beinvloed door het algemeene pessimisme, het
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1929 1930 1931 1932 1983

6 % Meelfabrieken der NederI. Bakk. 98 9998 100 /2 99 101

103 1021/2 106 1061/2 1031/2

5*% Hero Conserven . . . . . . . . . . . . . .      86               95 90 85    92
101 1011/2 102 1005/8 1031/4

5  % van Vlissingen's Katoen . . . . . .    973/4      94 94 -    95
1021/2 102 100 - 965/8

5  % Wilton's Machinefabrieken . . . . - 821/2 601/4 47 53
- 95 951/2 635/8 741/4

5   %  Van Berkel's Patent.......... 99 6g1 2 501/2 48    48

1021/2 1001/4 847/8 69 691/2

6 % Mij tot Ontg. van Steenkolenv.  66      75 70 651/4 TO
79 811/8 90 84 91,/8 1

1 1
46% Bat:aafsche Petroleum  Mij . . . . . 941/2 951/16 801/4 82    93

9815/ 6   1001/8   10115/   1001/2  1621/2

4&% Stoomvaart Mij Nederland.... - 983/4 77 72    42

10045/16 10115/16 991/2 1 0

5   % Verschure's Stoomboot  Mij  . . . .      983/4          98            89              85              36
100 100 1001/4 100 100

46% Blauwhoeden Veem  . . . . . . . . . .    92         961/16 98 891/4 941/2
981/2 1021/4 1023/8 101 101

4    %   Vriesseveem   le   Hyp.......... 851/4 861/4 85     84    02

891/2 98 99 91 04
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194 1935 1986 1937

103 103 102 105 Afl. in 15 jaar (1926/4). Hyp. verband.

1061/8 1051/2 1041/8 105

91 68 80 993/8
101& 981/4 103 104

951/2 90     98 108 Afl. in 25 jaar, vanaf 1920 (Annuit.).
1011/2 101 102 106

601/4 43 571/4           99           Afl. f 250.000.- per jaar vanaf 1981. Loopt.

8042 783/4 100 1051/4 ca. 25 jaar.

69 831/8 851/4 98 Aflosbaar in 20 jaar vanaf 1928/9.
871/2 971/2 10018/16 102

801 4 90 97 102 Looptijd 20 jaar. Afl. in 1924 opgeschort
991/2 101 1081/2 10678 tot en rnet 1984.

100 ' 94 100 1031/2 15-jarige leening. Aflosbaar in 1942. Goud-
103 104 1051/2 108 clausule.

85 S      89 983/4 1023/4 Aflosbaar   in 25 jaren ( 1981/55).
99'A 99 108 1061/2

i

78 49 56          88       le hyp. op vloot. Afl. in 25 jaar vanaf 1926.

92 4           861/4 66 100

97 ' 92 921/4 1001/4  Afl. in 58 jaar vanaf 1915.
10515 1021/2 1081/2 103

90 981/2         94                    99              Afl.  in   60
jaar vanaf  1901.

991,,2 991/2 981/2 104

VAN    RATESTIJN  - K 1660                                                                                                                                                      12
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Amerikaansche ObZigaties

NoteerirgHoogste en Laagste
koersen 1929/1938 per 26 A%g.

1989

Alleghany Corporation 5 % conv. per 1949 .. 1111/2 51,  601/2
Allis Chalmers 4% conv.  per 1952 . . . . . . . . . 115 96 1081/2

Armour & Co 4%  le hyp. per 1955 . . . . . . . 1007/8 751/2 081 :
General Steel Castings le hyp. 51 % per 1949 1061/4 871/2 571/4
Goodrich  le  hyp.  4* %  per 1 9 5 6. . . . . . . . . . . . 10178 84 1031/2

Inter. Paper referred  6%  per  1955 . . . . . . . . . 1013/4 10 881/4
Loew's Incorp. 8* % per 1946 .. ....... 10278 592 1021/8

Remington Rand 4 % per 1955  . . . . . . . . . . . 1151/4 84 1001/2

Republic Steel General  per 1 9 5 6. . . . . . . . . . . . 100 72 981/4

Tide Water 31% per 1952 ................ 1061 4 863/4 1051/4
American Tel & Tel. 5* % per 1948 ........ 115 99 110

Detroit Edison General  4*  %  per  1961  . . . . . . 117 75 111

Intern. Tel. & Tel. 5 0/6 per 1955 . 0 997/, 16 75

Atchison Topeka General 4% per 1995 . . . . . 1171/4 75 1071/2

Canadian Pacific 4* % Collateral per 1946 . . 106 54 901/4

Chesapeake  & Chio General  41  %  per  1952 - 1281/2 701/8 121

Great Northern Ref. 4 j % per 1961 . . . . . . . . 1161/2 61 1031/2
Ikuisville & Nashville Unified 4 per 1940 110 66            1003/8 i

New-York Central 4% Consol. per 1998 . . . . 1061/4 487/8 51

Norfolk & Western  4 % Consol.  per 1996.... 124 788/4 1223/4

Pennsylvania Railroad Cy 41% Consol. per 1960 126 867/8 1181/2,

Union Pacific  le  hyp.  4 %  per  1947  . . . . . . . . 1165/4 847/8 1111/8 '
A

algemeene gevoel van onzekerheid, van toegenomen risieo,
waardoor een zekere ]iquidity preference ontstaat. Boven-
dien moet rekening worden gehouden met den koersdruk,
welke ontstaat door de liquidatie als gevolg van de intering
van vermogen, welke in de depressie plaats vindt. Naast
deze algemeene koersdrukkende factoren, komt in speciale
gevallen, zoowel voor bedrijfsgroepen als voor individueele
fondsen, een zekere twijfel aan de soliditeit tot uitdrukking.

In wezen is dit derhalve een meer acute vorm van het
hiervoor gemelde algemeene pessimisme. In dergelijke
acute gevallen neemt de koersdaling vaak heel grooten
omvang aan.
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Het massa-psychologische element in de koersvorming
heeft ten gevolge, dat onder dergelijke omstandigheden
aan financieele positie en rendement practisch heel weinig
aandacht wordt geschonken. Juist de psychologisch be-
paa]de koersreacties vormen een typisch verschijnsel van
de conjunctuurfluctuaties op de effectenmarkt en vormen
zelf op haar beurt een ernstige conjunctuurverscherpende
invloed. In een laag-conjunctuur zijn de fondsen van
bedrijfstakken, welke een ongunstige structureele ont-
wikkeling doormaken, bijzonder kwetsbaar.

Typische voorbeelden daarvan vormen de Amerikaan-
sche spoorwegwaarden in de depressie van de 30-er jaren
en, in zekeren zin ook, de koersenvan public-utility-waarden
in dezelfde depressie. Evenwel was de koersdaling van
laatstgenoemde categorie in belangrijke mate een gevolg
van de uitwassen der voorafgaande hausse op dit gebied.
De reactie Iverd verlengd en geintensiveerd door de latere
wetgeving, we]ke ernaar streefde de misstanden te saneeren,
en welke misschien kan worden aangeduid als een struc-
tureele factor van socialen oorsprong. Dat de public-
utility-bedrijven overigens in beginsel dezelfde fout be-
gingen als de spoorwegen, n.1. overmatige kapitalisatie
met behulp van obligatieleeningen, behoeft hier wel niet
te worden aangetoond.

Voor de statisehe beleggingspolitiek is het vooral van
belang, die obligaties te vermijden, op welker koersverloop
massa-psychologische factoren het meeste vat hebben.
En daartoe behooren ongetwilfeld de obligaties van zeer
conjunctuurgevoelige industrieOn. Reeds de industrieele
obligatie in het algemeen is door het belangrijke risico-
element minder geschikt als statische belegging.

In het voorafgaande werd in hoofdzaak aandacht ge-
schonken aan de beteekenis van conjunctureele en struc-
tureele factoren voor de ontwikkeling van de inkomsten
en de inkomensverwachtingen. Zij zijn ongetwijfeld van
zeer groote beteekenis, omdat deze factoren den grootsten
invloed hebben op de van tijd tot tijd optredende extreme
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fluctuaties van de marktwaarde, welke vooral voor de
liquiditeit van eminent belang zijn.

De liquiditeit hangt, vooral in „moeilijke" tijden,
wanneer zij gemeenlijk de meeste beteekenis heeft, af van
de communis opinio omtrent de soliditeit van het fonds.
Toch zijn de waardefluctuaties geenszins alleen verbonden
aan de opvattingen omtrent de ontwikkeling en het in
Inindere of meerdere mate overheerschen van „bullish"
of „bearish" sentiment ten aanzien van fondsen 1).

Minder spectaculair, maar daarom niet minder belangrijk,
is de, meer „in the long run" werkende, invloed van den
rentestand. Het is juist de groote moeilijkheid verbonden
aan het quantitatieve onderzoek naar den invloed van de
conjunctuurfactoren op het koersverloop van obligaties,
dat de invloed van den rentestand ten gevolge van den
zeer uiteenloopenden looptijd en de varieerende aflossings-
voorwaarden van geval tot geval sterk wisselt, en vaak
niet exact is vast te ste]len 2). In het voorafgaande werd
deze moeilijkheid omzeild door zooveel mogelijk homogeen
materiaal te kiezen eenerzijds en extreme gevallen te
nemen anderzijds. De mogelijkheid van het bijeenbrengen
van tamelijk homogeen materiaal is gegeven, doordat de
obligatie-emissies vaak in „golven" optreden, waarbij de
emissievoorwaarclen niet bijzonder sterk uiteenloopen.
Hierdoor wordt het mogelijk het koersverloop vooral te
beschouwen als een functie van de waardeeringen der
verwachte opbrengsten, welke varieert met de opvattingen
omtrent de „soliditeit" van den debiteur. Indien men een
ideaal solide object veronderstelt, wordt de theoretische
waarde bepaald door de contante waarde van de te ont-
vangen toekomstige uitkeeringen: rente en hoofdsom.  De
factoren, welke   deze contante waarde beheerschen,   zijn:

1)   de   rentestand op langen termijn;
2)   de   looptijd   van de leening;
3)  de  aflossingsvoorwaarden.
1)  J.  M.  KEYNES: A Treatise on Money.
2) Zie voor een behandelipg van deze vraagstukken MACAULAY O.C.
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De rentestand op langen termijn is een voor alle obli-
gaties gelijkelijk geldende factor. De risicopremie hebben

'   wij in het voorafgaande uitgeschakeld, door onder de
koersen-beheerschende invloeden op te nemen de uit-
drukking van de verwachtingen omtrent de soliditeit van
den debiteur. Kiest men leeningen met gelijken looptijd
en aflossingsvoorwaarden, dan geeft het verschil in koers-
peil een aanwijzing ten aanzien van de mnte van soliditeit,
welke aan den debiteur wordt toegekend. Omgekeerd, kan
men het rendement berekenen en, op grond van vergelijking
met den normalen rentestand, de risicopremie bepalen,
welke dan de mate van vertrouwen, van crediet, dat men
aan den debiteur toekent, meet.

Voor een exact, quantitatief onderzoek naar den invloed
van de conjunctuurinvloeden op het koerspeil van ver-
schillende obligaties is uiteraard de rendementsberekening
de aangewezen weg, al kan een zekere kunstmatigheid
aan deze methode worden verweten, vooral bij „second
grade" obligaties. De invloed van de massa-psychologische
factoren in de depressie maakt de conceptie van de risico-

   premie practisch

en wetenschappelijk onbruikbaar. De
prijsvorming wordi immers veel meer beheerscht door

r wisselende opvattingen en opinies omtrent toekomst en
soliditeit van den debiteur, dan door exacte berekening

· '    van een „risicopremie", welke toch steeds het karakter
van een „slag in de lucht" draagt. Economische risico's
zijn nu eenmaal niet verzekerbaar en dientengevolge heeft
de risicopremie veel meer een emotioneel dan een exact
karakter.

Voor het onderhavige, meer op tendenzen dan op
quantitatieve verschillen gerichte, onderzoek kon worden
volstaan met de gebezigde, minder exaete methode. Indien
wij nu den invloed van de abnormaal groote onzekerheid,
welke tot uitdrukking komt in de risicopremie, uit-
schakelen, blijven als waardebepalende factoren over de
bovengenoemde drie factoren: rentestand op langen termijn,
looptijd en aflossingsvoorwaar(len.
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De desbetreffende gegevens kunnen worden aange-
troffen in elke verzameling van tabellen. Ter illustratie
volgen hier eenige gegevens ontleend aan de koerstafels
samengesteld door JOH. HAGE 1).

Nominale Rente van de Leening 3 %
-

Werkelijke Rentestand
Niet
aflos- £
baar 1 4% 5% 6%
(Per- 1 75.74 60.74 50.74
petu- 1
eel) 1

Aflossingsvoorwaarden

Loop- Jaarl. Jaarl. Jaarl.
tijd in Ineens Gelijke Annuit. Ineens Gelijke Annuit. Ineens Gelijke    Annuit.
Jaren Bedr. Bedr. Bedr.

5 95.68 97.34 97.29 91.50 94.74 94.64 87.55 92.24 92.10
10 92.18 95.42 95.23 84.84 91.06 90.70 78.25 87.00 86.49
15 89.21 93.72 93.84 79.63 87.91 87.19 71.29 82.68 81.63
20 86.81 92.23 91.61 75.54 85.20 84.07 66.10 78.99 77.43
25 84.84 90.90 90.02 72.83 82.87 81.29 62.22 75.98 7340
80 83.22 89.72 88.57 69.82 80.86 78.83 59.82 78.84 70. 67
40 80.80 87.75 86.03 66.82 77.58 74.71 55.58 69.27 65.111
50 79.16 86.16 83.98 64.16 75.08 71.49 53.41

66.27 61. 3375 77.02 83.40 80.33 61.75 70.94 66.24 51.86 61.55 56.06

Deze gegevens behoeven weinig commentaar. Het is
van belang op te merken, dat de nabije rentebetalingen
en  aflossingen de contante waarde het meest beinvloeden;
reden, waarom de theoretische waarde van leeningen met
jaarlijksch gelijke aflossingen zieh het minst kwetsbaar
toont.

De annuiteiten-leeningen staan, om dezelfde reden, zeer
sterk onder den invloed van den looptijd: hoe langer

1) Aangeboden door de Nationale Levensverzekering-Bank N.V.,
uitgave MARTINUS NIJHOFF, 1938.
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dergelijke leeningen loopen, hoe kleiner de aflossingen in
de eerste jaren. Nog sterker is de invloed van dit ver-
schij nsel  bij  de, in Amerika zoo gangbare, ineens aflosbare
leeningen.

Bij een zeer langen looptijd vooral is dan de contante
waarde van de hoofdsom een haast te verwaarloozen
bedrag, zooals duidelijk blijkt bij een vergelijking van de
contante waarde eener, Ila 75 jaar, ineens aflosbare leening
met die van een niet aflosbare.

Door dezelfde oorzaken is de jaarlijksch gelijkelijk aflos-
bare leening ook minder gevoelig voor schommelingen in den
rentestand. Evenwel dient hier aan te worden toegevoegd,
dat de individueele belegger aan de „uitlotingskans"
weinig heeft, indien het in zijn bezit zijnde fonds niet
uitgeloot wordt. De uitlotingskans is derhalve een zeer
ondergeschikt element bij de vorming van zijn waarde-
oordeel, tenzij deze kans zeer groot is. Voor de koers-
vorming ter beurze kan zij evenwel van invloed zijn,
vooral t. a. v. die obligaties, welke de aandacht hebben
van de institutioneele beleggers. In zooverre dientengevolge
een stabiele koersontwikkeling mag worden verwaoht, is
dit ook voor den individueelen belegger van groot belang.

Een zeer groote uitlotingskans treft men aan bij de
kortloopende leeningen, welker theoretische waarde, zooals
uit vorenstaande cijfers blijkt, relatief weinig gevoelig is
voor den invloed van den rentestand.

Met het probleem van den rentestand op langen termijn
zijn wij genaderd tot de kern van het prognose-vraagstuk,
voor zoover dat van beteekenis is voor de statische be-
leggingspolitiek.

Wel is de, in het voorafgaande behandelde, prognose ten
aanzien van de conjunetuurgevoeligheid van verschillende
obligatiecategoriedn ook een geval van op het verleden
gebaseerde toekomstverwachtingen. Maar de grootheden,
welke dit probleem beheerschen, zooals de welvaart van
een land, zijn financieele resources, de stabiliteit van de
maatschappelijke consumptie, de elasticiteit van de vraag
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voor bepaalde categorieOn van goederen, zijn aanmerkelijk
stabielere versehijnselen dan de rentestand op langen
termijn. Slechts bij uitzondering zal een welvarend land
op korten termijn ineenstorten, consumptieve gewoonten
wijzigen zich geleidelijk, doch niet spontaan, een financieel
krachtige onderneming kan ongetwijfeld geleidelijk te
gronde g£tan, doeh gaat niet ineens failliet.

De rentestand op langen termijn daarentegen is een
veel meer dynamiRch versehijnsel, dat op korten termijn
belangrijke schommelingen vertoont. Een enkel, aan
MACAULAY ontleend, cijfer  moge dit illustreeren 1).

Indezewer van het Rendement van imerikaansche
Spoonoeg-obligaties

Geome- Arith- Geome- Arith-
trisch metisch trisch metisch
Gemid- Gemid- Gemid- Gemid-
delde delde delde delde

Jan. 1870 8.215 8.263 Jan. 1917 4.367 4.376
1872 7.527 7.562 1918 5.202 5.215
1876 6.753 6.795 1921 5.573 5.584

Jan. 1885 5.049 5.076 1923 4.853 4.857
1886 4.620 4.643 1928 4.184 4.187
1896 4.308 4.331 1930 4.503 4.504
1898 3.976 3.996 1932 5.591 5.637

1934 4.944 4.997

1936 4.008 4.047

Aangezien, ceteris paribus, de koersen van obligaties,
welke een bepaalde rente geven, zich bewegen, omgekeerd
evenredig met het rendement, blijkt uit deze cijfers wel
duidelijk aan hoe groote koersfluctuaties lang loopende
obligatiian onderworpen zijn.

1) F. R. M*CAULAY  O. c. Appendix A, Table 4. pag. A 108.
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Hier komt het conflict tussehen de fixeering van hoofd-
som en rente voor een lange periode in de toekomst, en
de dynamische ontwikkeling van de IVerkelijkheid, seherp
naar voren.

Een prognose van het verloop van den rentestand
op langen termijn, waarbij dan deze prognose zelve
ook nog voor een lange periode zou moeten worden
opgemaakt, zou voor langloopende obligaties van kardinaal
belang zijn.

Is een dergelijke prognose mogelijkt
Theoretiseh gesproken, wordt de rentevoet op langen

termijn, als de prijs, welke wordt betaaldvoor de langdurige
beschikking over geldkapitaal, bepaald door de aequatie
van vraag en aanbod. Het ligt buiten het bestek van dit
boek de theorie van de kapitaakente in ddtails te analy-
seeren. Wij willen hier dan ook volstaan met het memo-
reeren van het feit, dat, in de terminilogie van MARSHALL,
de „prospectiveness" het aanbod beheerscht en de „pro-
ductivity" de vraag.

Analoog ziet KEYNES alS determinanten van den rente-
stand op langen termijn de „marginal propensity to save"
als complement van de „marginal propensity to con-
sume", terwijl de „marginal efficiency" van het kapitaal
de vraag bepaalt. De „liquidity preference" vormt dan
een soort benedenste drempelwaarde van den rentestand.

Voor ons onderwerp is  het van weinig belang, of deze
drempelwaarde de funeste beteekenis heeft, welke KEYNES
daaraan voor de Inaatschappelijke welvaart toesehrijft.
Alleen de practische consequentie van deze theoretische
stelling in den vorm van de „cheap money policy" is voor
de prognose van beteekenis.

Van groot belang voor de prognose is het, dat de „marginal
propensity to save" een min of meer door gewoonten
bepaalde, en derhalve geleidelijk veranderende, factor is.
Dit schijnt de prognose te vereenvoudigen, doch daar-
tegenover moet worden gesteld, dat het juist KEYNES
is, die met zeer veel nadruk betoogt, dat deze grootheid
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weliswaar geleidelijk, maar toch, vooral over een lange
periode, in belangrijke mate varieert.

Deze factor verkrijgt nog mee belang als men in aan-
merking neemt den invloed van de, de laatste jaren steeds
in omvang toegenomen, „col]ectieve" besparingen. Pen-
sioenfondsen, levensverzekeringsmaatschappijen, om nog
te zwijgen van fondsvorming in verband met de werkloos-
heidsverzekering, kortom de toenemende invloed en be-
teekenis van de institutioneele beleggers op de kapitaal-
markt, kan gedeeltelijk worden beschouwd als een gevolg
van hoogere maatschappelijke welvaart, maar vormt ander-
deels toch een aanwijzing in de riehting van gewijzigde
gewoonten, zoo niet van de individuen, dan toch van de
gemeenschap. En de organisatie van deze machtige geld-
aanbieders in een beleggersfront heeft een, in het licht van
de opvattingen van KEYNES merkwaardigen, nieuwen
ondersten drempel voor den rentestand geschapen.

Men vindt derhalve aan de zijde van het aanbod een
tendens tot belangrijken groei, gepaard aan een streven
naar prijsfixatie, een ontwikkeling, welke haar steun vooral
ontleent aan het sociale belang, verbonden aan de be-
scherming van den kleinen belegger en den pensioen-
gerechtigde.

Het bestaan van dergelijke drempelwaar(len naar be-
neden zou de prognose althans naar 66n zijde een vast
steunpunt kunnen geven. Toch dient ook in dit opzieht
met voorzichtigheid te werk te worden gegaan, want een
blik op het rendement van Amerikaansche obligaties in
de laatste jaren kan de overtuiging vestigen, dat in de
Vereenigde Staten van dergelijke drempels weinig te be-
speuren valt.

Zelfs al zou men willen aannemen, dat er een tendens
tot saeculaire daling van den rentestand bestaat, en daaraan
dan een pleidooi willen verbinden ten gunste van langloo-
pende obligaties, dan vormt nog het recht tot vervroegde
aflossing en de daarmede samenhangende conversiemoge-
hjkheid een practisch bezwaar van eminente beteekenis.
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De grootste problemen van de prognose schuilen echter
aan de zijde  van de vraag  en zijn gelegen in de bepaling
van de „marginal euiciency" van het kapitaal. Zooals
KEYNES met bijzonderen nadruk betoogt, vormen de toe-
komstige opbrengsten in verhouding tot de momenteele
productiekosten van het kapitaalsgoed de basis voor de
Traag naar nieuwe middelen 1). In zijn analyse van „The
State of Long Term Expectations" komt hij tot de con-
clusie dat „If we speak friinkly we have to admit that
our basis of knowledge for estimating the yield ten years
hence of a railway, a copper mine, a textile factory, the
goodwill of a patent medicine, an Atlantic liner, a building
in the City of London amounts to little and sometimes
to nothing; or even five years hence" 2).

Allereerst zijn er talrijke, objectieve, omstandigheden,
welke een dergelijke prognose welhaast onmogelijk maken.
Men denke aan uitvindingen en ontdekkingen, welke
nieuwe productiemethoden of nieuwe afzetgebieden sehep-
pen, aan oorlogen of gewijzigde opvattingen op sociaal
gebied. Veel hangt daarbij af van den aard van de nieuwe
goederen. De kapitaalvraag van de spoorwegen b.v. was
grooter dan die van de automobielindustrie, welke op
baar beurt weer de kapitaalvraag van de vliegtuigindustrie
aanmerkelijk overtrof.

Daarnaast komen dan de meer subjectieve factoren, de
sociaalpsychologische factoren, waarop K YNES in het
bijzonder de aandacht vestigt in verband met de beurs.

In een periode van depressie wordt, ten gevolge van de
tendens tot extra-poleeren van de curve, de „state of
confidence", zooals KEYNES het noemt, zeer ongunstig be-
invloed en de „marginal efficiency" van het kapitaal laag
getaxeerd. Het omgekeerde proc6d6 vindt plaats in de
hausse. Deze factoren doen zich uiteraard het sterkste
gelden op de aandeelenmarkt. Maar indirect beinvloeden

1)   J.   M.   KEYNEs:  The General Theory,   185  e.v.
2) Idem, p.149, 150.
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zij wel degelijk ook de obligatiemarkt. Een levendige
activiteit op de aandeelenmgrkt heeft ten gevolge, dat in
belangrijke mate gelden aan deze afdeeling van de kapitaal-
markt toevloeien, zoowel uit beleggingsmotieven (nieuwe
emissies) als uit hoofde van speculatie.

Vooral bij een uitgesproken hausse keeren tal van
menschen zich af van de obligatiemarkt en wenden zij
zich tot de aandeelenmarkt. Het stijgende koerspeil heeft
ten gevolge, dat de financiering van de in omloop zijnde
stukken grootere bedragen gaat vergen. Zoo ontstaat dan
een druk op het koerspeil van de obligaties. Een stijging
van het rendement is noodig om de grootere attractie
van de aandeelenmarkt te compenseeren. In een depressie
is de tendens tot overschakelen van aandeelen in obligaties
veel minder geaceentueerd. De depressie is een periode
van wantrouwen in de toekomst, dat zich ook op het
gebied van de obligaties manifesteert. In dergelijke ge-
vallen uit het kanslooze karakter (koersstijging aan nauwe
grenzen gebonden door het vaste inkomen, koersdaling
veel minder nauw gelimiteerd) van de obligaties zich.

De tendens tot het vermijden van „entanglements", tot
vergroote liquiditeit in de depressie, komt niet in belangrijke
mate  aan de obligaties ten goede 1). De sociaalpsycho-
logische factoren maken een koersstijging van obligaties in
de depressie practisch onmogelijk.

De voorafgaande beschouwingen hebben reeds voldoende
licht geworpen op den invloed van de gedaalde „state of
confidence" op het koersverloop van obligaties.

De conclusie uit het voorafgaande kan geen andere zijn,
dan dat de prognose van den rentestand op langen termijn
een onuitvoerbare taak is. Alleen indien men aan zou
nemen, dat de Overheid in de toekomst welbewust een
politiek van stabilisatie van de rente op een laag niveau
zou nastreven, ware een eenvoudige oplossing van het
vraagstuk te geven.

') Cfr. MACAULAY O.C., p. 154 et seq.
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Men dient daarbij dan te veronderstellen, dat de Over-
heid de macht heeft tot stabilisatie van het rentepeil,
hetgeen in een sterke dynamische maatschappij allerminst
zeker is.

De obligatieleening op langen termijn houdt derhalve,
zoowel voor den statischen belegger als voor den geldnemer,
een belangrijk risico in ten gevolge van de fixatie der
rentebetalingen, welke niet past in het [kader eener dyna-
mische samenleving.

De kortloopende obligatie schijnt de meest aangewezen
oplossing van deze moeilijkheid voor beide partijen. Voor
den belegger beperkt zij het risico, gelegen in de koers-
fluctuaties, en voor den geldnemer biedt zij de mogelijkheid
den rentelast in overeenstemming te houden met de
geldende condities. Uiteraard is het voordeel vooral aan
de zijde van den belegger, daar de geldnemer in de meeste
gevallen zich toch het conversierecht of het recht tot
vervroegde aflossing, hetgeen op hetzelfde neerkomt, voor-
behoudt.

De geldnemer vermijdt weliswaar de moeilijkheden,
gelegen in het op zich nemen van belangrilke Taste lasten
in een verre toekomst, doch ziet zich gesteld voor het
Traagstuk of vervanging van de leening op het moment
ran de aflossing mogelijk is. De eene onzekerheid wordt
vervangen door een andere, well[e vaak zelfs zwaarder
zal Tregen.

Wij nemen thans afseheid van de statische beleggings-
politiek in engeren zin. Het zou mogelijk zijn, in dit
verband ook eenige woorden te wijden aan het aandeel
als beleggingsobject. Maar aangezien het aandeel een uit-
gesproken dynamisch karakter draagt en bovendien in de
volgende bladzijden, welke handelen over de statisehe be-
leggingspolitiek in ruimeren zin, de noodige aandacht zal
worden geschonken aan de belegging in aandeelen, is het
doelmatiger dit onderwerp in zijn geheel in de volgende
onderafdeeling te behandelen.
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De Statisehe Beleggingspolitiek in r imeren zin: het streven
naar instandhouden van de koopkraeht van het vermogen
en de belegging in aandeelen

In de vorige bladzijden werd een onderscheid gemaakt
tusschen de statische beleggingspolitiek in engeren zin,
welke beoogt het instandhouden van de ge]dwaarde van
vermogen en inkomen,  en de statische be]eggingspolitiek
in ruimeren zin, welke streeft naar het intact houden van
de waarde van vermogen en het inkomen, gemeten in
koopkracht.

Reeds aanstonds is het duidelijk, dat het woord koop-
kracht een veelheid van begrippen kan aanduiden, zoodat
de uitdrukking intact houden van de koopkracht van
vernlogen en inkomen niet 66n, doch een aantal doel-
stellingen onlvat.

De meest algemeen verbreide, doch daarom nog niet de
meest juiste, opvatting van koopkracht  is het vermogen
van een bepaalde geldsom om een zekere hoeveelheid
goederen in het algemeen te verkrijgen, waarbij dan een
„algemeen" prilsindexcijfer als maatstaf wordt aanvaard.

Het andere alternatief wordt vertegenwoordigd door de
specifieke koopkracht van het geld ten aanzien van een
bepaald goed, of een groep van bepaalde goederen. Men
denke b.v. aan den grondstoffenstandaard, waarbij ge-
streefd wordt naar stabiele prijzen van een pakket grond-
stoffen, zooals onder den gouden standaard de prijs van
het goud werd gestabiliseerd.

In beide gevallen wordt als criterium van waardevastheid
gesteld de mogelijkheid, dat een zelfde hoeveelheid goederen,
hetzij goederen „in het algemeen", hetzij concrete goederen,
voor eenzelfde hoeveelheid  geld  kan w orden verworven.

In beide gevallen wordt stilzwijgend verondersteld, dat
dezelfde hoevee]heid goederen dezelfde beteekenis voor de
individueele of maatschappelijke welvaart hebben, hetgeen,
vooral bij een eenigszins langere periode, geenszins het
geval behoeft te zijn. Reeds de recente geschiedenis van
den gouden standaard bewijst het tegendeel.
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Maar nog tal van andere voorbeelden kunnen de on-
juistheid van deze stelling aantoonen.

Over een langere periode genomen, kan de economische
beteekenis van een bepaalde hoeveelheid goederen niet
onbe]angrijk veranderen. Toe- of afname van de maat-
schappelijke productiviteit heeft tengevolge, dat een zelfde
quantum goederen een andere beteekenis voor de welvaart
verkrijgt. Het naar voren komen van nieuwe goederen
accentueert dit vraagstuk nog Ineer. Men denke slechts
aan de verandering in consumptiegewoonten en bevredi-
gingsmiddelen in de laatste vijf en twintig, en zelfs in de
laatste tien, jaren.

En nog belangrijker wordt de divergentie, als men ook
„diensten" in de vergelijking betrekt.

Een gewoon prijsindexcijfer kan derhalve niet dienen om
de „algemeene" koopkracht van het geld te meten.

Hetzelfde betoog geldt, mutatis mutandis, voor de
specifieke koopkracht van het geld. Ook deze kan niet
zonder meer worden afgelezen uit den prijs van het goed
in kwestie, omdat dezelfde hoeveelheid goederen op ver-
schillende tijdstippen een zeer uiteenloopende, economische
beteekenis kan hebben, zoowel voor het individu als voor
de gemeenschap.

De moeilijkheid, welke hier aan de orde is, ligt in de
onmogelijkheid koopkrachtveranderingen, welke van de
geldzijde uitgaan, voldoende nauwkeurig te onderscheiden
van koopkrachtveranderingen, welke uit de goederensfeer
stammen. In de dynamische werkelijkheid zijn beide fac-
toren dermate samengeweven, dat een onderscheiding on-
uitvoerbaar is. Toch is het een dergelijk onderscheid, dat
door den belegger verbonden wordt aan de opvatting van
bet intact houden van de koopkracht van het vermogen.
MACAULAY 1) betoogt, dat „all the corned beef and cabbage
talk is purely impersonal. It circulates without serious
scrutiny or even clear formulation". Deze stelling, hoewel

1) O.C·, P. 196 et seq.
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in vele opziehten juist, miskent toch in haar absoluutheid
een belangrijk element in de feite]ijke ontwikkeling.
Ongetwijfeld zal de doorsnee belegger zich slechts een
uitermate vaag beeld vormen van wat hij eigenlijk na-
streeft. Het is onbetwistbaar, dat hij in beginsel „algemeene
koopkracht", dus een soort geld, en niet bepaalde hoeveel-
heden  van zeer bepaalde goederen, verlangt. Maar evenzeer
staat het vast, dat hij koopkracht begeert, hoe vaag de
definitie daarvan ook moge zijn, d.w.z., dat hij een zoo
groot mogelijke zekerheid verlangt, dat hij zich met het
geld, dat hij t.z.t. terug zal krijgen, een zekere, niet al te
zeer afwijkende, behoeftebevrediging zal kunnen ver-
schaffen.

Dat in normale tijden de fictie van de constante koop-
kracht van het geld en de voorliefde voor het eigen geld
de overheerschende factoren zijn, althans bij de groote
meerderheid van de beleggers, neemt niet weg, dat er toch
een latent streven aanwezig is naar „waardevastheid" in
ruimeren zin van het vermogen en het inkomen. Dit
latente streven kan onder bepaalde omstandigheden acuut
worden en het gedrag van de beleggers sterk beinvloeden.
De door MACAULAY gekozen illustraties, ontleend aan den
Amerikaanschen Burgeroorlog, zijn weinig gelukkig, omdat
het groote beleggende publiek en zijn voorlichters eerst
langzamerhand, en vooral in het laatste decennium, eenig
inzicht hebben gekregen in vraagstukken van geld-
theoretischen aard.

De paniekaehtige kapitaalvluchtbewegingen van het
laatste decennium kunnen gelden als uiting van den groei
van dit koopkrachtbewustzijn. Bovendien mag niet worden
vergeten, dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw
noch de communicatiemiddelen, noch de kennis omtrent
het buitenland,  noch de banktechniek den stand hadden
bereikt, die in het laatste decennium dergelijke reacties
moge]ijk maakten.  Al kan MACAULAY ongetwijfeld worden
toegegeven, dat een uitgesproken „corned beef and cab-
bage" complex een academische constructie is, welke
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practisch in de gedachten van den belegger geen plaats
van beteekenis inneemt, toch is daarmede niet aangetoond,
dat de koopkrachtgedachte geen invloed heeft op de
beleggingspolitiek. Integendeel.

Naar onze opvatting dient bij de behandeling van de
koopkrachtgedachte een onderscheid te worden gemaakt
tusschen  twee  categoriean van beleggers  en  wel:

1) de beleggers, welke een nauwkeurig gedefinieerde op-
vatting van koopkracht aan hun beslissingen ten grondslag
]eggen en

2) de beleggers, voor wie het begrip koopkracht een
niet nauwkeurig omlijnde beteekenis heeft.

De eerste categorie is verreweg de minst talrijke. Sleehts
bij uitzondering zal een belegger streven naar een stabiele
specifieke koopkracht, immers in de meeste gevallen is
bet doel van de belegging het verkrijgen van een inkomen
en/of een fonds, welks bestemming of wel is het voorzien
in de algemeene consumptie of 6 priori niet vaststaat.

Het nastreven van constante specifieke koopkracht heeft
alleen dAn zin, wanneer de uiteindelijke bestemming van
de belegde gelden van te voren reeds bepaald is, als dus
op het moment van het beleggen reeds bekend is, dat met
de belegde gelden t.z.t. bepaalde goederen zullen worden
verworven.

Bij den individueelen belegger treft men een dergelijke
situatie zelden aan; besparingen  voor uitzet, studie  e.d.
vormen een uitzondering. Meer beteekenis heeft deze
kwestie voor de ondernemingen. In het bijzonder kan
daarbij worden gedacht aan de door afschrijvingen rrij-
komende geldmidde]en, welke bestemd zijn om te dienen
tot vervanging van productiemiddelen, verder aan tijdelijk
rrijkomende deelen van het bedrijfskapitaal en aan
reserves, gevormd ter financieringv an uitbreidingen.  Bij
al deze gelden staat de concrete bestemming & priori vast
en is het dus vooral de specifieke koopkracht van het
geld, welke de aandacht vraagt.

Het is een van de verdiensten van de theorie der ver-
TAN  RAVESTIJN - K 1660                                                                                                       18
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vangingswaarde, dat zij den nadruk heeft gelegd op de
beteekenis van hetgeen wij hier de specifieke koopkracht
van het geld hebben genoemd voor de onderneming.

Het is in dit verband evenwel opmerkelijk, dat in tal
van bedrijfstn.kken ten aanzien van een belangrijk gedeelte
van het bedrijfskapitaal, te weten het in de voorraden ge-
investeerde bedrag, onder normale omstandigheden wordt
gestreefd naar „geldelijke integriteit". Het prijsrisico wordt
door „hedging" proc6d6's zooveel mogelijk uitgeschakeld,
d.w.z. er wordt niet gestreefd naar behoud van een constant
quantum goederen, doch naar het intact houden van een
geldsom, waarbij derhalve aan het abstractum geld een
stabielere „koopkracht" wordt toegekend dan aan de
concrete goederen, of met andere woorden de „algemeene"
koopkracht de voorkeur geniet boven de specifieke. De
leidende gedachte bij deze methodes tot het uitschakelen
van prijsrisico's is, dat de prijsschommelingen van bepaalde
individueele goederen aanmerkelijk heftiger zijn dan de
schommelingen van het „geheele prijsniveau", zoodat het
laatste een betrouwbaarder maatstaf vormt voor het be-
houd van „de koopkracht" dan eerstgenoemde.

Deze opvattingen evenwel zijn afgestemd op normale
tijden, waarin de factoren van de zijde van het geld ver-
ondersteld worden geen belangrijken invloed uit te oefenen
op de „koopkracht".

Neemt men aan, dat onder dergelijke „normale" om-
standigheden prijsverschuivingen alleen intreden als gevolg
Tail factoren, gelegen aan de „goederenzijde", dan kan de
stelling worden verdedigd, dat de prijsstijging van een
bepaald goed de verandering van de beteekenis van dat
goed in de totale economie tot uitdrukking brengt, zoodat de
beschikking over een geringere hoeveelheid toeh dezelfde
economische beteekenis kan hebben als de beschikking over
een grootere hoeveelheid in het verleden. Onder dergelijke
omstandigheden kan het derhalve zeer wel gemotiveerd
zijn   aan   de   instandbouding  van  het  „geldkapitaal"  de
voorkeur te geven boven die van het „goederenkapitaal".
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In de gevallen, waarin de handhaving van de specifieke
koopkracht van belang is, hetzij omdat de geldwaarde
door factoren van de ge]dzijde sterk wordt beinvloed, of
om andere redenen, zal moeten tworden gezocht naar een
beleggingsobject, welks prijsfluctuaties zoo nauw mogelijk
verband houden met de prijsontwikkeling van de ge-
wenschte goederen. In enkele gevallen kan het verband
zeer nauw zijn, speciaal wanneer termijnhandel in de
goederen in kwestie mogelijk is. In andere gevallen zal
het   verband   meer verwijderd moeten   zijn: het gedeelte
van een uitbreidingsreserve, dat bestemd is voor het t.z.t.
vergrooten van de gebouwen zal men b.v. ten deele kunnen
beleggen in courante onroerende goederen en ten deele
in grond.

Voor de bedragen, bestemd ter verwerving van bepaalde
goederen kan men ten deele belegging zoeken in aandeelen
van ondernemingen, welke deze goederen vervaardigen.
Niet geheel en al, want de aandeelenkoersen zullen zich
vaak in dezelfde richting, doch nimmer in hetze]fde tempo
bewegen als de prijzen van de goederen.

Het risico, waartegen dekking wordt gezocht, is vooral
de mogelijkheid, dat de goederen in kwestie sterk in prijs
zullen stijgen. Afgezien van de mogelijkheid, dat een
kostenstijging de prijsstijging van de goederen compenseert
of zelfs overcompenseert (onder inflatorische omstandig-
heden), in welk geval de onderneming, welke die goederen
voortbrengt geen grootere, doch wellicht zelfs kleinere
winsten boekt, mag niet uit het oog worden verloren, dat
de winstfluctuaties bijna steeds een grootere amplitude
vertoonen dan de prijsfluctuaties.

Aanvaardt men een „lag" van de kosten als normale
situatie, dan zal de winst niet evenredig maar progressief
toenemen bij prijsstijging en progressief dalen bij een
prijsinzinking. Het kapitalisatieproces en de tendens tot
extrapoleeren van bestaande curven, welke de koers-
vorming    op de aandeelenmarkt sterk beinvloeden,    ver-
grooten deze divergentie van winst- en prijsontwikkeling
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nog, hetgeen, vooral bij prijsdaling, het bereiken van het
beoogde doel ten zeerste belemmert. De gulden middenweg
zal ook hier de meest passende oplossing zijn. De concrete
ontwikkeling van de situatie is bij de bepaling van de
beleggingspolitiek van doorslaggevende beteekenis. Het
beleggen van door afschrijvingen vrijgekomen bedragen
levert als regel geen bijzondere moeilijkheden op, aangezien
normaliter investeering in soortge]ijke objecten mogelijk
is. In de praktijk valt vaak de tendens op te merken om
een zeker evenwieht na te streven tusschen investeeringen
en afschrijvingen.

De waarde van de produetiemiddelen hangt in belang-
rijke mate samen met het prijsverloop van het eindproduct,
zoodat hier eventueel een analoge politiek zou kunnen
worden gevolgd als ten aanzien van de hiervoor besproken
grondstoffen.

Wij moeten thans aandacht schenken aan de methoden
tot het instandhouden van de algemeene koopkracht. Het
streven moet gerieht zijn op het zooveel mogelijk neutrali-
seeren van de geldwaarde verminderende factoren. En dan
denkt „men" allereerst aan de factoren, welke aan de
„geldzijde" hun invloed doen gelden. In populaire uiteen-
zettingen treft men in dit verband nog al eens het woord
„inflatie" aan.

Naast het geval van opzette]ijke creatie van extra-
koopkracht, moet ook de mogelijkheid worden gesteld, dat
de inkrimping van de geldeirculatie geen gelijken tred
houdt met de insehrompeling van het economische leven.
In  wezen  is het resultaat in beide gevallen hetzelfde:   in
verhouding tot de productiemogelijkheden, tot de goederen-
voorziening, is de geldvoorziening te ruim. Goederen- en
geldsfeer komen in een wanverhouding tot elkaar. In den
vorigen oorlog ontstond op deze wijze het verschijnsel van
de goudinflatie: de goederen stroomden weg, het productie-
vermogen verminderde en in de plaats van de goederen
kwam een hoeveelheid   van een ander   goed:    goud,    dat
evenwel niet als goed werd behandeld, doch in den vorm
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van koopkracht het prijsstelsel ontwrichtte, zonder dat het
z.g. automatische mechanisme van den gouden standaard
de verhoudingen recht kon trekken, aangezien invoer van
andere goederen niet mogelijk was. Een in bepaalde op-
zichten analoge situatie dreigde zieh in de Ver. Staten te
ontwikkelen na de twintiger jaren van deze eeuw. Alleen
waren in dat geval de importbelemmeringen kunstmatig
en opzettelijk geschapen. Nog verergerd werd deze situatie
door de devaluatie van den Dollar en later door de kapitaal-
vlucht uit Europa.

Het inzieht, dat dergelijke mutaties het economische
evenwicht ernstig kunnen bedreigen, schiep de techniek
van het steriliseeren van het goud, welke in wezen over-
eenkomt met het loslaten van den gouden standaard in
orthodoxen zin. Soortgelijke verschijnselen kunnen zich
eveneens voordoen op het gebied van het chartale geld
en het crediet.

Het probleem van de meest doe]matige aanpassing 'van
geld- en goederenereatie aan elkaar is nog steeds het kern-
vraagstuk van de geldwaardeleer.

Evenals bij de prijsvorming van goederen vraag en
aanbod, naar het beeld van MARSHALL, moeten worden
gezien als de twee beenen van een schaar, evenzoo vormen
geldvoorziening en goederenvoorziening twee factoren,
welke tezamen het economische evenwicht mede bepalen.

Zooals de goudinflatie in den vorigen oorlog den tegen-
hanger vormt van de goederenschaarschte, kan zich vol-
komen analoog een goederenschaarschte ontwikkelen met
als tegenhanger geen goudophooping, maar een ophooping
van chartaal geld en credietgeld. Deze „zwevende" koop-
kracht zoekt belegging. En hiermede zijn wij aan een
onderwerp gekomen, dat voor de beleggingspolitiek van
kardinaal belang  is: de vraag  n.1.,  of de „nieuwe"  koop-
kracht, welke origine  zij   ook moge hebben: hetzij Staats-
ge]dcreatie, hetzij bankgeldereatie, betzij het in geldvorm
vrijkomen van bedrijfskapitalen, het prijsniveau zal be-
invloeden en zoo ja, waar het aangrijpingspunt dier be-
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invloeding zal liggen en op welke wijze zij zich voort zal
planten. Enkele typische gevallen zullen wij hier nader
bespreken.

De gevolgen van een „inflatie", of juister, van een ont-
wrichting van het economigche evenwicht, zijn vooral
be]angrijk, omdat het eene gedeelte van het economische
gebeuren veel zwaarder getroffen wordt dan het andere.
Bekend is het voorbeeld van STUART MILL over het vol-
komen indifferente karakter van een geldvermeerdering
over de geheele linie.

Het is juist het element tijd en het geheele complex
van economische dislocaties, dat daarmede - en met de
irrationeele reacties der individuen - samenhangt, dat
aan de „inflatie" haar ernstige karakter verleent.

Naar gelang het aangrijpingspunt van de verstoring
anders gelegen is, loopen ook de gevolgen uiteen. De
Staatsgeldinflatie in oorlogstijd zal allereerst de prijzen
van tal van producten, vooral van de kapitaalgoederen-
industrie, beinvloeden en via deze de loonen en kosten,
terwijl de consumptiegoederen-industrieBn pas later en via
een omweg de gevolgen ondervinden.

Staatsgeldcreatie daarentegen in den vorm van steun en
werkverschaffing, zooals die onder den invloed der koop-
krachttheorie in de Vereenigde Staten is toegepast, komt
allereerst aan de consumptiegoederen-industrie ten goede
en beinvloedt eerst indirect en via een omweg ook de
kapitaalgoederenbedrilven.

De ophooping van „ongebruikt" geld, zooals wij deze
in de laatste jaren in de Vereenigde Staten konden gade-
slaan, uit zich noch in loon- en kostenverhoogingen, noch
in Traag naar consumptiegoederen of productiemiddelen,
doch heeft tot gevolg een toenemende vraag naar beleg-
gingsmateriaal, waardoor de rentestand op langen termijn
gedrukt wordt en de obligatiekoersen recordniveau's
bereiken.

Toegenomen goudproductie, zooals in de laatste jaren
in Zuid-Afrika, vormt binnenslands een bron van algemeene
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rvelvaart en stimuleert de exportindustriean van de landen,
welke met het goudland handel drijven.

Goederenschaarschte, leidend tot de ophooping van geld
of goud, zal, analoog aan de Amerikaansche ophooping
van ongebruikt geld, leiden tot beleggingsvraag en der-
halve tot koersstijging en rendementsdaling, in zooverre
althans prijsopdrijving van goederen geremd of verhinderd
wordt.  Al deze voorbeelden  zijn zeer schematisch gedacht;
tal van bijkomstige factoren werden verwaarloosd om de
hoofdgedachte te aecentueeren. Natuurlijk heeft elke
evenwichtsverstoring haar repercussies ook op andere ge-
bieden, en doet zij zich op den langen duur gevoelen in
alle onderdeelen van het economische gebeuren. Maar dit
neemt niet weg, dat, naar gelang van de omstandigheden,
de hoofdinvloed zich in 66n bepaalde richting beweegt,
welke meestal uit het aangrijpingspunt en de heerschende
omstandigheden met een groote mate van waarsehijnlijk-
heid kan worden afgeleid. En deze bewegingsriehting is
van kardinaal belang voor een beleggingspolitiek, welke
naar „koopkracht-integriteit" streeft. Behalve het aan-
grijpingspunt en de richting van de verstoring, is voor de
beleggingspolitiek vooral ook de omvang en het voort-
plantingstempo van beteekenis.

In dit opzicht valt een geheel scala van intensiteiten
der evenwiehtsverstoringen te onderscheiden.

Zij varieeren van de, als regel beperkte, koopkracht-
schommelingen, welke in de „normale" hausse en baisse
optreden en weinig de aandacht trekken, tot de acute
inflatie, zooals in de twintiger jaren van deze eeuw in
Europa eenerzijds, de chronische deflatie in de Vereenigde
Staten in de jaren 1929/1932 en in de goudbloklanden in
de jaren 1929/1936 anderzijds.

De acute inflatie is in haar verloop bijzonder spectaculair
en heeft zich in den loop der jaren ontwikkeld tot een
soort boeman voor het beleggende publiek. Zij wordt in
haar uiterste gedaante gekenmerkt door een panische vrees
voor het geld en een „Flucht in die Sachwerte". Uit-
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eindelijk worden de meest wonderlijke goederen „geham-
sterd", als het maar goederen zijn. ·

Een uitgesproken massa-psychologische invloed be-
heerscht het gedrag van het publiek.

Veel minder spectaeulair is de ontwikkeling eener
deflatieperiode. Toch zijn haar gevolgen wellicht niet
minder funest dan die van de acute inflatie.

De „debt-inflation", welke haar kenmerkt, brengt, lang-
zaam m ar zeker, talloozen tot den economischen onder-
gang. De jaren 1929/1932 in de Vereenigde Staten en de
periode 1929/1936 in de goudbloklanden kunnen in vele
opzichten worden opgevat als een tegenhanger van de
inflatieperiode der twintiger jaren.

Het geheele ve]loop der deflatie is teel slepender dan
dat der inflatie, Inassa-psychologische invloeden spelen
niet zoo'n groote   rol; de „liquidity preference"    is   geen
„vlucht in het geld", welke, wat tempo en intensiteit
bet;reft, kan worden vergeleken met de vlucht in de
goederen. Toch heeft menig obligatiehouder, om van de
aandeelhouders niet te spreken, in de deflatieperiode
ondervonden, dat eigenlijk een vlucht in het geld de eenige
afdoende bescherming bood tegen de sloopende gevolgen
van dit inkrimpingsproces. Het uiteindelijke resultaat van
de geldwaardestijging was, dat menige debiteur zijn ver-
plichtingen niet of slechts ten deele kon nakomen en de
geldvordering haar waarde verloor.

Tusschen deze beide uiterste vormen van inflatie en
deflatie ligt dan het terrein van de minder ernstige ver-
storingen, welke echter toch altijd nog zeer belangrijk
kunnen zijn.

Wat de beleggingspolitiek aangaat, mogen deze ver-
schillen in intensiteit van de koopkrachtsehommelingen
worden opgevat als gradueele verschillen. De acute inflatie
of deflatie vereischt geen principieel andere beleggings-
politiek dan de meer gematigde koopkrachtschommelingen.
Ook in een periode van hevige deflatie kan de belegger
obligaties koopen of bezitten; alleen  zal de selectie rigou-
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reuser dienen te zijn, naarmate de deflatie ernstiger is.
De obligatie als geldvordering is het meest geschikte

beleggingsobjeet in een periode van koopkrachtstijging van
het geld. Er moet echter naar gestreefd TVOrden, dat het
gunstige effect van de geldwaardestijging niet te niet wordt
gedaan door een belangrijke koersdaling, of door het geheel
of gedeeltelijk achterwege blijven van de betaling van de
rente. Dit wil zeggen, dat de nadruk valt op de selectie
van het materiaal. De obligatie is immers geen geld, maar
een vordering, welker waarde vooral in moeilijke om-
standigheden, afhangt van de soliditeit van den debiteur.
Hoe moeilijker de omstandigheden, hoe grooter de econo-
mische weerstandskracht van den debiteur moet zijn om
den druk te kunnen weerstaan, met andere woorden, hoe
seherper de selectie moet zijn. Deze selectie zal rekening
moeten houden met het aangrijpingspunt van de deflatie,
zooa]s bierboven reeds werd uiteengezet.

Evenmin als het in een periode van acute inflatie een
juiste politiek is om willekeurige goederen te koopen, mits
bet maar goederen zijn, is het in een deflatieperiode vol-
doende om willekeurige obligaties te koopen.

Wordt ecliter op het materiaal een behoorlijke selectie
toegepast, dan zal de obligatiehouder de koopkracht 'van
zijn inkomen en waarschijnlijk ook van de hoofdsom intact
kiinnen houden, ja, misschien zelfs kunnen vergrooten.

Een obstakel hierbij vormt de, in een deflatieperiode, als
regel optredende tendens tot rentedaling en de daarmede
gepaard gaande conversie-operaties. In het algemeen echter
is het tempo der rentedaling en, 6 fortiori, dat der con-
versies niet van dien aard, dat de schade uit dien hoofde
groot behoeft te zijn.

Als wij nu de perioden van koopkrachtdaling van het
geld beschouwen, dan kan ook hier de stelling worden
verdedigd, dat, vanuit het gezichtspunt der beleggings-
politiek, slechts een gradueel onderscheid bestaat tussehen
de langzame koopkrachtdaling en de acute inflatie.

In beide gevallen kunnen goederen- en aandeelenbezit
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een zekere bescherming bieden. Het hiervoor opgemerkte
omtrent aangrijpingspunt, verspreidingswijze, en tempo der
inflatorische beweging, dwingt tot een selectie, immers de
koopkrachtdaling is geen uniform verschijnsel. Juist door
de verschillen in aangrijpingspunt en voortplantingswijze
en -snelheid zal de koopkracht van het geld zich op ver-
schillende gebieden van het economische leven verschillend
ontwikkelen.

In de publieke opinie is in een inflatieperiode het
bezit van aandeelen tout court reeds voldoende. Wij
zullen thans deze gedaehte op haar juistheid onder-
zoeken.

Het gewone aandeel is een bewijs van deelgerechtigdheid
in een onderneming. Uitsluitend beschouwd van de zijde
van de tegenstelling goederen: geld, vertegenwoordigt  de
onderneming een geheel van zoogenaamde complementaire
goederen: actieve en passieve productiemiddelen.  De  kern
van de productie-onderneming bestaat uit haar goederen-
bezit, een besef, dab zooals reeds werd opgemerkt, ook
zeer nadrukkelijk tot uiting komt in de leer der ver-
vangingswaarde. Bij gevolg biedt deonderneming eenbetere
bescherming tegen inflatie, al naar gelang onder haar activa
meer goederen, hetzij voorraden, hetzij product;iemiddelen
voorkomen en daartegenover zooveel mogelijk in geld
gefixeerde verpliehtingen staan.

Banken, verzekeringmaatsehappijen enz., nemen in dit
opzieht reeds aanstonds een ongunstige positie in. Doch
deze, op het „bezit" van de onderneming georianteerde,
opvatting ziet over het hoofd, dat de onderneming een
dynamisch organisme is. Haar functie is niet het bezitten
van productiemiddelen en voorraden, maar het vervaar-
digen en verkoopen van produeten. De waarde der onder-
neming wordt niet bepaald door haar bezit, maar door
haar winstcapaciteit.

Mag nu zonder meer worden aangenomen, dat een
eventueele prijsstijging van goederen ten volle tot uit-
drukking zal komen in de waarde, welke wordt toegekend
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aan het complex van goederen, dat het bezit van de
onderneming vormtl

Indien men afziet van het extreme geval eener zich
ontwikkelende psychose, welke de aandeelenkoersen zonder
onderseheid omhoog kan drijven, mag deze vraag niet
zonder meer bevestigend beantwoord worden.

In  de vorige bladzijden werd reeds uitvoerig betoogd,
dat de winst van de „Umsatzbetriebe", om een term van
OSBAHR 1) te gebruiken, een functie is van de ontwikkeling
van opbrengsten en kosten. Het is deze winstmarge, welke
niet alleen de mogelijke uitkeering op de aandeelen en
daardoor him koers bepaalt, doch ook de waarde van de
onderneming, beschouwd als complex van productie-
middelen. Met andere woorden, de relatieve ontwikkeling
van de prijzen der producten en de prijzen van de kosten-
goederen bepaalt het verloop van de rentabiliteit van de
onderneming en behoort tevens den koers van de aandeelen
te bepalen. Alleen, indien de winstmarge bij een daling
van de koopkracht van het geld stijgt, kan het aandeel
als „inflationhedge" dienst doen. Wil men het gewone
aandeel gebruiken als middel om de koopkracht van het
vermogen en het inkomen intact te houden, dan zal men
zich derhalve de vraag moeten voorleggen, of en in welke
mate, een dergelijke ontwikkeling kan worden verwacht.

Juist voor de beantwoording van deze vraag is het van
cardinaal belang zich rekenschap te geven van aard en
aangrijpingspunt der te verwachten economische ver-
storing, en van de economische structuur der onder-
nemingen, welker aandeelen voor belegging in aanmerking
komen.

In het algemeen is een overwegen van vaste kosten,
starheid van de kostenstructuur, in een dergelijke periode
een voordeel, mits de opbrengst (omzet) zich bevredigend
ontwikkelt. Zoo zal derhalve een kapitalisatie, waarin het
obligatiekapitaal een groote rol speelt (leverage), zoodat

1) OSBAIIR : Die Bilanz vom Standpiinkt der Unternehmung.
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de rentelasten voor langeren tijd gefixeerd zijn, de voor
de gewone aandeelhouders resteerende win st vergrooten.
Eveneens relatief gefixeerd zijn de ]asten, verbonden aan
de technische productie-installatie, zoodat deze niet even-
redig toenemen bij groei rail den omzet. Een kapitaal-
intensief bedrijf kan in dit opzicht derhalve bijzondere
voordeelen bieden.

Indien de arbeidsloonen zich, zooals heel vaak het geval
is, slechts traag aanpassen, kan de arbeidsintensiteit van
het productieproces eveneens een voordeel opleveren.
Evenwel is deze „lag" van de loonen meestal tijdelijk,
zoodat het effect niet zoo stabiel en ingrijpend is, als bij
de kapitaalintensieve bedrijven. De overige kostenfactoren
en met name de kosten van de grondstoffen volgen een
veel minder 26 priori te bepalen gedragslijn. In vele ge-
vallen, met name in de zoogenaamde „normale" hausse,
stijgen de grondstoffenprijzen eerder dan de prijzen van
de eindproducten, zoodat een groot aandeel van de grond-
stoffen in de productiekosten onder dergelijke omstandig-
heden een nadeel is.

Sterk spreekt dit verschijnsel bij die bedrijven, welke in
belangrijke mate „Leistungsbetriebe" in Imimeren zin zijn,
zooals de grootwinkelbedrijven. De gebrekkige elasticiteit
van de kleinhandelsprijzen tegenover de grootere beweeg-
lijkheid van de groothandelsprijzen, gepaard aan de over-
wegende beteekenis van de grondstoffen als kostenfactor,
hebben ten gevolge, dat de rentabiliteit dezer bedrijven
zich in een beginnende „normale" hausse ongunstig ont-
wikkelt en daartegenover in het begin van de depressie
haar maximum bereikt. Men besehouwe in dit verband
b.v. de ontwikkeling van de resultaten van dergelijke
bedrijven als Gerzon, De Bijenkorf, en in mindere mate,
de Gruyter.

In een verder stadium van de hausse valt meestal
een aanpassing van de kleinhandelsprijzen waar te nemen,
terwijl de grootere welstand zich uit in groeiende omzetten,
speciaal ook van „betere" artikelen, waardoor de totale
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winst en de winstmarge gunstig worden beinvloed. Doch
lang niet altijd behoeft de bovengeschetste evolutie van
de grondstoffenprijzen in verhouding tot de eindproduct-
prijzen plaats te vinden; ook een andere gang van zaken
is denkbaar.

Hoe de ontwilrlreling van de grondstoffenprijzen in feite
zal zijn, hangt af van het aangrijpingspunt van de even-
wichtsverstoring. Evenwel blijft altijd het versehijnsel
bestaan, dat de groothandelsprijzen in beginsel mobieler
zijn, en sneller opeenintredendeveranderingreageeren, dan
de kleinhandelsprijzen. Het beter ontwikkelde economische
bewustzijn en het zuiver zakelijke, minder traditioneel
gebonden, karakter van den groothandel zijn daarvoor
verantwoordelijk. Een andere, belangrijke, factor is het
bestaan van langloopende contractueele verplichtingen.
Men denke in dit verband bijvoorbeeld aan scheepswerven
en aannemingmaatschappijen. Een stijging van de prijzen
der grondstoffen, een loonstijging, kan op de resultaten
van dergeljke ondernemingen een funesten invloed hebben.
Zelfs in het gunstigste geval, t. w. indien tegenover de
contractueele verplichtingen ten 89.nzien van opdracht-
gevers contractueele rechten staan ten opzichte van grond-
stoffenleveranciers, is hoogstens de in geld uitgedrukte
winst gefixeerd.

Even belangrijk als de evolutie van de kostenfactoren
is de ontwikkeling van de opbrengst. De totale winst
wordt niet slechts bepaald door den groei of het inkrimpen
van de winstmarge, maar ook, en vooral, door de grootte
van den omzet. Een inkrimping van de winstmarge b.v.
door stijging van de grondstoffenprijzen kan worden
gecompenseerd, ja, zelfs overtroffen door een toename
van den omzet. Omgekeerd kan een gestegen winstmarge
worden te niet gedaan door een omzetdaling. Juist in dit
verband is het van groot belang, te onderkennen, waar
de evenwichtsverstoring aangrijpt en langs welke banen
zij zieh voortplant.

In de gewone hausse, en eveneens bij de uitvoering b.v.
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van een bewapeningsprogramma, richt de vergroote vraag
zieh in eerste instantie tot de kapitaalgoederen-industriean
en de ondernemingen, I elke belangrijke industrieele
grondstoffen voortbrengen.

Aangezien deze bedrijven in het algemeen een kapitaal-
intensief karakter dragen, terwijl heel vaak een gedeelte
van de, voor de financiering benoodigde, bedragen in den
vorm van obligatieschulden en preferente aandeelen
werden aangetrokken, doet een toename van den omzet
de winsten van deze bedrijven snel en progressief stijgen.

Ook de traditioneele credietinflatie in den zin van
SCHUMPETER en  ICKSELL vindt haar aangrijpingspunt in
de kapitaalgoederen-industriean.

De hierboven geconstateerde tendens tot progressieve
winststijging in deze industriean maakt het zeer waar-
schijnlijk, dat de aandeelen dezer ondernemingen een vol-
doende compensatie zullen bieden voor de eventueele
koopkrachtdaling van het geld. Zelfs in het geval eener
inflatie in engeren zin, waarin door loon- en prijsstijgingen
een kostenprogressie intreedt, zal deze allereerst de
variabele kosten betreffen. De winst van de kapitaal-
goederen-industriean en grondstoffenproduceerende onder-
nemingen zal daaronder relatief minder lijden, dan die van
andere ondernemingen, welke een minder kapitaalintensief
karakter dragen.

Vooral de grondstoffenproduceerende industrieifn hebben
de mogelijkheid van eventueele „bottle-necks" te profi-
teeren, althans er geen groote schade door te lijden.
Immers, dergelijke opstoppingen doen zich alleen voor bij
een toestand van volledige bezetting, welke voor deze
industriean in het algemeen een vrij bevredigende rental)iIi-
teit medebrengt. Een moeilijkheid kan echter worden
gevormd door de afschrijvingen en het daarmede samen-
hangende  vraagstuk  van de schijnwinst 1). Het betere
inzicht in deze verschijnselen, dank zij de moderne bedrijfs-

1)  Zie  A.  J. W. R NAUD: Winst en Schijnwinst.



INSTANDHOUDEN VAN DE ALGEMEENE KOOPKRACHT 207

leer, is een belangrijke factor, welke dit gevaar aanzienlijk
kan verminderen.

Desniettemin hangt de mogelijkheid om de gestegen
vervangingswaarde der productie-installatie „door te
berekenen" geheel en al af van de prijsontwikkeling op
de markt. Gelukt dit niet, dan zijn de consequenties voor
de onderneming zeer ernstig.

In een dergelijke situatie worden de loon- en/of grond-
stoffenintensieve bedrijven het meest in hun rental)iliteit
aangetast, omdat juist bij deze categorie van onder-
nemingen de kostenprogressie het meest geprononceerd-
zal zijn en den meesten invloed zal hebben op den kostenden
prijs. Een en ander uiteraard onder het voorbehoud, dat
de feitelijke omstandigheden van geval tot geval aanzien-
lijk uiteen kunnen loopen, waardoor de hierboven weer-
gegeven generalisaties onjuist kunnen worden.

Het is van veel beteekenis, dat een geheel ander aan-
grijpingspunt van de evenwichtsverstoring mogelijk is,
met diensovereenkomstig geheel andere resultaten. Wij
zu]len uit de vele mogelijkheden slechts 66n geval, dat zich
practisch heeft voorgedaan, nader bespreken.

Hier wordt gedoeld op de toepassing van de koopkracht-
theorie, zooals deze in de Vereenigde Staten onder de
auspician van de New Deal is verwerkelijkt.

Meer algemeen, het ge'val, waarin de geldereatie zich
richt,  riet  tot de ondernemers,  maar  tot de werknemers;
in   zekeren   zin  kan men zeggen:   niet   tot de producenten,
maar tot de consumenten. In een dergelijk geval ligt het
aangrijpingspunt der beweging bij de consumptiegoederen-
industrietin. De omzetten van deze bedrijven zullen quanti-
tatief - en, als regel, ook in waarde - stjgen;    haar
winsten zullen toenemen. Slechts een gering gedeelte van
de „nieuwe" koopkracht  zal  den  vorm van besparingen
aannemen. Alleen in zooverre, als de toegenomen Traag
naar finale goederen de vraag naar productiemiddelen
stimuleert, zullen in tweeden aanleg ook de productie-
middelen-industrieat een opleving gaan vertoonen. Dat
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deze opleving uitermatebeperkt]can blijven, bewijst deerva-
ring in de Vereenigde Staten in de jaren 1933/1936. Daarbij
speelden psychologische overwegingen ten aanzien vanhetal
of niet als „normaal" beschouwde karakter van de opleving
een groote rol. Maar dit neemt niet weg, dat  het  New Deal
experiment een aanwijzing geeft ten aanzien van de beteeke-
nis van het aangrijpingspunt eener „Ankurbelungspolitik".

De winst-acceleratie in de kapitaalgoederen-industrie8n
is een machtige factor bij het tot stand komen eener
periode van „prosperity".

Wij zullen thans allereerst aan de hand van enkele, aan
Amerikaansche toestanden, ontleende gegevens het belang
sehetsenvan de in hetvoorgaandebehandelde onderwerpen.

Allereerst dan eenige gegevens omtrent de vallaties
van de koopkracht van het geld.

Inde:«Hers van de koopkracht van dea Dollar
Basis 1923-25 = 100

Kosten van Levens-
GroothandeIsprijzen onderhoud (NationalMaandgemiddelden (U.S. Department Industr. Conference

of Labor.) Board)

1914 147.8 165.8

1920 65.3 86.1

1922 104.1 104.4

1925 97.3 98.0

1927 105.5 99.7

1929 105.6 101.6

1930 116.5 105.2

1931 138.0 116.7

1932 155.4 130.5

1933 152.8 135.9

1934 134.4 128.0

1935 125.9 123.2

1936 124.7 119.9

1937 116.7 114.9
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Deze gegevens spreken een niet te miskennen taal ten
aanzien van de grootte van de fluctuaties van de koop-
kracht van het geld in een betrekkelijk kort tijdsbestek.

In een periode van minder dan 20 jaar fluctueerde de
koopkracht van den Dollar, gemeten aan de groothandels-
prijzen, tusschen  65.3  (1920)  en  155.4 (1932), terwill  de
fluctuatie, gemeten aan de kosten van levensonderhoud
zieh bewoog tusschen 86.1 (1920) en 135.9 (1933).

Wat was de invloed van deze geldwaardefluctuaties
op de ontwikkeling van de obligatiekoersenT

Ten einde dit te onderzoeken volgt hier een aantal
gegevens, welke deze ontwikkeling illustreeren. (Zie
bladzijde 210).

Over deze periode  van  25 jaar gezien, fluetueert de
rentestand tusschen een maximum van 5.3 % in de
na-oorlogsche periode (1920) en een minimum van bijna
3 % in 1936 onder den druk van de depressie en de
3,cheap-money-policy". De koersontwikkeling is voor deze
geheele periode alleen bekend voor de Gemeente-obligaties;
het laagtepunt valt, in overeenstemming met de voorgaande

1 rentestandeijfers, in 1921 met een indexcijfer van 82.5,
het hoogtepunt in 1936 met 110.8. Ook de Treasury Bonds
vertoonen in 1920 een laagtepunt, doeh het hoogte-
punt valt in 1927, waarvan het koerspeil in 1936 evenwel
niet belanrijk afwijkt. Opvallend is echter, dat de groote
koersdaling van 1927/1933, welke bij de weergegeven
indexeijfers voor obligaties van Industrieelen, Utilities en
Sporen 30 6 40 % bedroeg, geen weerklank vindt in de
cijfers van den rentestand.

De verklaring van dit verschijnsel kan het best worden
toegelicht door het verloop der indexcijfers voor Gemeente-
en Staatsobligaties, welke  een veel geringere daling ver-
toonen. De groote daling van de indexcijfers van de onder-
nemingsobligaties brengt tot uitdrukking,  dat de periode
1929/1932 vooral een vertrouwenscrisis  was;  dat de koers-
daling in hoofdzaak psychologische oorzaken had. Zij
uitte zich derhalve meer in een andere waardeering van de
YAN RATESTIJN - K 1660                                                                                          14
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Index van Obtigatiekoersen

Rentestand Feeeral
STANDARD STATISTICS

op langen Standard Reserve
ternlijn Statistics Board:
(Sigma Gemeente-      Tr 28-

Index F.R. Totaal Indu-
Sporen Utilities obligaties su ryIndex strieelen

AIacaulay) Bo nds

JAARGEMIDDELDEN

Dec. 1914 4.212 1914 94.7

I)ec. 1915 4.069 1915 94.1

Nov. 1916 4.011 1916 97.2

Jan. 1917 3.989L
Dec. 1917 4.624 1917 98.6

Sept. 1918 4.811H                          -
Dec. 1918 4.555 1918 89.6          -.

Oct. 1919 4.785 1919 90.1 94.8

Juni 1920 5.815H 1920 88.7 88.4
Juli 1921 5.087 1921 82.5 Sq.4

1922 98.2 99.2

1928 92.9 98.6

Dec. 1924 4.507 1924 93.7 102.2

I)ec. 1925 4.457 1925 --. 95.2 106.6

Dec. 1926 4.288 1926 97.6 98.6 101.7 97.8 95.8 103.-
Dec. 1927 8.996L 1927 100.7 95.9 107.- 99.2 96.7 10$.2

I)ec. 1928 4.812 1928 100.8 95.8 106.7 100.0 95.6 106.4

Sept. 1929 4.521H 1929 98.1 98.2 108.8 97.7 92.7 102.-
Mei 1981 8.918L 1980 99.8 92.6 106.- 99.4 95.4 105.7

Febr. 1982 4.609 1931 90.9 81.8 93.8 97.2 96.4 103.6

Juli 1932 4.522
I)ec. 1982 4.119 1982 69.5 68.1 64.8 80.5 87.8 98.5

Sept. 1983 8.870 1988 78.4 69.2 70.5 80.6 87.1 102.5

I)ec. 1938 8.989 -.- --.

I)ec. 1984 8.459 1934 84.5 81.9 88.9 87.8 96.1 103.5

I)ec. 1935 8.250 1985 88.6 88.2 70.4 98.2 105.8 103.1

Dec. 1936 2.980L 1986 97.5 92.2 94.7 105.4 110.8 107.-

(1987) 93.4 90.1 89.6 100.4 110.8 104.4
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qualiteit der versehillende obligaties dan in een rendements-
stijging (koersdaling) van die fondsen, waarin men een
vol]edig vertrouwen bleef stellen. De categorie van die
„volmaakt" betrouwbare obligaties werd evenwel ten
zeerste beperkt.

De koersdaling van de obligaties, uitgegeven door
particuliere ondernemingen, was in deze periode zeer
hevig;     die voor Overheids- en semi-Overheidsobligaties
bleef tot 10 % beperkt.

Toch kan, over de geheele linie beschouwd, een koers-
fluctuatie voor Gemeente-obligaties van 82.5 tot 110.8
nog zeer aanzienlijk worden genoemd.

Bezigt men, in plaats van de Standard Statistics index-
cijfers, de gegevens, gepubliceerd door DOW JONES, VOOr
industrieele-, utility-, en spoorwegobligaties, welke van
1914 af beschilrbaar zijn, dan krijgt men het volgende
beeld:

Verschil
tussehen

Stand maximum
Minimum Stand Maximum enin

1915 1920/1921 in 1982 1936 minimum
in %

van het
minimum

76.76 Totaal (40 obligaties).... 1920 59.70 49.97 1986 98.15 65 %
70.51 Industrieelen  (20) . . . . . . . . 1921 55.29 45.86 1936 103.79 88 %
73.82 Utilities (10)............ 1920 51.98 67.45 1986 99.74 92 %
89.7 9 Spoorwegen le klasse (10) 1920 71.88 76.04 1936 127.12 80 %
75.5.3 Spoorwegen 2e klasse (10) 1920 58.56 84.80 1986 75.74 80 %

1927 85.28

Een vergelijking tussehen de ontwikkeling van de koop-
kracht van den $ en het koersverloop van obligaties
geeft het volgende beeld:
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Indexcijiers koopkracht van den Dollar, vergeleken
met Indexcijfers van ObZigatiekoersen

Groot- Kosten van Totaal U.S.
Hoogtepunt/ Gemeente

handels- Levens- Index Treasury
Laagtepunt obligaties

prijzen onderhoud Dow-J. Bonds

Hoogtepunt.... 1914 147.8 1915 166.7 1916 80.49 1914 94.7  -.
Laagtepunt . . . 1920 65.3 1920 86.1 1920 59.70 1920 83.7 88.4

Hoogtepunt.... 1922 104.1 1922 104.4 1922 74.11 93.2 99.2

Laagtepunt . . . 1925 97.8 1926 97.5 1925 77.04 95.2 103.6

Hoogtepunt.... 1932 155.4 1988 185.9 1932 49.97 87.8 98.5

Laagtepunt . . . 1937 116.7 1987 114.9 1937 92.84 110.8 104.4

Deze gegevens laten duidelijk zien, dat de obligatie-
koersen in het algemeen een laagtepunt bereiken, als de
koopkracht van het geld eveneens tot een laagtepunt is
gedaald, terwijl de koersen een maximum toonen bij een
groote koopkracht van het geld. Behalve de koersfluctua-
ties, welke voor den obligatiehouder een nadeel beteekenen,
moet ook worden gedacht aan het verlies aan koopkracht
van het inkomen. Een periode van prijsstijging schaadt
derhalve den obligatiehouder in beide opziehten.

De omgekeerde situatie doet zich in de depressie voor.    '
Men kan, met F. R. MAcAuLAY 1), de verklaring voor dit       

verschijnsel vinden in het element van „debt-deflation",    )
welke het gevolg is van stijgende prijzen. Maar het gedrag
van obligatiekoersen in de jaren omstreeks 1932 blijft
dan 66n van de uitzonderingen, welke dezen auteur tot
de voorzichtige uitspraak nopen:  „If  the  long time major          I
movements of prices and rates are ever causally related
the mere existence of long term debts may, as I am
inclined to suspect, be an extremely important factor -    1
without being the only factor needed for a complete
solution of the problem of why and how they are related".

De verklaring voor het optreden van een uitgesproken

9 O.C. p. 207.



Rendement (COWLES)

Sigaretten Gasfabriek en Koopkracht 8
Levensmiddelen Chain Stores Spoorwegenfabriek Elec. Centr.                     3

1914 4.62 7.72 H 7.26 5.45 H 4.64 147.8 H      8
1913 5.20 H 7.58 7.84 H 5.89 5.21 H

144.9  1916 4.56 L 7.57 L 6.60 L 4.95 L 5.13 L 117.8

1917 5.15 9.12 6.68 6.23 6.12

85.7          
1918 5.66 H 10.87 H 6.94 H 6.82 H 6.82 H 70.7

1919 4.80 L 7.93 L 5.44 L 6.22 L 6.26 L 72.7              0

1920 6.38 8.76 6.85 H 6.89 H 0.81 65.8 L    0
1921 7.16 H 9.04 H 6.08 6.56 L 7.08 H 103.2            0

g

1922 5.88 L 7.63 8.85 6.64 5.95 L 104.1 H     7@
1928 7.21 H 7.10 8.80 8.46 H 6.29 100.1 L    0
1924 6.41 7.17 2.80 7.12 6.44 H 102.0 H

1923 4.70 L 6.58 1.98 L 6.84 5.66 97.8 L

1926 5.28 H 5.19 2.85 4.99 L 5.52 100.7          M

1927 4.52 4.29 2.96 H 5.22 H 4.89 105.5 H       
1928 8.91 8.86 H 2.67 L 8.84 4.76 104.1 L

1929 3.48 L 6.23 H 3.27 8.05 L 4.29 L
105.6  

1930 4.74 5.31 L 8.76 8.89 5.27 116.5 0
1981 6.22 6.45 4.50 4.48 6.89 H 188.-

1932 8.95 H 9.05 H 7.01 H 7.63 H 5.30 155.4 H        
1938 5.45 6.95 5.50 7.89 2.50 L

152.8  1984 5.29 6.48 8.81 L 7.24 8.09 H 184.4

1935 5.17 L 5.40 L 4.27 5.26 2.94 L
125.9  1986 5.85 5.59 5.80 H 4.19 L 5.82 H 124.7

1937 5.82 5.90 5.21 L 5.66 8.76 116.7 L

1988__ 6.14 H - -  AJW H_   ___® l H _        ___J.Ig H-- -       -3.#  L



Rendement (OOWLES)

Electr. Koopkracht
Staal Ijzer Koper Mach. Ind. Auto's Bouwinater.             $Appar. Grooth. prijzen

:
1914 6.80 5.51 4.72 -Ii         -.- 147.8 H       V
1915 0.- 5.07 4.75 -.- 10.48 H 144.9           e
1916 6.42 4.74 8.89 -.- 5.44 L 4.49

117.8  
1917 12.96 6.08 18.67 H 8.82 10.08 H 15.88 H 85.7
1918 14.42 H 6.16 H 11.42 5.14 H 6.84 7.48 76.7
1919 5.94 5.51 L 7.40 8.80 L 4.86 L 5.04 L 72.7         
1920 5.52 L 6.80 6.61 7.09 5.14 6.96 H 65.8 L 0
1921 6.17 H 6.96 H 1.59 7.91 H 8.22 H 5.29 103.2                   4

1922 4.86 L 5.84 1.18 L 5.41 L 5.29 L 4.06 L
104.1 H       1928 5.57 5.21 6.24 H 11.26 H 7.68 5.00 H 100.1 L

1924 5.98 H 4.57 5.80 L 4.67 7.65 4.61 102.6 H
1925 4.67 3.19 L 5.97 4.19 L 8.48 H 4.54 L 97.8 L
1926 4.62 8.87 7.59 H 6.20 H 7.86 5.11 H 100.7  
1927 4.94 8.92 H 6.94 5.75 6.81 4.17 105.5 H       ti
1928          4.52 8.48 5.48 L 5.89 L 4.44 L 8.41

104.1 L      

Cl

1929 8.98 L 2.80 L 6.84 5.52 H 5.01 2.96 L 105.6
1980 4.01 2.68 8.10 H 4.92 L 7.16 4.96 116.5           
1981 5.41 H 4.46 5.41 7.12 7.99 H 5.76 H

138.-        1982 1.91 5.16 H 1.02 7.88 H 7.65 5.88 155.4 H
1988 0.81 L 1.98 L 0.72 L 8.80 L 4.47 1.72 L 152.8
1984 0.40 2.58 2.66 5.50 H 8.95 L 1.88 184.4
1985 0.81 2.18 1.98 4.46 5.06 2.07 125.9  
1986 1.79 8.49 8.52 8.28 L 6.99 8.16 124.7
1987 2.98 H 4.57 H 4.89 H 4.84 7.00 H 4.18 H 116.7 L
1988 0.51 2.88 8.04 4.58 H 8.52 2.21



Dividend Index (COWLES)

Koop- Koop-
Gas-

fabr. enMachine kracht Levens- Sigaret- KIeinh kracht   8Jaar- Staal Electr. Bouw-
'

Electr. Spoor-Koper indu- Auto's $ mid- ten- Chain                                  $          0
geIn. IJzer appar. mater. Centr. wegenstrie grooth. delen fabriekcn Stores grooth. m

prijzen prijzen >(Opera- +3

ting)

1914 8.04 2.03 8.90 00-147.8 1.14 4.55H O.90 8.70 8.90 147.8H  
1915 0.- 2.07 4.85 0 2.26 - 144.9 1.82H 4.48L 0.99 8.70 4.21 144.9        bj

1916 5.71 2.05 10.23 0 2.07 2.16 117.8 1.28H 4.68 1.06H 8.78 4.46 117.8

1917 12.74H 2.82H 14.6OH 2.04 2.72H 5.24H 85.7 1.28 4.99H 1.04 4.84H 4.67H 85.7 gl
1918 12.55 2.24L 10.54 8.10 1.9OL 2.08 76.7 1.47 4.68L 1.04L 8.81 4.84L 76.7 0
1919 5.50 2.88 7.05 8.08 2.86 1.92L 72.7 1.58 4.88H 1.15 8.85 4.89H 72.7  
1920 4.89 2.46 5.02 5.28H 2.56H 2.68H 65.8L 2.41 4.69 1.89H 8.11 4.BBL 65.BL  
1921 4.84 2.46 0.98 8.89 2.84 2.05L 108.2 2.68 4.69 1.14 8.08L 4.88H 108.2  0
1922 8.71L 2.49 0.9OL 8.01L 1.84L 2.11 104.1H 2.78 4.65 0.97L 4.22 4.88L 104.1H S
1923 4.48 2.60 4.84H 6.2OH 8.20 2.74 100.1L 4.71 4.56L 1.18 5.56H 4.52 100.1L &1
1924 4.86H 2.85H 4.18L 8.06L 8.25 8.16 102.6H 5.03H 4.84 1.48 5.11L 4.94 102.6H M
1925 4.8OL 2.8OL 5.52 8.46 6.10 4.42 97.8L 4.85L 5.4OH 1.61 5.61H 5.07 97.8L t#

St

1926 4.62 3.87 7.59 6.20 7.86 5.11H 100.7 5.28 5.19L 2.85 4.99L 5.52 100.7 W
1927 6.11 4.88 7.72 6.88 9.87 4.48 105.5H 5.47 6.01H 8.88 6.01 5.82 105.5H 2
1928 6.69 5.98 8.99 7.88 10.72 4.BOL 104.1L 6.19H 5.72L 8.78 6.20 6.12 101.1L 0
1929 7.71H 6.89 17.14H 9.12H 11.72H 4.55

105.6  6.OBL 9.15H 4.6#H 7.54 6.82 105.6   
1980 6.57 7.26H 11.25 7.84 9.49 5.11H 116.5 6.OOH 8.61L 8.49L 7.99 6.58H 116.5  0
1931 4.98 6.88 8.58 6.86 7.94 8.84 188.- 6.88 9.15H 8.67H 8.26H 5.- 188.-   uWj
1932 0.65 8.82 0.80 2.93 8.82 1.40 155.4H 5.93 8.88 8.88 8.19 1.40 155.4H ¤
1933 0.15L 1.52L 0.89L 2.22L 8.15L 0.80L 152.8 4.56L 8.87 2.88 6.84 0.94L 152.8  
1984 0.21 2.07 1.71 4.50 8.78 1.20 184.4 4.62 8.46 2.67L 4.98 1.28H 184.4  0
1985 0.44 2.57 1.47 5.07 5.50 1.68 125.9 4.61 8.26L 8.20 8.65 1.-L 125.9

1986 1.56 6.69 5.64 5.28 18.16H 8.96 124.7 5.18H 9.-H 4.04H 4.81 2.72H 124.7
1987 8.82 10.8SH  9.76H  7.24H   11.14   5.181*- 116.7L- -4.90-   - -814 8.55 5.21H- 1.85- 116.7L

1988 0.86 8.96 4.18 5.49 8.88 1.99 4.40 8.18 8.41 5.04 0.92
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inkomen. Deze laatste daling valt overigens, in de jaren
1916/20 eveneens en nog meer geaccentueerd, op te merken
in het reaele inkomen uit aandeelen.

De schaarbeweging op de grafiek is eigenlijk geheel het
gevolg van het gedrag van het inkomen uit de aandeelen
in de periode 1896-1916: de jaren van de stijgende goud-
productie. Nadien, met name in de periode 1919/29,
1929/32, 1933/7 en 1938 zijn de schommelingen wel
bijzonder heftig, maar de vraag of het niveau constant
gebleven is, is moeilijk te beantwoorden. Van stabiliteit
valt    naar onze meening weinig te bespeuren; integen-
deel, evenals bij de ontwikkeling van het koerspeil, zijn
vooral in de laatste decennia de fluctuaties bijzonder
hevig.

Zonder een diepgaand statistisch en analytisch onder-
zoek is het uiteraard onmogelijk de quantitatieve ver-
houdingen nauwkeurig vast te stellen, maar de indruk
wordt gewekt, dat structureele groeiverschijnselen en de
conjunctnurontwikkeling meer invloed hebben gehad op
de ontwikkeling van het reaele inkomen uit aandeelen

     dan de veranderingen van de koopkracht van het geld.
Bovendien moet niet worden vergeten, dat het dividend-
inkomen, gebaseerd op den All-Stock-index veel minder
representatief is voor het inkomen uit aandeelen, dan de,
voor het inkomen uit obligaties, gebezigde maatstaf. Om
dit aan te toonen volgen hier de dividendindexcijfers van
COWLES C.S. voor dezelfde aandeelengroepen, welker
koersontwikkeling  in  het  voorafgaande werd bestudeerd:
(zie bladzijde 230/232).

Bij het beschouwen van deze cijfers moet men in aan-
merking nemen, dat zij voorstellen het dividend, dat zou
zijn geincasseerd op een beleggingsbedrag, correspon-
deerende met den stand der koersgemiddelden in de
desbetreffende jaren. Voor ons doel zijn de grootte der
fluetuaties en de perioden, waarin daling e.q. stijging
optrad, het meest van belang, zoodat deze gegevens
voor ons doel wel bruikbaar zijn. Tevens wordt weer-
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COMPARISON OF DOUAR INCOME FROM COMMON STOCKS AND BOKS
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krachtfluctuaties gaf, volgens COWLES het inkomen uit
de obligaties een geleidelijke daling te zien van $ 6.91 in
1871 tot $ 5.89 in 1938.

Het dividend uit het aandeelenbezit daarentegen geeft
een aantal tamelijk hevige   ups and downs   te   zien:   van
8 5.26 in 1871 steeg het tot $ 6.71 in 1874, om daarna te
dalen tot $ 3.67 in 1878. Dan volgt een stijging tot $ 6.82
in 1883, welke overgaat in een langdurige daling tot $ 3.70
in 1897. De daarop volgende stijging wordt alleen van
1917-1921 onderbroken, en bereikt in 1929 een maximum
van $ 17.50. Dan volgt een hevige daling tot $ 6.74 in
1933 en een stijging tot $ 14.38 in 1937.

De herleiding van deze bedragen tot werke]ijk inkomen
door middel van het algemeene prijsindexcijfer van de
New-York Federal Reserve Bank levert het resultaat
op, dat in bijgaande grafiek, ontleend aan de studie
van COWLES, is weergegeven.

Van 1879-1882 daalde het reaele inkomen uit obligaties
met 11 %, van 1896 tot 1920 met 67 en van 1933 tot
1937 met 19.8 %. Per saldo daalde het reeele inkomen
van $ 6.91 in 1871 tot $ 3.61 in 1937 of met 47.8 %. Het
reaele inkomen ex gewone aandeelen daalde van 1883-1897
met 36.7, van 1917-1920 met 46.9 en van 1930-33 met
47.9 %. Over de geheele periode beschouwd, steeg het
reaele inkomen uit aandeelen van $ 5.26 in 1871 tot $ 8.85
in 1937 of met 68.3 %.

Tot zoover de gegevens, welke COWLES verstrekt en
waaraan hij de conclusie verbindt, dat „the real income
from stocks is almost as stable as that from bonds". Wij
kunnen deze conelusie niet zonder meer aanvaarden.

Wat het inkomen ex obligaties betreft, vallen eigenlijk
drie   perioden   op te merken:   van   1871   tot   1897   zijn   de
schommelingen beperkt met als exceptie de hausse 1879/82,
dan volgt de lange en groote daling van 1879-1920,
waarna de jaren 1920 tot en met 1937 weer een vrij stabiel
verloop te zien geven. Vooral de oorlogsperiode 1914-1919
manifesteert zieh in een scherpe daling van het obligatie-
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veel, beter dan zijn medebelegger. Daartegenover staat,
dat de fluctuaties in het reidele vermogen veel en veel
grooter waren  dan bij  den  obligatiehouder:   tusschen  42   en
ruim 200 schommelt de reaele waarde van het aandeelen-
bezit, tusschen 122 en 39 dat van het in obligaties belegde
kapitaal. Bovendien zijn door het gebruik van jaar-
gemiddelden de meest extreme koersfluctuaties geBlimi-
neerd, wat de zaak voor den aandeelhouder te gunstig
voorstelt.

Een volledig oordeel over dit vraagstuk is evenwel niet
mogelijk zonder rekening te houden met de ontwikkeling
van het inkomen, tenslotte de raison d'6tre van de meeste
beleggingen.

Wij zullen daarbij 'voor een deel gebruik maken van de
gegevens, gepubliceerd door A. COWLEsl).

Volgens deze onderzoekingen bedroeg het gemiddelde
rendement (verhouding van contant dividend tot koers)
5 % per jaar voor het All-Stock indexcijfer Binds 1870.
Het rendement bedroeg    voor    de drie hoofdgroepen:
industrieelen 5.3 %, spoorwegen 4.8 % en utilities 5.5 %.
Voegt men hierbij het gemiddelde jaarlijksche koers-
accres (hetgeen uiteraard minder juist is) becijferd op
1.8 % per jaar voor de All-Stock Index, 2.8 % voor de
industrieelen, 0 % voor de spoorwegen en 0.6 % voor
utilities, dan worden deze cijfers: industrieelen   8.1  %
utilities 6.1 % en spoorwegen 5.5 %. Daartegenover staat
dan een gemiddeld rendement van 4.2 % voor prima
obligaties en 4.6 % voor „commercial paper" in dezelfde
periode.

COWLES vergelijkt dan de werkelijke inkomsten in
contanten van $ 100, welke in 1871 werd belegd in de
prima obligaties, welke deel uitmaken van MACAULAY'8
indexcijfer van spoorwegobligaties en de dividend-
inkomsten van $ 100.-, belegd in de fondsen, we]ke het
All-Stock indexcijfer vormen. Zonder correctie voor koop-

1) „Common Stock Indexes", pag. 41 e.v.
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gecorrigeerden index. Toch was de obligatiehouder in
koopkraeht gemeten niet armer dan toen hij in 1914
begon, al had zijn vermogen een minimum van 39 bereikt
in 1920 om weder te stijgen tot 122 in 1936.

De periode van acute koopkrachtdaling (1914/20) was
verreweg het ongunstigste tijdperk in zijn ervaringen, de
deflatieperiode 1920/22 de gunstigste, onmiddellijk gevolgd
door de reflatieperiode van de New-Deal (1933/6), in
welk tijdvak de cheapmoney-policy de koersen tot record-
hoogte opstuwde, zoodat de aanzienlijke koopkracht-
daling van het geld overgecompenseerd werd. De geheele
periode van 1922-1932 toont relatief beperkte afwijkingen
in den reaelen obligatie-index, met als uitzondering de
belangrijke stijging in 1930.

Beschouwt men den aandeelen-index, dan blijkt deze
tot en met 1920 parallel te loopen met den index van de
koopkracht  van het geld.  De reaele koersdaling is in  deze
periode weinig grooter dan de daling van de koopkracht
van den $. Het herstel in 1921/2 was iets geringer dan bij
den reaelen obligatie-index. Over de geheele periode
1914/22 was de aandeelhouder er iets gunstiger aan toe
dan de obligatiehouder, maar in groote trekken liepen hun
lotgevallen toch parallel. Van 1923 af verandert het beeld
en boekt de aandeelhouder, bij een bijna stabiel prijs-
niveau, groote reaele koerswinsten, welke eehter in 1929/32
verloren gaan, zoodat bij in 1933 bijna quitte is met den
obligatiehouder. De daaropvolgende periode van pump-
priming evenwel brengt hem groote winsten, zoodat
hij uiteindelijk met een groot reael vermogensaceres
eindigt.

Het resultaat van deze beschouwingen is dan ook weinig
beslissend; de aandeelhouder heeft per saldo een groot
vermogensaccres geboekt, doch dit is toe te schrijven aan
de Overheidspolitiek van de laatste vijf jaren, waarvan ook
de obligatiehouder, maar in mindere mate, profiteerde.

In de periode van de groote prijshausse (1914/20)
maakte de aandeelhouder het wel iets, maar niet bijzonder
VAN RATESTIJN - K 1660                                                                               15
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obligatiekoersen gelijk gericht: de hoogte-   en de laagte-
punten vallen in dezelfde jaren. Wat de amplitude betreft,
toont de obligatie-index in de periode 1915/20 een aanzien-
lijk grootere daling dan de koopkracht van het geld.
In 1920/22 was de stijging der obligatiekoersen aan-
merkelijk grooter dan de stijging van de koopkracht van
het geld.

De periode van 1921 tot 1929, waarin de prijsstabili-
seeringspolitiek van de Federal Reserve Board verder
werd gehandhaafd en ontwikkeld, geeft voor de koop-
kracht van het geld weinig belangrijke fluctuaties te zien.

De reeele obligatiekoersen vertoonen in 1928 een hoogte-
punt, in 1929 een daling - ongetwijfeld verband houdend
met de stijging van den rentevoet en het aftappen van
gelden door de aandeelenmarkt - en in 1930 een herstel,
dat los staat van de monetaire ontwikkeling. Het herstel
in 1930 was geheel en al het gevolg van de koersverbetering
van spoorwegobligaties. Evenwel had de daling van den
rentestand in deze jaren een gunstig effect, zooals ook
blijkt bij bestudeering van de indexcijfers voor Gemeente-
en Staats-obligaties.

Het laagtepunt van 1932 bij de obligatiekoersen is
evenmin   toe te schrijven   aan  koopkrachtwijzigingen;   op
grond van de koopkrachtbeweging had in 1932 een hoogte-
punt kunnen worden verwacht. Ook in het jaar 1935 valt
een inzinking van den redelen ob]igatie-index op te merken,
in hoofdzaak veroorzaakt door een minder gunstige ont-
wikkeling van de obligaties der „utilities" als gevolg van
Overheidsmaatregelen. Bij alle andere obligaties valt een
belangrijke stijging op te merken. Vat men het voor-
gaande samen, dan blijkt ook na 1925 een gelijkgeriehtheid
van reaele obligatiekoersen en koopkracht van den dollar
te bestaan, met als eenige belangrijke exceptie de catastro-
fale koersdaling van de obligaties in 1932, waaraan hier-
voor ree :is aandacht werd geschonken.

Overziet men de geheele periode, dan is de ontwikkeling
van den reeelen index ongunstiger dan die van den niet-
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Dow. Jones Oblig. Index. Stand. Statistics
40 obligaties All-Stock Index

Koopkr. Ongecorrig. Gecorrig. Ongecorrig. Gecorrig.

1914 147.8 H 65.- 96.-
1915 144.9 76.76 111 H 66.8 97.- H
1916 117.8 80.49 95 76.8 90.-
1917 85.7 75.58                 65 68.3 59.-
1918 76.7 69.84                 54 60.7 47.-
1919 72.7 69.07 50 70.7 51.-
1920 65.8 L 59.70 89 L 64.2 42.- L
1921 103.2 60.15 62 55.2 57.-
1922 104.1 H 74.11 77 H 67.7 70.- H
1928 100.1 71.72 72 L 69.- 69.- L
1924 102.6 H 74.82 76 H 72.8 75.-
1925 97.8 L 77.04 75 L 89.7 87.-
1926 100.7 80.81                 81 100.- 101.-
1927 105.5 88.69                 88 118.8 125.-
1928 104.1 84.06 88 H 149.9 156.-
1929 105.6 79.21 84 L 190.8 201.- H
1980 116.5 81.25 95 149.8 174.-
1981 188.- 74.94 108 H 94.7 181.-
1982 155.4 H 49.97 78 L 48.6 75.- L
1988 152.8 58.64 90 63.- 96.-
1984 184.4 80.97 109 H 72.4 96.-
1985 125.9 81.87 108 L 78.8 99.-
1936 124.7 98.15 122 H 111.- 188.- H
1987 116.7 L 92.84 108 L 111.8 180.-
1988

Het indexcijfer van de koopkracht van den dollar is
gebaseerd op den groothandelsprijsindex van het U.S.
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics.

Ten einde den samenhang van de schommelingen in de
koopkracht van het geld, gemeten aan groothandels-
prijzen,  en de reaele koersen van obligaties en aandeelen,
duidelijker te demonstreeren, werden telkens de hoogte-
en laagtepunten aangegeven. Tot en met 1925 zijn de
schommelingen van de koopkracht en van de reaele
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In 1932, een jaar waarin, volgens de indexcijfers de
koopkracht van den dollar niet al te belangrijk afweek
van die van 1914, was het vermogen in geld gemeten
cirea 50 96 hooger dan in 1914.

Hoewel deze groepen dus in het algemeen een rustiger
beeld te zien geven dan de kapitaalgoederen-industriean,
kan ook hier worden vastgesteld, dat de koersfluctuaties
uiteindelijk aanmerkelijk grooter waren dan de koopkracht-
fluctuaties, zoodat een re8ele vermogenstoename of af.
name mogelijk was. Van meer belang is het weinig uniforme
gedrag van de verschillende groepen in deze perioden,
waardoor het accent komt te liggen op de juiste keuze van
de groepen.

Het beleggen in aandeelen zonder meer is niet vol-
doende om het vermogen te beveiligen tegen koopkracht-
fluctuaties. De keuze van de bedrilfsgroepen en van de
individueele fondsen is van kardinaal belang. Ten einde
een samenvattende verge]ijking te verkrijgen van de lot-
gevallen van aandeelhouder en obligatiehouder onder den
invloed van de koopkrachtfluctuaties, volgt hier een
overzicht van de ontwikkeling van de„re8ele" waarde van
de Dow JONES obligatie index en het Standard Statistics
indexcijfer voor aandeelen. Uiteraard kan hieruit niet
meer dan een globaal beeld worden verkregen. Evenmin
als een obligatiehouder  alle 40 obligaties  van  het  Dow
JONES agglomeraat bezit en zijn portefeuille wijzigt in
overeenstemming met de veranderingen in de samen-
stelling van het indexcijfer, evenmin bestaat er een aandeel-
houder, die alle 420 aandeelen, welke deel uitmaken
van het Standard Statistics indexcijfer bezit en telken
jare zijn bezit herziet in overeenstemming met de eischen,
welke de constructie van dit indexcijfer stelt. De afwijkende
constructiewijze der beide cijfers is eveneens een factor,
welke de vergelijkbaarheid belemmert. Bovendien worden
jaarcijfers gebezigd, waardoor de extreme koersfluctuaties
worden verwaarloosd.
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Ook bij deze groepen is de ontwikkeling onregelmatig.
De periode 1914/20 met haar groote koopkrachtdaling
van den dollar geeft een koersdaling te zien van
utilities, sporen en sigarettenfabrieken, waarbij rooral
de koersval van de beide eerstgenoemde groepen zeer
aanzienlijk was.

De levensmiddelenbedrijven en de kleinhandelsonder-
nemingen stegen belangrijk in koers, doch alleen bij de
laatstgenoemde groep was de stijging voldoende om de
koopkrachtdaling van het geld te compenseeren.

Het bijzondere gedrag van de utilities en de spoor-
Ivegen in deze jaren is een illustratie van den invloed van
Overheidsingrijpen ter regeling van de prijzen, terwijl
de kosten een stijgende tendens vertoonden.

In de jaren 1920/22 geven al deze groepen een uit-
gesproken stijging te zien, en wel van zeer behoor-
lijken ornvang, terwijl de koopkracht van den dollar
steeg.

De stijging in de jaren 1922/25 openbaarde zich bij
alle groepen en was aanzienlijk grooter dan de driling van
de koopkracht van den dollar.

De jaren 1925/32 geven weer een onregelmatig beeld
te    zien; de sigarettenfabrieken    en de utilities stegen
belangrilk in koers, terwijl de levensmiddelenfabrieken en
de chain-stores dalingen te zien gaven, welke ongeveer
correspondeerden met de stijging van de koopkracht
van het geld. De spoorwegen daarentegen ondergingen een
reel belangrijker daling.

De jaren 1932/7 vallen uit den toon door een zeer groote
stijging van de koersen - behalve bij utilities, welke
daalden - gepaard aan een beperkte daling van de koop-
kracht van het geld.

Vergelijkt men ook hier 1914 en 1937, dan was een
vermogen, dat in deze groepen belegd werd in 1914 per
saldo in 1937 in geld gemeten bijna verdubbeld, terwijl
de koopkracht van het geld in die periode circa met
30 % daalde.
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koersavans, aanzienlijk grooter dan de wijziging in de
koopkracht van den dollar.

De ontwikkeling in de jaren 1925/32 loopt eveneens
uiteen; ijzer en staal, koper en bouwmaterialen dalen  aan-
zienlijk meer dan correspondeert met de koopkracht-
ontwikkeling; de groep electrische apparaten en auto'B
daarentegen ontwikkelen zich gunstiger.

In de jaren 1932/37 verliest de koersstijging van deze groe-
pen alle contact met dekoopkrachtvan den dollar, waardoor
over de geheele periode gezien, de koersstijging in aanzien-
lijke mate de koopkrachtdaling van den dollar overtreft.

In het algemeen geeft de ontwikkeling van de groeps-
indexcijfers te veel onregelmatigheden en vooral te groote
fluctuaties  te  zien,  dan  dat de stelling: beleggen in gewone
aandeelen vrilwaart, voor de gevolgen van geldwaEirde-
schommelingen ook slechts bij benadering als juist kan
worden gequalificeerd.

Wie in 1914 zijn vermogen in deze zes groepen had
belegd, zouingeld gemeten in 1937 ongeveer het 3*-voudige
hebben bezeten en zou zelfs in 1932 nog een ongeveer even
groot vermogen hebben gehad. Vergelijkt men uit dit
gezichtspunt 1920 en 1937, dan zou het vermogen ongeveer
20-maal zoo groot zijn geweest.

Rest een onderzoek van de tweede categorie van be-
drijven: de consumptiegoederenbedrijven en dienst-
verrichtingsondernemingen :

Indexcijj ers Standard Statistics

Gasfabrieken
Levensm. Sigaretten Kleinliandel en Electr. Spoor-
Industr. fabrieken Chainstores Centrales wegen

(operating)
1914 24.7 59.0 12.4 67.8 84.0

1920 88.1 53.5 20.8 45.2 64.0

1922 52.2 61.0 25.2 68.5 72.7

1925 92.5 82.1 81.4 88.5 89.5

1932 66.8 98.1 48.2 107.4 26.4

1937 85.8 141.8 68.1 92.1 49.8
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bedrijven in dezelfde jaren. Met deze eene uitzondering
is het ontwikkelingsbeeld bij de consumptiegoederen-
bedrijven veel rustiger. In het bijzonder valt het op, dat
de koersstijging in de jaren 1932-1936 zieh niet belangrijk
onderscheidt van die in de jaren 1.924/1929, en dat dekoers-
dalingen in de depressie als rege] relatief beperkt bleven,
hoewel zij in de jaren 1929/32 zeer groot waren.

Om een indruk te verkrijgen van de koersfluctuaties
in verband met de wijzigingen van de koopkraeht van het
geld, volgt hier een tabe], waarin deze factoren worden
vergeleken op basis  van  de  jaargemiddelden:

Indexcilier Standard Stati81ics
Koopkracht vanStaal den  Dollar:Electr. Machine Bouw-

en Koper Auto's Kosten vanAppar. Industr. mater. Grooth.
IJzer Levens-

prijzen onderh.

914 48.8 36.8 82.7 19.2 7.7 ('16)48.0 147.8 163.8
920 88.5 89.0 75.9 78.8 49.8 88.5 65.3 86.1

922 85.2 46.6 79.5 55.7 84.7 52.0 104.1 104.4

923 92.1 87.9 92.4 82.5 71.9 97.4 97.8 98.0

932 88.8 64.8 29.8 40.2 43.4 26.0 155.4 180.5

987 118.2 227.1 199.6 72.4 159.1 124.1 110.7 114.9

De jaren 1914/1920 geven voor de groepen koper en
bouwmaterialen geen stijging,    maar een daling   te   zien;
de stijging bij de elect;rische apparaten is uiterst beperkt,
de groep staal en ijzer steeg ongeveer evenredig met de
daling van de koopkracht van den dollar, terwijl de auto's
en de machines een veel grootere stijging te zien gaven
dan correspondeerde met de koopkrachtdaling.

Een analoge disharmonie valt op te merken in de jaren
1920/22; koper, eleetrisehe apparaten  en  bouwmaterialen
boekten zelfs een koersstijging; de daling bij staal en ijzer
was van weinig belang, en ook die van de machine-
industrie en de auto's was klein in verhouding tot de koop-
krachttoename van den dollar.

De jaren 1922/25 brachten voor bijna alle groepen een
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Koersstijgingen en Koersdalingen in de iare# 1914-1937

IJzer Bouw-Electr.
en Koper Machines Auto's mate- Chemie

appar.
St:aal rialen

Stijging
Dec.  1914-Nov. '16 .- 180 % 80 % 105 %  825 % 400 %  -.-   140 %
Dec.  1917-Oct.  '19 .. 41 % 45 % 25 %  105 % 250 % -.- 52 %
Dec.  1924--Sept. '29.. 170 %  460 % 220 %  145 % 490 %  110 %  415 %
Juli  1982-Mei   '87 . 490 0%  500 %  1885 %  205 % 680 %  790 %  445 %

Daling
Nov. 1916-Dec.  '17 ..        84 % 83 % 42 % 29 % 54 % 49 % 40 %
Oct.  1919-Aug. '21 .. 89 % 29 % 50 % 57 % 64 %  stijging   45 %
Sept. 1929-Juli  '82 . . 91 % 90 % 94 % 85 % 91% 90 % 85 %
Mei   1987-Juni  '88 .- 58 % 44 % 57 % 58 % 60 % 53 % 42 %

Klein- Gasfabr.
Levens- Sigaretten- handel en Electr. Spoor-

middelen fabrieken Chain Centr. wegen
Stores (Operating)

Stijging
Dec.  1914-Nov. '16 . . . . . . . . 27 % 18 % 48 % 88 % 18 %
Dec.   1917-Oct.  '19 . . . . . . . . . 90 % 85 % 81 % 26 % 12 %
Dec. 1924--Sept.'29......... 118 % 124 % 150 % 815 % 92 %
Juni  1982-Nov. '86 . . . . . . . . . 100 % 119 % 159 % 49 % 806 %

Daling
Nov. 1916-Dec. '17 ......... 27 % 88 % 24 % 48 % 80 %
Oct.   1919-Aug. '21 . . . . . . . . . 15 % 89 % 81 % 27 % 15 %
Sept. 1929-Juli  '82 . . . . . . . . . 74 % 49 % 77 % 77 % 92 %
Nov.  1936-Mrt.  '88 . . . . . . . . . 82 % 82 % 45 % 42 % 65 %



Jaargemiddelden

Gasfabr. en
Jaar- Levensmiddelen Sigaretten- Kleinhandel Electr. Centrales Spoorwegengemiddelden (behalve vleesch) fabricken Chain Stores

(Operating Cics)

1914 24.7 59.- 12.4 67.8 84.-
1915 25.4 58.5 18.5 68.7 80.9

1916 28.1 61.1 16.- 76.8 86.9               V

1917 24.8 54.7 15.7 69.7 76.8 M
1918 25.9 45.1 15.- 52.4 68.7                      Z

1910 86.7 61.6 21.1 58.9 70.1  
1921 86.8 51.9 18.7 47.- 61.8

1924 78.5 67.5 50.9 71.8 76.7

1925 92.5 82.1 81.4 88.5 89.5

1026 100.- 100.- 100.- 100.- 100.-

1927 121.- 140.1 114.2 115.2
119.1  1928 158.2 148.1 141.5 161.5
128.5         2

1929 178.8 146.8 141.9 247.2 147.8
M

1932 66.3 98.1 48.2 107.4

26.4  1988 88.0 120.4 52.4 92.5 87.7

1984 87.8 180.6 70.1 68.1 41.5

1935 89.1 152.9 76.4 69.4 84.-
1986 96.8 161.- 76.8 102.8

51.2  1937 85.8 141.8 68.1 92.1 49.8

1988 71.0 126.6 55.8 74.5 26.1



Jaargemiddelden

Electr. Maclline Bouw-  Jaargem. Staal en ijzer Koper Auto's Chemieapparaten industrie materialen

1914 48.8 86.8 82.7 19.2 7.7 26.- -0- M#i
1915 58.3 40.9 91.6 51.4 21.6 89.4 -.-

1016 89.- 43.2 115.1 56.9 88.- 54.4 48.-       
1917 98.8 88.1 106.8 53.8 27.- 44.8 88.-
1918 87.- 80.- 92.8 60.8 27.8 41.1

27.8       1919 92.6 42.8 95.8 79.8 48.5 49.5 88.1             0

1920 88.5 89.- 75.9 78.8 49.8 47.8 88.5

1921 70.8 85.8 58.4 49.2 28.5 86.-

88.8  1922

1024 81.8 02.8 78.- os.s 42.5 57.5

08.0         1925 92.1 87.9 92.4 82.5 71.9 75.8 97.4
1926 100.- 100.- 100.- 100.- 100.- 100.- 100,-      M

M1927 128.0 124.5 111.2 110.9 148.5 189.- 100.2            Z
1928 148.- 178.0 164.1 186.- 241.5 171.2 126.2         2
1029 196.1 299.5 270.4 165.2 284.- 263.2

153.7  0
1982 88.8 64.8 29.8 40.2 43.4 69.0 26.-      4

51
1983 46.9 78.7 58.7 58.4 70.4 114.6 46.5                W

tj

M
1934 51.9                81.8                64.1                 81.8 94.5 140.4

64.-       1985 58.9 117.9 74.1 118.6 108.7 163.2 78.7
1936 87.4 191.6 160.2 68.1 188.2 280.6 125.8             0

1987 118.2 227.1 199.6 72.4 159.1 230.5 124.1
1988 70.5 449 185.7 46.1 110.8 180.8 90.1



Maundgemiddelden

 
Heropening Staal en Electr.

Koper
Machine- Auto's materialen

Bouw- Chemie
Beurs ijzer apparaten industrie

   Dec. 1914 41.5 85.8 69.1 14.9 8.4 -.- 24.6

84  Dec. 1015 88.- 44.- 111.8 69.1 40.1 -.- 55.8
M
    Nov.

1916 115.8H 46.-H 141.4H 68.8 Oct. 42.1H 50.IH April 58.8H
o  Dec. 1917 76.1L 81.-L Nov. 81.8L 45.4L Nov. 19.4L Jan.'18 25.4L 85.-
8   Aug. 1918  95.7H Oct. 88.8H  Nov. 98.8H 68.1H 80.8H -.- Dec. 43.-

   Jan. 1919 75.7L 87.1L Febr. 81.9L Nov.'18 60.2L Sept.'18 26.8L              - -                   -.-

      Oct.

1919 107.5H   Oct.   45.2H   Sept. 102.8 98.8 Nov. 68.2H Juli 41.7H Mei 58.8H
Aug. 1921 65.3L 32.-L 51.7 41.2L Oct. 24.8L Juni'22 50.7L 29.5L

Dec. 1924 90.8 71.8 91.6 77.4 48.- 81.4 65.7

   Dec. 1925 101.8 96.2 97.7 105.2 92.8 107.1 88.5

0  Dec. 1926 110.2 101.5 105.7 101.5 116.4 99.4 114.0

Z  Dec. 1927 144.8 146.4 187.2 125.9 180.2 118.2 158.8
A Dec. 1928 157.8 208.5 228.6 154.9 Nov. 284.8H 149.5 199.9

     Sept. 1929  243.9H Aug. 405.2H 294.4H 191.4H                  --.- 172.1H 837.7H

Juli 1932 21.9L Juni 40.6L Juni 17.7L Juni 28.6 25.5 Juni 17.6 Juni 48.8

   Dec.
1982 28.9 59.- 26.9 87.5 40.- 24.8 74.4

4  Dec. 1988 58.6 79.9 64.1 72.1 97.2 59.4 147.4
Febr. 1984 68.4H 93.8H 70.8H 85.7H 116.9H 71.4H 155.8H

Dec. 1984 47.8 81.- 55.9 90.1 90.8 67.2 189.5

Dec. 1985 70.8 159.1 108.7 185.9H 156.8 107.8 198.8
Dec. 1986 103.2 281.7 218.- 83.6 Nov. 211.9H 141.1 Nov. 268.8

Mei 1987 119.6H Febr. 267.4H Mrt. 254.-H Febr. 87.8H Febr. 200.4H Febr.156.6H -I-

Juni  1988 55.9L April 185.81    Apli.1 108.5L   __  _ 8-6.4L        _ 83:BL 73.4L   April 152.aL
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De volgende vraag, welke aan de orde komt, is of de
gewone aandeelen hier uitkomst kunnen bieden. Daartoe
volgen hier een aantal gegevens betreffende het koers-
verloop van verschillende categoriean rail gewone aan-
deelen. Voor het onderzoek werden genomen de perioden
1914-1919: de oorlogsperiode, gevolgd  door de depressie
van 1921, een uitgesproken reactie op de prijshausse der
voorafgaande jaren; de jaren 1925-1929 als een tijdperk
van hausse, waarin de credietinflatie en overspeculatie
een groote rol speelden en de daaropvolgende depressie
van 1929-1932, voorts de Anlrurbelungsperiode""

1933-1936, overgaande in de hausse van 1937 en de
daaropvolgende terugval van 1937-1938.

Gebezigd werden groepsindexcijfers, samengesteld door
de Standard Statistics Corporation, ontleend aan A.
COWLES C.S.:  Common Stock Indexes. (Zie bladz. 215/218).

Reeds bij een vluchtige bestudeering van deze gegevens
blijkt, dat de fluctuaties van de aandeelenkoersen wel zeer
hevig zijn.

Het eerste verschijnsel,  dat  hier  valt  op te merken, is
het aanzienlijke verschil in amplitude der fluctuaties
tusschen de kapitaalgoederen-industriean en de consumptie-
goederenbedrijven. Zoowel de stijgingen als de dalingen
zijn veel minder geprononceerd bij de consumptiegoederen-
en dienstverriehtingsondernemingen dan bij de kapitaal-
goederen-industriean.

Een tweede merkwaardigheid is, dat de amplitude van de
dalingen en stijgingen een tendens tot vergrooting schijnt
te vertoonen.

Bij de kapitaalgoederen-industrieal was de stijging van
1924 tot 1929 niet belangrijk grooter dan die in de jaren
1914-1916; daarentegen     vertoont het tijdvak     van
1932-1937 extreme schommelingen.

Deze correspondeeren met de zeer groote daling in de
jaren 1929/32. Opvallend is de groote stijging bij de
consumptiegoederen-industrieen in de jaren 1917/19, welke
aanzienlijk grooter is dan die bij de kapitaalgoederen-
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laagtepunt van de obligatiekoersen in 1932 zal moeten
worden gezocht in het hierboven reeds vermelde bijzonder
hevige karakter van deze crisis, waardoor het vertrouwen
in het bedrijfsleven zeer ernstig werd geschokt. De
bijzondere heftigheid van de „debt-inflation" in deze
jaren als gevolg van de steeds verder schrijdende, cal;a-
strofale prijsdaling leidde ertoe, dat de druk der sehulden
steeds grooter werd. Een toenemend aantal ondernemingen
bleek niet meer in staat haar verplichtingen uit hoofde
van obligatieleeningen na te komen, hetgeen een atmosfeer
van wantrouwen tegenover de obligaties, en wel speciaal
tegenover die van het bedrijfsleven, schiep. Men behoeft
in dit verband slechts te denken aan den ontwikkelings-
gang van de Amerikaansche spoorwegen, welker obligaties
voordien steeds als prima beleggingsmateriaal waren
beschouwd, om een indruk te verkrijgen van de invloeden,
welke hier aan het werk waren. Toch was zelfs deze crisis-
periode niet in staat de koersindexen te drukken beneden
het in 1920, onder invloed van de hooge prijzen der
20-er jaren, bereikte „absolute" minimum 1), met uitzon-
dering dan van de industrieelen en 2-de klasse spoorweg-
obligaties, een sprekend bewij s van den grooten invloed
van „inflationistische" tendenzen op het koerspeil van
de obligaties.

Deze cijfers vestigen wel den indruk, dat de geld-
waardedalingen voor den obligatiehouder een ernstig
nadeel opleveren.

Dit probleem is des te belangrijker, omdat in het alge-
meen de geldwaardedalingen in den loop der geschiedenis
frequenter zijn geweest en aanmerkelijk grooteren omvang
hebben aangenomen dan de geldwaardestijgingen. Afgezien
van enkele perioden in het recente verleden, waarin het
herstel (1925) en de handhaving van den gouden standaard
(1933/6) leidde tot een consequente deflatiepolitiek, waren
de gevolgen van een dergelijke deflatie meestal dermate
afschrikwekkend, dat zij spoedig werd opgegeven.

1) Zie de tabel op pag. 211.
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gegeven de rendementsindex   Van   COWLES;    deze   weer-
spiegelt eebter de koersfluctuaties van jaar tot jaar, wat
voor het onderhavige onderzoek minder gewenscht is.
Het allereerst valt op het groote aantal fluctuaties, dat de
dividenden van alle groepen kenmerkt. Een tweede ver-
schijnse], dat de aandacht trekt, is de groote afstand
tusschen hoogsten en laagsten indexstand bij de groepen
der kapitaalgoederenindustrie.

Het verband tussehen koopkracht van den $ en dividend-
index is zeer weinig uitgesproken. De koopkracht van den $
bereikt  een  zeer laag niveau in  1920;  in  dat jaar evenwel
zijn de standen van den dividendindex voor staal, ijzer
en koper, alles behalve  hoog te noemen;   de  top  viel  daar
uitgesproken in 1917. Beter gedragen zich de machine-
industrie, de auto's en de bouwmaterialen.

Het jaar der deflatie 1921 geeft alleen voor auto's en
bouwmaterialen een laagtepunt te zien, dat echter weinig
geprononceerd is.

De periode der „stabiele" koopkracht (1921/29) daaren-
tegen geeft, afgezien van tijdelijke inzinkingen in 1924
en 1925 voor enkele groepen van de kapitaalgoederen-
industrie, in 1929 een aantal recordniveaux van den
dividendindex te zien. De invloed van de z.g. „Mengen-
konjunktur" is duidelijk te bespeuren.

De deflatieperiode 1929/32 geeft over de geheele linie
een enorme daling van de dividendindexen van de
kapitaalgoederen industrieen.

Wat de reflatieperiode 1932/37 betreft, valt een evenzeer

„overdreven" groote stijging te constateeren.
Bovendien is het gedrag der verschillende kapitaal-

goederengroepen zeer uiteenloopend. De staalindustrie
b.v.  bereikte den stand  van  het  oorlogsjaar  1917:  12.74
sindsdien  niet  meer; het hoogtepunt  van 1929 bleef  daar
ver bij ten achter en dat van 1937 was nog reel lager.
Daarentegen vertoont de dividendindex van electrische
apparatenfabrieken een uitgesproken stijgende tendens,
terwijl de kopergroep in 1937 achterblijft t. o. v. 1929,
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hetgeen eveneens,  doch in mindere mate, het ge'val is bij
de machine-industrie en de auto-industrie.

Beziet men de tweede groep van bedrijven, dan valt
allereerst op, dat de schommelingen van den dividend-
index een veel minder extreem karakter dragen, de ups
and downs veel minder heftig zijn. Vooral de levens-
middelenbedrijven, de sigarettenfabrieken en de chainstores
geven een rustige en bevredigende ontwikkeling te zien.

Opvallend is de geringe invloed van de geldwaarde-
fluctuaties op den index dezer beide groepen.

De ontwikkeling van den spoorwegindex na 1930, en
die van den utility-index na 1933, vinden hun verklaring
in de speciale omstandigheden, welke voor deze groepen
golden.

Het geheel van deze cijfers kan niet den indruk wekken
van groote uniformiteit van gedrag noch van neutraliseering
van de koopkrachtfluctuaties.

Als wij nu trachten onze conclusies uit het voorafgaande
samen te vatten, dan komen wij  tot de volgende stellingen:

1) het gedrag van de obligaties, zoowel ten annzien
van hoofdsom, als, (onder den invloed van conversie-
operaties), van inkomen, wordt overwegend beheerscht
door den rentestand op langen termijn;

2) indien, in een periode van geldwaardedaling, tevens
deze rentestand aantrekt, boet de bezitter van „oude"
obligaties belangrijk aan koopkraehtvermogen en koop-
krachtinkomen in. Dit is het gewone beeld van de ont-
wikkeling in een hausse.

Een zekere compensatie voor de geldwaardedaling van
de hoofdsom kan worden gevonden in den vorm van het
verschijnsel, dat meer obligaties in de hausse als „first
class" worden beschouwd, zoodat een aantal, vroeger als
„second grade" besehouwde, obligaties een koersavans
boekt. Een analoge redeneering geldt ten aanzien van het
inkomen.

3) In een periode van daling van de koopkracht van het
geld kan de „ou :le" obligatiehouder compensatie vinden
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voor de tendens tot koersdaling, in zooverre de „geld-
overvloed" gepaard gaat met een daling van den rente-
stand: cheap money policy. Een opvallend voorbeeld
hiervan is de periode 1933-37 in de Vereenigde Staten,
in welke jaren onder den druk van den kapitaalovervloed
een belangrijke koersstijging intrad, doordat de belooning
voor den kapitaaldienst daalde.

In de meeste dergelijke gevallen zal de obligatiehouder,
ten gevolge van het conversierecht, gedwongen zijn een
lager geldinkomen te aanvaarden.

Uiteindelijk zal de geldwaardedaling ook in dit geval
zijn totale economische positie ongunstig beinvloeden,
hoewel bij uitzondering ook een andere ontwilrireling
denkbaar is.

4) Obligaties vertoonen in het algemeen een beperkte
conjunctuurgevoeligheid, afgezien    dan    van    den    sub     1
genoemden invloed van den rentestand op langen termijn,
in zooverre de wijzigingen van dien rentestand aan conjunc-
tuurinvloeden moeten worden toegeschreven. Indien echter
het conjunctuurverschilnsel een zeer extremen Torri aan-
neemt, blijken de obligatiekoersen heftig te reageeren in
een depressie, zooals met DaIne het geval was in de Ver-
eenigde Staten in de jaren 1929/1932, indien men althans
deze deflatieperiode als conjunctuurverschijnsel mag be-
sehouwen.

5) In het algemeen is een koersstijging van obligaties
aan betrekkelijk enge grenzen gebonden.

6) In het algemeen derhalve wordt de obligatiehouder
de dupe van de geldwaardedalingen, waartegenover
staat, dat geldwaardestijgingen, mits niet in al te extreme
mate, zijn positie aanmerkelijk verbeteren.

De grootere waarschijnlijkheid van geldwaardedalingen
in verhouding tot geldwaardestijgingen doet de balans
ten nadeele van den obligatiehouder doorslaan.

Wat de kwestie van de bescherming tegen geldwaarde-
daling door aandeelen betreft, kan het volgende worden
opgemerkt:
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1) Het is geen ijzeren wet, dat een geldwaardedaling
parallel loopt met een hausseverschijnsel. De scherpe
waardedaling  in de jaren 1914-'17 en '20 in de Vereenigde
Staten gaf geen aanleiding tot een ononderbroken hausse
op de aandeelenmarkt. De jaren 1917 en 1918 gaven zelfs
een niet onbelangrijke da]ing van het koerspeil te zien.
De periode van bijna constante koopkracht van den $in de jaren 1921/29 bracht daarentegen een bijzonder
hevige hausse. Zonder dat men daaruit een conclusie
behoeft te trekken ten aanzien van de stelling „the business
cycle largely a dance of the Dollar", kan worden vast-
gesteld, dat aandeelen geenszins zonder meer Trijwaren
tegen de gevolgen  van    koopkrachtdaling  van  het   geld.

2) De fluctuaties, zoowel van hoofdsom als van inkomen
uit hoofde van aandeelenbezit zijn uitermate hevig. Men
kalI in dit verband spreken van een tendens tot progres-
sieve winststijging c.q. winstinkrimping met analoge
koersontwikkeling. Van het eerste geval zijn vooral de
jaren 1924/9 en 1932/7 een voorbeeld; de eerste   bij  con-
stante, de tweede bij dalende koopkracht van den Dollar.

3) De mate en de richting van koerswinstfluctuaties
loopt van bedrijfstak tot bedrijfstak, en van geval tot
geval sterk uiteen. De ontwikkeling van de kosten- en
prijzenstructuur is daarbij van doorslaggevend belang en
deze varieert al naar gelang van aangrijpingspunt en voort-
plantingswijze der economische verstoring.

4) Het is derhalve onjuist als bescherming tegen geld-
waardedaling zonder meer „aandeelen" te koopen. De
keuze, in welke bedrijfsgroepen men het meest doelmatig
kan investeeren, moet beheerscht worden door de prognose
ten aanzien van de vermoede]ijke ontwikkeling der even-
wichtsverstoring en haar invloed op de winsteapaciteit
der bedrijven.

5) De koers- en inkomensfluctuaties van aandeelen
zijn te hevig en worden te zeer beinvloed door andere
factoren dan geldwaardeschommelingen, dan dat de
statisehe beleggingspolitiek, anders dan bij uitzondering
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en in noodgevallen, gewone aandeelen als beleggings-
object zal kunnen bezigen.

Behalve belegging in aandeelen ziin er nog enkele
andere mogelijkheden om de gevolgen van geldwaarde-
fluctuaties op te vangen. Het is voor de statische be-
leggingspolitiek vooral van beteekenis overmatig groote
koers- en inkomensschommelingen te vermijden en toeh
in zekeren zin het vermogen te seeureeren tegen den
invloed van zeer groote geldwaardeschommelingen.

Beide doeleinden kunnen, tot zekere hoogte, worden be-
reikt doorhet gebruikvan „second grade" obligaties en/of van
al of niet cumulatief preferente converteerbare aandeelen.

De „second grade" spool'wegobligaties welker koers-
ontwikkeling zich weerspiegelt in het desbetreffende
Dow JONES indexcijfer, daalden van een niveau van
78.0 tot 58.56 in 1920, waarop een stijging tot 85.28 in
1927 volgde. In 1932 werd een dieptepunt van 34.30
bereikt, in 1936 weer een hoogtepunt van 75.74.

Ondanks het feit, dat de stijging van obligatiekoersen
een zeker plafond ontmoet in den paristand, waarboven
geen belangrijke stijging mogelijk is, waren de koers-
fluctuaties toch zeer heftig. Het gedrag van deze spoorweg-
obligaties in de jaren 1916/1920 staat uiteraard onder den
invloed van de in die oorlogsjaren getroffen overheids-
maatregelen    ten    aanzien     van het spoorwegbedrij f;     de
dalende koopkracht van het geld had geen koersstijging
ten gevolge; integendeel, de koersen daalden.

Voor ons doel het belangrijkste is, dat indien en voor
zoover een koopkrachtwijziging van het geld de positie
en de perspectieven van een bedrijfstak resp. van de
ondememingen in dien bedrijfstak, gunstig beinvloedt,
de „second grade" obligaties een belangrijk koersavans
zullen kunnen boeken.

Het voordeel boven aandeelen is gelegen in de betere
juridische positie van de obligation. Bovendien worden de
koersfluctuaties in zekere mate geremd door het plafond,
dat de obligatiekoersen bezitten.
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Het hierboven aangehaalde voorbeeld van de spoorweg-
obligaties leert overigens:

1) Dat desondanks de fluctuaties zddr heftig kunnen
zijn, veel heftiger dan eigenlijk in het kader eener statische
beleggingspolitiek past.

2)  Dat ook hier de keuze van den bedrijfstak, in verband
met de diagnose ten aanzien van aangrijpingspunt en
verspreidingswijze van de economische verstoring, van
cardinale beteekenis is.

Er is geen enkele plausibele reden aan te voeren, waarom
alle „second grade" obligaties onder invloed van een
koopkrachtwijziging van het geld in koers zouden stijgen.
Evenmin is te verwachten, dat die koersstijging gelijken
tred zal houden met de geldwaardedaling. Anderzijds
vormt de bovengrens van de koersstijging bij voort-
schrijdende depreeiatie van het geld een ernstig nadeel.
Tenslotte is het voorhanden materiaal op dit gebied zeer be-
perkt, aangezien sleehts enkele bedrijfstakken in belangrijke
mate met obligatiekapitaal worden gefinancierd, zoodat de
keuze in „second grade" obligaties uitermate beperkt is.

Hoewel de „second grade" obligaties niet over het
hoofd mogen worden gezien als hulpmiddel ter hand-
having van de koopkracht van het vermogen, zijn de
mogelijkheden, welke zij bieden toch beperkt, ook en
vooral ten gevolge van haar speculatief karakter. Meer
nog dan bij aandeelen kan een onjuiste diagnose in dit
geval catastrofale gevolgen hebben. Blijft de „inflatie"
uit en treedt deflatie in, dan is het risico groot, dat de
second-grade obligatie een non-valeur Tvordt.

De converteerbare preferente aandeelen hebben het
voordeel, dat zij, evenals de „second grade" obligaties,
een zekere stabiliteit van geldinkomen bieden, hetgeen
voor de statische beleggingspolitiek van beteekenis is.
Anderzijds missen deze preferente aandeelen het „schuld"
karakter van obligaties, hetgeen kan beteekenen, dat zij
een minder solide karakter dragen dan laatstgenoemden.

Natuurlijk hangt voor de beoordeeling van deze vraag,
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alles af van de concrete omstandigheden. Een preferent
aandeel kan intrinsiek veel solider zijn dan een obligatie.
Maar dit neemt niet weg, dat het preferente aandeel toch
een „aandeel" is, dat wil zeggen, direct nh de gewone
aandeelen deelt in de risico's van het bedrijf. De voor-
beelden van cumulatief preferente aandeelen, welker
cumulatieve en preferente rechten alleen aeademisehe
waarde bleken te bezitten, zijn legio. Ook hier moet der-
halve aan de selectie zorg worden besteed.

Kiest men preferente aandeelen van zeer behoorlijke
standing, dan mag worden verwacht, dat, behoudens
zeer bijzondere omstandigheden, het geldinkomen stabiel
zal blijven. De koersfluctuaties van dergelijke aandeelen,
hoewel sterk vatbaar voor het „vertrouwenselement" iii
de conjunctuur, blijven beperkter dan die van gewone
aandeelen. De Standard Statistic's rendementsindex van
preferente aandeelen bedroeg in 1914 6.49 %, steeg in
1918 tot 6.70 %, daalde in 1919 tot 6.31 %, steeg in 1921 tot
6.80 %, daalde daarna tot 5.35 % in 1928, bedroeg in

, 1931 5.81 %, om in 1932 plotseling te stijgen tot 7.33 %,
waarna een daling volgde tot 5.14% in 1937. Enkele cijfers
betreffende concrete fondsen kunnen dit nader toelichten:

Hoogde en lawg816 koersell, 1929-1939

Preferente aandeelen
Gewone aandeelen (niet converteerbaar)

Am,rican Smelting . 1801/4 (29)     51/8 (32) 1053/4 (87) 188     (29)   22     (82) 154     (87) x
Bethlehem Steel.... 1403/4 (29)      71/4 (82) 1051/2 (87) 184      (80)    161/4 (82) 1851/4 (86) x
Dia nond Match Co .  24'/8 (80)  12    (82)  401/2 (86)  281/2 (81)   191/2 (81)   443/4 (89)-
Ingersoll Rand . . . . . 289    (80)  143/4 (82) 147    (86) 125    (28)  94    (82) 157    (89)
Intdrn. Harvester.  .  .   142        (29)     10'/8  (82)  116         (87)  1461/2  (80)     683/4  (82)  1713/6  (40)
Intdrn. Nickel...... 723/4 (29)      31/2 (82)   783/8 (87) 128      (29)   50      (82) 140      (88)
General Motors..... 913/4 (29)      75/8 (82)   77      (86) 1007/8 (80)    561/4 (82) 1261/, (89)
Procter & Gamble .. 787/8 (80)   195/8 (83)   66      (89) 111      (29)   81      (82) 1221/4 (88)
Safeway Stores..... 2013/4 (28)   28      (83)   513/4 (89) 1091/0 (29)   69      (82) 1161/4 (89)
Consol. Edison...... 1831/, (29)   811/2 (82)   49'/8 (87) 107      (29)    721/2 (82) 1081/2 (89)

x preferent dividend tijdelijk verminderd of gepasseerd.
= winstdeelend.
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Alleen in de gevallen, waarin tijdelijk vermindering of
staking van dividendbetaling plaats vond, blijken de
preferente aandeelen koersschommelingen te vertoonen,
welke die van de gewone aandeelen benaderen. In de andere
gevallen blijven de koersfluctua'ties, hoewel grooter dan
die van prima obligaties, toch beperkt. De gekozen voor-
beelden betreffen, bijna zonder uitzondering, gewone,
niet converteerbare, preferente aandeelen. Zij  laten zien,
dat het in beginsel voor den belegger mogelijk is, zijn ver-
mogen in preferente aandeelen te investeeren zonder
overmatig groote koers- en inkomensrisico's te loopen.
Wel is het koersrisico grooter dan bij prima obligaties,
doch daartegenover staat, dat het rendement van prefe-
rente aandeelen in het algemeen hooger ligt dan dat van
obligaties, zooals ook uit de Standard Statistics cijfers
duidelijk blijkt.

Mits met zorg gekozen, ligt het preferente aandeel
derhalve meer in de lijn van de statische beleggings-
politiek dan de, qua koersontwikkeling, bijzonder specula-
tieve „second grade" obligaties.

Het plafond voor de koersstijging wordt hier bepaald
door den rentestand op laIlgen termijn en beinvloed door
de voorwaarden waarop en den koers, waartegen eventueel
aflossing kan geschieden. Tot zoover bestaat er, wat de
maximum bereikbare koers betreft, geen essentieel onder-
scheid tusschen „second grade" obligaties en preferente
aandeelen.

Maar het conversierecht in gewone aandeelen, dat ver-
bonden is aan converteerbare preferente aandeelen, be-
teekent, dat dit plafond kan worden ge81imineerd. Het biedt
den bezitter van preferente aandeelen, bij sterke en aan-     1
houdende koersstijging van gewone aandeelen, de mogelijk-        '
heid op aantrekkelijke voorwaarden gewone aandeelen
te verkrijgen.

Het behoeft geen betoog, dat dit recht, juist in tijden van
„inflatie", van beteekenis kan zijn.

In „normale" tijden kan de belegger rustig zijn preferent
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aandeel aanhouden. Treedt een belangrijke koopkracht-
daling van het geld in, dan kan hij, indien de onderneming
in kwestie daardoor bevoordeeld wordt, zijn bezit om-
ruilen in gewone aandeelen. De belangrijke koersrisico's,
verbonden aan het bezit van gewone aandeelen, worden
zoo lang mogelijk uitgeschakeld; de moei]ijke beslissing
deze koersrisico's te aanvaarden ten einde een mogelijk
grooter risico, voortvloeiende uit de koopkrachtfluctuaties
van het geld te ontgaan, wordt zoo lang mogelijk uit-
gesteld, en kan plaats vinden op een oogenblik, waarin
wellicht de situatie iets meer is opgehelderd. Een soort-
gelijk betoog ge]dt voor converteerbare obligaties.

Jammer genoeg voor den belegger, zijn de converteer-
bare preferente aandeelen   zeer dun gezaaid; als finan-
cieringsvorm voor de ondememing bieden zij weinig
attractie. De keuze is derhalve beperkt, waardoor de
practische bruikbaarheid van deze aandeelen als „hedge"
niet groot is.

Resumeerende vormt de uitbreiding van de statische
beleggingspolitiek tot het streven naar instandhouden
van de koopkracht van vermogen en inkomen een inge-
wilrlzeld vraagstuk, dat geenszins tot oplossing te brengen
is door een eenvoudige formule als „beleg in aandeelen"
of „koop goederen".

Wil het streven eenige kans op succes hebben, dan dient
men zieh zoo nauwkeurig mogelijk rekenschap te geven
Tan de uiteenloopende consequenties, welke de koop-
krachtinjectie, al naar gelang van aangrijpingspunt en
voortplantingswijze, op de verschillende onderdeelen van
het economische leven zal hebben, en wel in het bijzonder,
op de rentabiliteit van de bedrijven. Vooral de eventueele
wijze van Overheidsingrijpen op het gebied van de prijs-
vorming verdient daarbij de aandacht.

De nieuwere methodes op het gebied van het quantita-
tieve economische onderzoek, in het bijzonder de sequentie-
analyse, welke zich bezighoudt met het onderzoek van
hetgeen wij hebben genoemd de voortplantingswijze van
TAN RAVESTIJN  ·  E 1660 16
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economische verstoringen, zal daarbij voorlichting kunnen
geven. Zelfs indien, met behulp van deze methodes, een
zoo rationeel mogelijke keuze plaats vindt, kan niet worden
verwacht, dat het aandeelenbezit het vermogen en het
inkomen, in koopkracht uitgedru]it, intact zal houden.

In het algemeen schijnt de ervaring te bewijzen, dat de
koers- en inkomensfluctuaties van aandeelenbezit veel
grooter ziln dan correspondeert met de koopkrachtflue-
tuaties. Dit houdt in, dat de belegger zich voor de nood-
zaak ziet geplaatst aanzienlijke koers- en inkomens-
risieo's te aanvaarden, welke in strijd zijn met aard en
karakter van de statische beleggingspolitiek. Alleen de
dreiging van een nog veel aanzienlijker risico, te weten
permanent vermogens- en inkomensverlies door daling
van de koopkracht van het geld, kan een motief opleveren
om het risico van koers- en inkomensfluctuaties te
aanvaarden.

De hierboven genoemde factoren t. w.
1) De economische prognose e.q. diagnose met behulp

van de sequentie-analyse ten aanzien van de waarschijnlijke
ontwikkeling en de bestaande situatie,

2) het willens en wetens aanvaarden van aanzienlijke
risico's  t. a. v.  de  fluetuatie van vermogen en inkomen,  na
afweging tegen het risieo van vermogens- en inkomens-
verlies door geldwaardedaling,

zijn elementen, welke den dynamischen inslag van de·
statische beleggingspolitiek in rn imeren zin duidelijk
illustreeren.

De statische beleggingspolitiek in ri,imeren zin vormt,
niet door haar doelstelling, maar wel door haar middelen,
haar opgedrongen door den aard en het karakter van het
economische milieu, waarin zij zich moet verwerkelijken,
een overgang naar de dynamische beleggingspolitiek.
Alvorens wij deze bespreken, zullen wij eerst hebben na
te gaan, welke beteekenis het beginsel van risicoverdeeling
voor de beide vormen van de statische beleggingspolitiek
bezit.
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De Beteekenis van het Beginsel van de Risieoverdeeling
voor de beide vormen der Statisehe Beleggingspolitiek

De in de voorafgaande bladzijden gegeven karak-
teristiek van de beide vormen van statische beleggings-
politiek,  t. w. de statische beleggingspolitiek in engeren
en in ruimeren zin, houden reeds in,  dat het beginsel van
de verdeeling van risico voor deze beide vormen van
beleggingspolitiek uiteenloopende beteekenis zal hebben.

Uitvoerig werd betoogd, dat de statische beleggings-
politiek in engeren zin er zooveel mogelijk naar zal streven
zich te onttrekken aan alle economische risico's.

Veiligheid van hoofdsom en inkomen, stabiliteit van de
geldwaarde van het vermogen, zijn haar hoofddoeleinden.
Voor haar bestaat in zekeren zin geen keuze tusschen
goede en kwade risico's, immers alle risico's zijn voor
haar uit den booze. Deze vlucht uit de economisehe werke-
lijkheid blijkt evenwel moeilijker te bereiken te zijn, dan
op het eerste gezicht wel zou schijnen. Het is vooral de
ervaring geweest, welke den zuiveren belegger leerde inzien,
dat 66n bepaald fonds, hoe „safe" en schijnbaar risico-
loos ook, toch in vele gevallen tot teleurstelling leidde.

De koers van een dergelijk, algemeen als summum
van soliditeit beschouwd, fonds als Consols b.v. daalde van
100 in 1914 tot 77.5 in 1918, tot 67.0 in 1922 om zich in
1923 te herstellen tot 80.6, dan tot 1931 te schommelen
tusschen 79 en 76, waarop, onder den invloed van de
cheap money-policy, een snelle koersstijging volgde tot
93.4 in 1932, 103.7 in 1933, 117.5 in 1934, 122.6 in 1935,
waarna een daling inzette tot circa 100.7 in 1938. En de
koersen van onze Nederlandsche Integralen zijn al weinig
minder aan ups and downs onderhevig.

Ook al had degene, die zijn vermogen belegde in Consols
of Integralen, een stabiel geldinkomen behouden gedurende
de geheele periode van zijn belegging, de geldwaarde van
zijn vermogen zou, onder den invloed van de fluctuaties
van den rentestand op langen termijn, hevige sehomme-
lingen hebben vertoond.
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En nog veel ernstiger waren de lotgevallen van hen,
die,  onder de charme van een beetje meer rendement, bij
Russen, Hongaren, Oostenrijkers, enz., om nog niet van
verschillende Zuid-Amerikaansche waarden te spreken,
hun toevlucht hadden gezocht. Al deze bittere ervaringen
leerden den belegger, dat het begrip „gilt-edged security"
een historisch-relatieve beteekenis bad.

De belegging in 66n fonds, of algemeener in 66n categorie
vermogensobjecten, aanvankelijk noodzakelijk door gebrek
aan keuze - men denke aan het gedrang om obligaties
van Holland te verwerven in de tijden van JAN DE WITT,
aan de bijna uitsluitende belegging in grond en hypotheken
in de Middeleeuwen - later gecontinueerd door gebrekkige
kennis van, en communicatiemiddelen met, het buitenland,
en zelfs met deelen van denzelfden Staat, werd na het jaar
1850, doch vooral tegen het einde der vorige en het begin
van deze eeuw, meer en meer verdrongen door andere
methodes.

Deze methodes werden mogelijk gemaakt door de veel
grootere keuze van beleggingsobjecten, ontstaan door de
ontwikkeling van het bedrijfsleven, in het bijzonder de
industrie en de spoorwegen, de verruiming van den
economischen horizon door de „opening" van nieuwe
landen en de perfectioneering van de financieel-technische
organisatie (de beurzen en de ontwikkeling van de Naam-
looze Vennootsehap als ondernemingsvorm).

Omstreeks de zestiger jaren van de vorige eeuw vindt
men het eerste begin van de toepassing van het beginsel
der risicoverdeeling  op de beleggingspolitiek in  den vorm
van de oprichting van „investment-trusts".

Reeds eerder 1) werd opgemerkt, dat ditbeginselontleend
was aan de techniek van het verzekeringsbedrijf, en dat het
zijn succes te danken  had  aan de wet der groote getallen.

De vraag rijst, in boeverre de toepassing van dit beginsel
op  beleggingen, d. w. z. op exogene 6n op endogene risico's,
inderdaad gemotiveerd is.

1) Pagina 16 e.v.
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Het is a priori duidelijk, dat een zoover mogelijk door-
gevoerde risicoverdeeling, zoowel de goede"„    als de
„kwade" kansen, zooveel mogelijk gelijk maakt aan die,
welke bestaan voor de gemeenschap, waaraan de beleggings-
objecten zijn ontleend. Onder gemeenschap wordt hier dan
verstaan de totaliteit van de uitgekozen soort van objecten.
Is de „sampling", de keuze van de objecten uit de totaliteit
goed geweest, dan moet deze selectie ongeveer deze]fde
ontwikkeling vertoonen als de totaliteit zelf. Doch juist
daarin schuilt het vraagstuk: is het gewenscht de ont-
wikkelingslijn van deze totaliteit te volgent

De statische beleggingspolitiek wil, naar wij in het
voorafgaande hebben betoogd, bij voorkeur zoo weinig
mogelijk de gevolgen van welke „ontwikkeling" dan ook
ondervinden. Het begrip ontwikkeling is in wezen dyna-
miscb en derhalve in strijd met de grondgedachte van de
statische beleggingspolitiek. Het gaat er derhalve om,
naast een behoorlijke keuze uit de „gemeenschap", de
totaliteit zoodanig samen te stellen, dat zil zoo veel
mogelijk aan de invloeden van elke ontwikkeling is ont-
trokken.    Ook   hier moet derhalve gelden:   niet   een   zoo
groot, maar een zoo doelmatig mogelijke verdeeling van
risico is het doel, dat moet worden nagestreefd.

De selectie zal derhalve, ook bij de statische beleggings-
politiek, een belangrijke rol moeten spelen, en wel geleid
door de gedachte, dat de risico's zoo gering mogelijk moeten
zijn. Dit houdt reeds direct ten aanzien van de statische
beleggingspolitiek in engeren zin in, dat aandeelenbezit
in het algemeen uitgeschakeld moet worden, aangezien
aandeelen bij uitstek onderhevig zijn aan dynamische
invloeden.

Resten derhalve in hoofdzaak de obligaties en andere,
vaste rentedragende, schulden op langen termijn.

Maar ook deze totaliteit is nog te reel aan dynamische
invloeden onderhevig om zonder meer als basis van de
beleggingspolitiek te kunnen worden aanvaard.

Wij hebben gezien, hoe de „second grade" obligaties
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onderhevig zijn aan bijzonder seherpe fluetuaties onder den
invloed van conjunctuurverschijnselen. In een depressie
bestaat groote kans, dat hun bezit de stabiliteit van het
inkomen in gevaar brengt, nog afgezien van de ongunstige
koersontwikke]ing, welke de hoofdsom uiterst nadeelig
zal beinvloeden. Ten gevolge van de tendens tot synchroni-
satie, welke de economische verschijnselen in de conjunc-
tuur vertoonen, treedt in de depressie een stuwing van de
kwade kansen op, waartegen de verdeeling van risico
practisch machteloos is. De geschiedenis van de Ameri-
kaansche investment trusts in de jaren 1929/32 vormt
een goede illustratie van deze stelling.

En niet slechts de „second grade" obligaties vormen een
element, dat aan de ontwikkeling van de „totaliteit"
der obligaties een zekere richting, een tendens geeft, en
haar stabiliteit verstoort;     de op bladzijde    210    e.   v.
weergegeven cijfers aangaande het koersverloop van prima
industrieele-, utility-, en spoorwegobligaties leeren, dat ook
deze beleggingsobjecten in een heftige depressie aan-
merkelijke fluctuaties kunnen vertoonen. Ook tegen deze
vermogensfluctuaties is het beginsel van de risicoverdeeling
machteloos, tenzij de internationale verdeeling daar-
tegen bescherming zou kunnen bieden.

Deze fluctuaties, welke de totaliteit van de obligaties
vertoont, zijn van statisch standpunt uit, ongewenscht.

Consequent statisch beschouwd, moet de totaliteit
derhalve worden beperkt door een verdere selectie.

Op deze wijze komt men tot een beperkte groep van
obligaties met bijzondere eigenschappen ten aanzien van
de breedte van het economische draagvlak, de soliditeit,
en het algemeene vertrouwen, dat deze fondsen genieten.

Binnen de grenzen van deze beperkte groep moet dan
worden gestreefd naar een zoo rllim mogelijke verdeeling
van risico, een zoo goed mogelijke keilze, opdat het ver-
mogen zich zoo nauwkeurig mogelijk zal gedragen in over-
eenstemming met deze „totaliteit". Hierbij moet dan bij
het begrip „gedragslijn" worden gedacht aan zoo groot
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mogelijke stabiliteit en zoo weinig mogelijk gedrag „op
eigen houtje".

Natuurlijk is hiermede het ideaal van de statische
politiek nog niet verwerkelijkt, doch slechts benaderd.
Immers ook deze beperkte groep heeft een zeker gedrag,
dat beheerscht wordt door algemeene economische ten-
denzen, zooals b.v. de ontwikkeling van den rentestand
op ]angen termijn. Daartegen kan weer een verdere
selectie worden aangewend,  t. w. de verdere beperking
van de groep tot kortloopende obligaties.

Wat in het voorafgaande vooral van belang moet
worden geacht, is het inzieht, dat de selectie van de groep
op grond van de van haar te verwachten eigenschappen
van cardinaal belang is en minstens evenveel beteekenis
heeft als de toepassing van het beginsel van de risido-
verdeeling. Dit inzicht spruit voort uit het karakter van
de zoogenaamd economisch-endogene risico's. Gedroegen
deze zich volkomen gelijk aan de exogene risico's, werden
zij zuiver door het toeval beheerscht, en was derhalve hull
verdeeling in den tijd ook een zuiver toevallige, dan zou
de statische beleggingspolitiek kinnen volstaan met een
eenvoudige risicoverdeeling over een zoo groot mogelijk
aantal beleggingsobjecten.

Het feit evenwel, dat bepaalde economische risico's,
met name de zeer belangrijke conjunctuurrisico's in
tijdelijke concentraties optreden en dat bepaalde be-
leggingsobjecten aanmerkelijk gevoeliger zijn voor deze
risico's dan andere categoriean van vermogensbestand-
dee]en, stempelt de eenvoudige verdeeling van risico tot
een niet bevredigende oplossing van het vraagstuk.

De eenige mogelijkheid om een toepassing van het
beginsel van de risicoverdeeling, 66k ten aanzien van deze
risico's te motiveeren, zou kunnen liggen in het ver-
schijnsel, dat de verschillende nationale conjuncturen
zoodanig over den tild waren verdeeld, dat onderling
compensatie mocht worden verwacht.

Wij hebben reeds eerder uiteengezet,    dat de inter-
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nationale samenhang van de conjunctuurverschijnselen
daartoe te groot is, terwijl bovendien het aantal

"
"nationale conjuncturen, dat voor de verdeeling in
aanmerking komt, te gering is, dan dat van deze methode
succes kan worden verwacht. De in het laatste decennium
op te merken economische blokvorming beperkb de
mogelijkheden op dit gebied nog meer.

De conclusie luidt derhalve, dat ook ten aanzien van
de statische beleggingspolitiek in engeren zin aan de
economische prognose, naast het beginsel van de ver-
deeling van risico, een belangrijke plaats moet worden
ingeruimd.

Onder de prognose moet dan hier worden verstaan, niet
de verwachting op korten termijn ten aanzien van het
gedrag van 66n bepaald beleggingsobject, maar de, nauw
aan het economigche wetmatigheidsbegrip verwante, alge-
meene gedragslijn, welke van bepaalde vermogensobjeeten
onder bepaalde omstandigheden kan worden verwacht,
zooals uitvoerig werd betoogd in de vorige afdeeling.
Om enkele concrete voorbeelden te noemen: ceteris paribus
kan worden verwacht,  dat de consumptiegoederenbedrijven
aanzienlijk minder gevoelig zijn voor economische schokken
dan de productiemiddelenindustrie6n (vraag- en kosten-
structuur); ceteris paribus is een goed gefundeerde obligatie
aanmerke]ijk ongevoeliger dan een willekeurig aandeel
(financieele structuur en juridische positie), ceteris paribus
is een obligatie van een financieel en economiseh krachtigen
Staat minder kwetsbaar dan die van een economisch
eenzijdig georianteerde en financieel kwetsbare gemeen-
schap, of van een individueele onderneming.

Het is van beteekenis er op te Wijzen, dat, onder moderne
verhoudingen (tijdens onze Republiek  b.v.  was dat anders;
toen waren de burgers rijk en de Staat arm),de Staats-
obligatie reeds een belangrijke mate van risicoverdeeling
inhoudt, zij het dan ook in een andere beteekenis, dan die,
welke meestal aan dit woord wordt toegekend.

De intrinsieke waarde van de Staatsobligatie berust
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n.1. op de belastingeapaciteit van de gemeenschap in
kwestie, welke wederom wordt beinvloed door de econo-
mische lotgevallen van alle individuan en bedrijven, welke
deel dier gemeenschap uitmaken.

Naar mate, onder den invloed van de ordening, de Staat
een grootere taak gaat vervullen op het gebied van pro-
ductie en distributie, wordt deze tendens nog meer ge-
accentueerd.

Na deze uiteenzetting over het beginsel van risico-
verdeeling in verband met de statische beleggingspolitiek
in engeren zin, Traagt de statisehe beleggingspolitiek in
ruimeren zin onze aandacht.

Wij hebben in de vorige bladzijden uiteengezet, dat de
keuze van de groep in dit geval aanmerkelijk ingewikkelder
en van nog grooter belang is, dan bij de statische beleggings-
politiek in engeren zin. Van geval tot geval, aldus werd
betoogd, varieert het effect van de economische ver-
storingen op de rentabiliteit van verschillende onderdeelen
van het bedrijfsleven. En de ontwikkeling van deze
rentabiliteit is de hoofdfactor, we]ke het koersverloop, en
daarmede ook de „re8ele" waarde vandebelegging bepaalt.

Het gevolg hiervan is, dat de analyse van wezen en
verloop van de eeonomische verschuivingen, en daarmede
de prognose ten aanzien van de verdere ontwikkeling, een
centrale positie in gaat nemen, terwijl de risicoverdeeling
een meer secundaire rol speelt. De economisehe ver-
schuivingen, welke voortvloeien uit een storing in de geld-
voorziening,    zijn   een bij uitstek dynamisch verschijnsel;
de statische beleggingspolitiek in ruimeren zin is derhalve
ten nauwste verwant aan de dynamische beleggings-
politiek.

Terwijl de statische beleggingspolitiek in engeren zin er
alleen naar streeft een groep te vinden, welke zich econo-
miseh gesproken „neutraal" gedraagt, beoogt de statische
beleggingspolitiek in ruimeren zin het vinden van een
categorie van beleggingsobjecten, welke zich economisch
positief gunstig gedraagt.
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De verwachtingen, waarop een gedrag in deze omstandig-
heden moet worden gebaseerd, dienen aanzienlijk concreter
en geddtailleerder te zijn dan de, meer algemeen gehouden,
prognose van de statische beleggingspolitiek in engeren
zin. Zij dienen gebaseerd te zijn op een zoo volledig moge]ijk
inzieht in het karakter van de verstoring en de wijze,
waarop de individueele bedrijven en bedrijfstakken daarop
zullen reageeren.

Een geditailleerd onderzoek van de kosten- en prijzen-
structuur, de vraag- en aanbodsverhoudingen per bedrijfs-
tak en, nader uitgewerkt, per individueele ondememing,
met een daaraan verbonden verwachting ten aanzien van
de verdere ontwikkeling dezer factoren, is noodzakelijk
om met eenige kans op sucees het beoogde doel na te
streven. Meer nog dan bij de statische beleggingspolitiek
in engeren zin, is hier het vraagstuk in het geding, of en in
hoeverre, de verdeeling van risico in staat is met succes
te worden gehanteerd tegen de endogene economische
risico's, want de aan de verstoringen verbonden risico's
zijn bij uitstek endogene economisehe risico's.

Het centrale probleem, dat de geheele beleggingspolitiek
beheerscht, n.1. de vraag naar de mogelijkheid eener
practisch voldoende efficiente economische prognose is
ook hier van beslissende beteekenis.

De Traag zelve: hoe kan het vermogen op de beste wijze
worden beveiligd tegen de gevolgen van de storing in de
geldcirculatie, veronderstelt de mogelijkheid een prognose
te formuleeren ten aanzien van de gevolgen eener dergelijke
ontwikkeling.

Indien een dergelijke prognose is opgesteld, moet de
beleggingspolitiek zich baseeren op die verwachtingen als
het meest effici8nte middel om de endogene economische
risico's te ontgaan. Het beginsel van de verdeeling van
risico wordt daarmede beperkt tot de afweer van de
exogene risico's, en krijgt daardoor een secundaire
beteekenis.

Mag in een rustige periode worden aangenomen, dat de
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ontwikkeling van de economische gebeurtenissen tamelijk
geleidelijk, zonder groote sehokken verloopt, zoodat de
economische gemeenschap als geheel een niet onbe-
vredigenden gang van zaken te zien zal geven, in een
periode van monetaire onrust is de evolutie onderhevig
aan plotselinge veranderingen.

Het vraagstuk, waarvoor de statische beleggingspolitiek
in ruimeren zin zich vooral gesteld ziet, is: de ontwikkeling
van de verschillende deelen van het economische leven
gaat aanzienlijke dispariteiten vertoonen. En juist het
stellen van een prognose ten aanzien van deze dispariteiten
is het kernprobleem van deze beleggingspolitiek. Dit
houdt in, dat haar apparaat veel omvangrijker, haar
analyse geddtailleerder, haar beheer veel soepeler en haar
activiteit grooter moet zijn dan die der statische beleggings-
politiek in engeren zin. In 66n woord samengevat, moet
zij veel dynamischer zijn.

Bovendien is de houding van de beide vormen van
beleggingspolitiek tegenover de risieo's een geheel ver-
schillende: bij de statische beleggingspolitiek in engeren
zin, is zij in hoofdzaak negatief, met het accent op het ver-
mijden van kwade kansen. De statische beleggingspolitiek
in ruimeren zin veronderstelt een andere geestesgesteldheid.
Zij dient welbewust kwade risieo's te aanvaarden, ten einde
nog slechtere kansen te ontgaan. Wie aandeelen of goederen
of grond koopt in plaats van obligaties, aanvaardt de
sleehte risico's TaIl groote koers-, prijs-, en inkomens-
fluctuaties alleen, omdat hij verwacht daardoor aan erger
te ontkomen. Hij weegt derhalve risico's tegen elkaar af,
een procedure, welke aan de statisehe beleggingspolitiek
in engeren zin vreemd is.

Bij de statische beleggingspolitiek in rilimeren zin over-
heerscht derhalve de gedachte van de risicoselectie, van
het tegen elkaar afwegen van de verschilende kansen.

Toch moet aan het beginsel van de risicoverdeeling
ook voor de statische beleggingspolitiek in ruimeren zin
een groote beteekenis worden toegeschreven. Allereerst
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binnen het kader van de geseleeteerde groep. Al is deze
groep aanmerkelijk minder omvangrijk dan bij de statische
beleggingspolitiek in engeren zin, dit neemt niet weg, dat
binnen het kader van deze groep de verdeeling moet
worden doorgevoerd als beschermingsmiddel tegen de
exogene risico's van socialen of natuurlijken oorsprong.

In tal van gevallen echter treft men het streven aan,
het beginsel van risicoverdeeling te bezigen als een soort
panac6e, als middel tot het opvangen en neutraliseeren
van alle risico's, derhalve ook van de endogene. Het is
in de vorige bladzijden gebleken, dat de winsten, en
gevolgelijk ook de winstuitkeeringen (dividenden) van de
meeste ondernemingen aan zeer heftige schommelingen
onderhevig zijn. Hetzelfde geldt voor de koersen. Deze,
zeer hevige, fluctuaties vormen voor de statische be.
leggingspolitiek een bezwaar. De vraag ligt derhalve voor
de hand, of een combinatie van obligatie- en aandeelenbezit
geen verbetering zou kunnen brengen in deze ongewenschte
situatie. Men zou dan een risicoverdeeling kunnen door-
voeren in den vorm van een zeker percentage van het ver-
mogen,  dat in obligaties wordt belegd, en een ander ge-
deelte, dat in aandeelen wordt geinvesteerd. Afgezien van
de eventueele m6rites van dit voorstel uit anderen hoofde,
b.v. als combinatie van statische en dynamisehe beleggings-
politiek, waarbij het in obligaties belegde deel van het
vermogen dan de een vast inkomen afwerpende basis
vormt en het in aandeelen belegde gedeelte de „toekomst-
mogelijkheden" inhoudt, moet, vanuit het thans aan de
orde zijnde probleem, deze „risicoverdeeling" als ondoel-
matig worden gekenschetst.

Al reeds dadelijk dient de Traag te WOrden gesteld:
welk percentage moet in aandeelen worden belegd, ten-
einde de koers- en  Uvidendfluctuaties van de aandeelen
op te vangen en te stabiliseerent De vraag stellen is tevens
haar   beantwoorden:   men kan onmogelijk een redelijke
verdeelingsbasis aangeven.

In  de vorige uiteenzettingen werden sleehts matige geld-
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waardedalingen behandeld;   maar  ook  een  totaal,  of   prac-
tisch totaal, waardeloos worden van het geld is denkbaar.
En dan is de obligatieportefeuille practisch een non-valeur,
waarvan in het geheel geen stabiliseerenden invloed uit-
gaat. In dergelijke omstandigheden leidt deze methode
tot het verlies van het voor den eigenaar wellicht voor-
naamste gedeelte van het vermogen.

Een tweede bezwaar tegen deze toepassing van het
beginsel  van de risicoverdeeling  is:    naar welk criterium
moet de aandeelenportefeuille worden samengesteld?

In de vorige afdeeling werd uitvoerig betoogd, dat de
gevolgen van een inflatorische beweging, of algemeener,
van een economische evelwiehtsverstoring van geval tot
geval sterk kiinnen uiteenloopen, en geenszins op langen
termijn A priori zijn te voorspellen.

Het koopen b.v. van aandeelen in goudmijnen, als de
meest voor geldwaardefluctuaties ongevoelige belegging,
heeft ongetwijfeld zekeren grond;   doch de waarde   van
het goud is de laatste dece]mia een steeds wankeler factor
geworden. Slechts door kunst en vliegwerk wordt de goud-
prijs   op een bepaald peil gefixeerd; thans   zijn   practisch
de Vereenigde Staten de eenige koopers van goud tegen een
vasten prijs. De verhooging van den goudprijs ten tijde
van de devaluatie van den Dollar was, economisch gezien,
een omgekeerde wereld.

Een ander advies, onlangs in een Amerikaansche finan-
cieele periodiek gelanceerd 1), n.1. het koopen van aandeelen
van distilleerderijen, omdat deze altijd oude voorraden
hebben, miskent de trage prijsvorming voor merkartikelen
in den kleinhandel en houdt geen rekening met de mogelijk-
heid, dat onder de huidige omstandigheden een belasting-
verzwaring geenszins uitgesloten is. En zoo kan men voort-
gaan van geval tot geval.

Op deze wijze doorredeneerende, zou men practisch
zich verplicht zien belang te nemen bij alle aandeelen,

1) Barron's, November 1940.
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omdat deze alle in bepaalde, mogelijke situaties zekere
kansen zouden kunnen bieden. Dit ideaal, van „een beetje
belang te hebben bij alles", dat, ook voor den kleinen
belegger thans bereikbaar is, dank zij  den overvloed van
dipdtfractiebewilzen, leidt ertoe, dat het vermogen uit-
eindelijk een ontwikkeling gaat vertoonen, analoog aan die
van de geheele economische gemeenschap. Zeker in perioden
van hevige inflatie, waarin de gemeenschap als geheel
soms belangrijk verarmt, kan dit het doel van de beleggings-
politiek niet zijn.

Het gaat er juist om, het vermogen niet te doen deelen
in de groote verliezen, welke in dergelijke tijden intreden.
Alleen als verlegenheidsoplossing, als de beleggingspolitiek
inderdaad volkomen machteloos zou staan tegenover de
gevaren der economische dynamica, is deze toepassing
van het beginsel van de risicoverdeeling aanvaardbaar.

Doch ook al zou men deze stelling aanvaarden, dan nog
is de verdeeling van risico, op deze wijze toegepast als
middel tegen de gevaren van geldwaardefluctuaties weinig
rationeel. Alleen, indien de kansen van geldwaardedaling
en geldwaardestijging gelijkelijk waren verdeeld, zou een
fifty-fifty-verdeeling de meest logische zijn.

In het licht van de ervaring van de laatste eeuwen mag
evenwel worden geconstateerd, dat de kansen op geld-
waardedaling aanmerkelijk grooter zijn dan die op geld-
waardestijging. Hoe groot deze kansen respeetieve]ijk zijn,
is onmogelijk A priori te bepalen.

De verdeelingsbasis tusschen obligaties en aandeelen
heeft derhalve geen enkelen logischen grondslag. Meestal
zullen het andere motieven zijn dan de zuivere risico-
verdeelingsgedachte, welke de verhouding van obligatie-
en aandeelenbezit bepalen. Het gevolg is dan een half-
slachtig geheel, dat in het algemeen weinig bevrediging
schenkt.

Juist op het gebied van de beleggingspolitiek treft men
vaak de figuur aan, dat men besehermd wil zijn tegen aUe
kwade kansen, doch eveneens wil profiteeren van alle goede,
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welk streven dan zoogenaamd moet worden verwerkelijkt
door een goede verdeeling van risico.

Dit is een volkomen onjuiste gedachtengang. Risico-
verdeeling kan hoogstens de kansen nivelleeren;      een
grootere stabiliteit van de totale ontwikkeling van het
vermogen bevorderen. Dat kan alleen worden bereikt,
doordat goede en kwade kansen elkander in evenwicht
houden, waardoor een nivelleering tot stand komt.

Wie welbewust streeft naar vermogensvermeerdering
door het benutten van goede kansen, dient de verdeeling
van risico in den zin van „van alles wat en van niets
veel te hebben" als middel  tot het bereiken van zijn doel
op zijde te zetten. Voor een dergelijke, in wezen dynamische,
beleggingspolitiek moet de nadruk vallen op de risico-
selectie, het actieve en Ivelbewuste uitkiezen van die fondsen
en fondsengroepen, welke de beste kansen bieden. Daarbij
moet men zich bewust zijn, dat tegenover elke positieve
kans ook een (negatief) risico staat en dient men deze
kansen en risico's tegen elkander af te wegen om op deze
wijze tot de meest doelmatige selectie te komen.

Het beginsel van de verdeeling van risico heeft, binnen
het kader van een dergelijke beleggingspolitiek, slechts een
beperkte, hoewel belangrijke, rol te vervullen. De ver-
deelingsmogelijkheid is in dit geval gebonden aan de gren-
zen van de geseleeteerde, derhalve beperkte, cal;egorie
van beleggingsobjecten.



DE DYNAMISCME BELEGGINGSPOLITIEK
IIet Wezen en de Vormen van de Dynamisehe Beleggings-
politiek

In de tweede afdeeling van deze verhandeling werd
reeds het een en ander opgemerkt over de dynamische
beleggingspolitiek. Zij werd daar gekenschetst als de be-
leggingspolitiek, welke streeft naar vergrooting van ver-
mogen en inkomen. Deze beide doeleinden: vermogens-
en inkomensaecres, loopen in het algemeen parallel. Nor-
maliter wordt de waarde van het vermogen bepaald door
kapitalisatie van het inkomen, welke het afwerpt. Een
uitzondering op dezen regel vormen alleen de typische
zeldzaamheidsgoederen, zooals schilderijen en andere kunst-
werken, edelgesteenten en edele metalen, welke geen in-
komen afwerpen, doeh hun waarde ontleenen aan de
combinatie van een beperkt aanbod en een vraag, welke
in hoofdzaak een functie is van de mate van rijkdoms-
concentratie in het bepaalde gebied in kwestie.

Het normale geval evenwel is, dat vermogensobjecten
een geldinkomen afwerpen, dat, gekapitaliseerd, de waarde
van het vermogen bepaalt.

De mate, waarin de waarde van het vermogen en het
inkomen zich parallel bewegen, is dus afhankelijk van de
basis, waarop de kapitalisatie gesehiedt. Het is derhalve
denkbaar - en ook practisch voorgekomen - dat een
daling van het inkomen overgecompenseerd wordt door
de daling van den kapitalisatievoet. Een overheerschende
vraag naar beleggingsobjecten kan de waarde van het
vermogen bij gelijkblijvend, of zelfs bij dalend, inkomen
omhoog stuwen, zooals duidelijk gebleken is uit het koers-
verloop van obligaties, zoowel hier te lande als in de
Vereenigde Staten in de jaren 1937/'38. Het is in dit



WEZEN EN VORMEN 257

verband wel de moeite waard op te merken, dat in het
jaar 1938 in de Vereenigde Staten deze daling van den
kapitalisatievoet zich beperkte tot de obligatiemarkt. Een
correspondeerende stijging van de aandeelenkoersen bleef
uit, hetgeen een duidelijke aanwijzing vormt, dat het
koersniveau voor aandeelen niet alleen beheerscht wordt
door den rentestand op langen termijn. Bovendien stegen
lang niet alle obligaties in koers; MACAULAY'S rendements-
index voor spoorwegobligaties b.v. geeft een stijging te
zien. Men kan ook dit verschijnsel verklaren, door te
zeggen, dat de aandeelenmarkt in 1938 een, zij het zwakke,
depressie doormaakte, omdat het publiek „bearish" was
ten opzichte van aandeelen en, in samenhang daarmede,
„bullish" met betrekking tot obligaties.

Onderstaande gegevens 1), betreffende het rendement
van obligaties en aandeelen in de Vereenigde Staten,
vormen een illustratie  van deze tendenzen:

Obligatie- Rendement van
Aandeelen- rendement Gemeente-
rendement (Macaulay's obligaties
(All Stocks) Spoorweg- (Standard

obligaties) Statistics)

1927 4.77 4.48 3.98

1928 3.98 4.30 4.05

1929 3.48 4.56 4.27

1930 4.26 4.54 4.07

1931 5.58 4.38 4.01

1932 6.69 5.35 4.65

1933 4.05 5.08 4.71

1934 3.92 4.84 4.03

1935 3.88 4.11 3.41

1936 4.35 4.03 3.07

1937 4.87 3.81 3.10

1938 4.33 4.46

1)   Ontleend aan COWLES: Common Stock Indexes.

TIN RAVESTIJN I 1660                                                                       17
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Deze cilfers laten zien, hoe in 1928 en 1929 het rendement
van  aandeelen aanmerkelijk beneden dat der obligaties lag.
In  1931  en 1932 treedt een aanzienlijke stijging op van het
aandeelenrendement, terwijl in laatstgenoemd jaar ook
het  obligatierendement een sprong omhoog te zien geeft.

Een opvallende hausse op de aandeelenmarkt valt te
constateeren  in de jaren  1933  en  1934; het begin  van  de
New Deal, in welke jaren het aandeelenrendement niet
weinig ten achter blijft bij het rendement van obligaties.
Merkwaardig lijkt op het eerste gezicht het gedrag van
het aandeelenrendement in 1937. Ter«il dit jaar op grond
van het koersverloop een typisch hausse-jaair is, blijkt
het aandeelenrendement, zoowel in verhouding tot 1936,
als ten opzichte van het obligatierendement, hoog te zijn.
Deze schijnbare anomalie verdwijnt, indien men meer
geditailleerde gegevens in oogenschouw neemt.

Het verwachte rendement op aandeelen (yield expec-
tation) bedroeg volgens COWLES   in:

All Stocks

1987 1988

J a n u a r i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.38 6.46

F e b r u a r i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.16 5.15

Maart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.06 4.76

April......................... 3.22 5.12

Mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.39 4.64
Juni.......................... 4.07 4.31

Juli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.94 3.59
Augustus . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... 3.95 3.55

September . ........ 4.55 3.72

O c t o b e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.48 3.58
November.  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . . 6.22 3.74

December....... ....... . . . . . . . 6.70 3.98

Gemiddeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.26 4.38
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WeI bleef het laagste verwachte rendement in 1937
(3.06 %) boven het laagste punt in 1929 (2.90 %), en was
het hoogste rendement (6.70 % ) in deze periode belangrijk
lager dan het maximum van 1932 (9.63  %), maar de heftige
schommeling van het verwachte aandeelenrendement in
1937 is niet te miskennen. Men kan de hevige schomme-
lingen van het aandeelenrendement en van de rendements-
verwachtingen toesehrijven aan een varieerende premie,
welke deel uitmaakt van den kapitalisatievoet voor aan-
deelen. De groote en abrupte fluctuaties van deze risico-
premie ontnemen haar elke practische waarde. Een andere,
naar ons inzieht, bevredigender oplossing is de rendements-
fluctuaties te beschouwen ala de weerspiegeling van een
gewijzigde waardeering van de te verwachten toekomstige
opbrengsten. Bij de wijziging van de waardeering zijn
psychologische omstandigheden van grooten invloed. Het
quasi-exacte element, dat in het begrip risico-premie
schuilt, wordt op deze wijze gealimineerd, en de nadruk
komt te liggen op de uiteenloopende waardeerings-
oordeden, welke de koersvorming beheerschen. Een derge-
lijke interpretatie is voor ons doel van beteekenis, omdat
daardoor een practisch gemakkelijk te hanteeren onder-
seheiding van de factoren, welke de ontwikkeling van de
waarde van het vermogen beheerschen, mogelijk wordt.
Men kan dan immers zeggen, dat de waarde van het ver-
mogen de resultante is van 1) een zich geleidelijk ont-
wikkelenden kapitalisatievoet, welke voor practische
doeleinden wel vereenzelvigd mag worden met „den
rentestand op langen termijn",  en 2) van de verwachtingen
ten aanzien van de toekomstige inkomsten, welke ver-
wachting, speciaal bij aandeelen, aan abrupte en belang-
rijke fluctuaties onderhevig is. De koersschommelingen ter
beurze worden beheerscht door de zeer uiteenloopende
individueele waardeeringsoordeelen omirent de te ver-
wachten ontwikkeling van de inkomsten.

Aanvaardt men de identificatie van kapitalisatievoet
en rentevoet op langen termijn, dan volgt daaruit, dat
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een daling van dezen rentevoet, bij onveranderde toekomst-
verwachtingen ten aanzien van het inkomen, een stijging
van de waarde van het vermogen tengevolge zal hebben.
Men kan ook zeggen, dat de daling van den rentevoet
een tegenwicht kan vormen tegen minder hoog gespannen
verwachtingen ten aanzien van het inkomen. Er is der-
halve een divergentie mogelijk tusschen het ver]oop van
de inkomensverwachtingen en de ontwikkeling van de
waarde van het vermogen.

In zooverre een dergelijke daling van den rentevoet
intreedt, mogen de beide doeleinden van de dynamische
beleggingspolitiek: vermogensaccres en inkomensaccres
niet zonder meer als identiek worden beschouwd. Een
ainaloog betoog geldt voor de stijging van den rentevoet
op langen termijn. Deze kan den invloed van het inkomen
of de inkomensverwachtingen verminderen en zelfs te niet
doen. De dynamische beleggingspolitiek moet derhalve,
wil zij volledig worden toegepast, rekening houden met
drie factoren: de inkomens, de inkomensverwachtingen en
den rentestand op langen termijn. Omtrent de ontwikkeling
-van den rentestand op langen termijn werd in de vorige
bladzijden reeds het een en ander betoogd.

Vergeleken bij de zeer hevige fluctuaties van de in-
komensverwachtingen, kenmerkt de ontwikkeling van den
rentevoet zich door een relatief groote stabiliteit en
de afwezigheid van groote schokken. Deze eigenschap
wordt nog meer geprononceerd, als men overweegt, dat
de obligatierendementen eigenlijk geen zuiveren maatstaf
vormen voor den rentestand, omdat de stijging van het
obligatierendement in 1932/1933 b.v. het gevolg was van
de heerschende stemming onder het publiek. Het gevolg
hiervan is, dat er een zekere neiging bestaat den invloed
TaIl de schommelingen van den rentestand te onder-
schatten. Dat dit onjuist is, werd in het vorige hoofdstuk
aan de hand van tal van cijfers aangetoond. Vooral over
een langeren termijn beschouwd, is de invloed van den
rentestand groot. Een prognose van de ontwikkeling van
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den rentestand bleek onuitvoerbaar, met name ten gevolge
van de niet te voorspellen ontwikkeling van de vraag.
Wij zullen hier dan ook niet verder ingaan op de ont-
wikkeling van den rentestand, doch deze als gegeven
aanvaarden.

De ontwikkeling van de inkomsten en van de inkomsten-
verwachtingen vormen bij uitstek het medium, waarin de
dynamische ontwikkeling zich manifesteert. Uiteraard niet
de inkomsten uit hoofde van obligatiebezit, met uit-
zondering dan van de „zwakke broeders" onder de obli-
gaties, maar vooral de inkomsten uit preferent-winst-
deelende en gewone aandeelen.

Wij hebben vroeger betoogd, dat bet aandeelenkapitaal
het stootkussen is, dat in eersten aanleg de dynamische
risico's (en kansen) opvangt; dat, tengevolge   van   het
versehijnsel van vaste lasten, de winsten van de onder-
nemingen, welke aan het aandeelenkapitaal ten goede
komen, zeer geprononceerde stijgingen en dalingen te zien
geven. Al komen deze winsten niet steeds en in vollen
omvang tot uitdrukking in de inkomsten, doordat belang-
rijke bedragen worden ingehouden, hetzij onzichtbaar als
geheime reserve c.q. door de boeking van uitbreidings-
kosten ten laste der resultatenrekeningen, of gecamoufleerd
als afschrijvingen, dan wel in den vorm van zichtbare
reserveeringen; over een langere periode gezien zullen  ook
deze investeeringen meestal nneer inkomsten gaan af-
werpen en uiteindelijk in het inlromen tot uitdruklring
komen.

Er bestaan natuurlijk te dien aanzien twee mogelijk-
he den:     de W instinhoudingen   gaan na verloop   van   tijd
bijdragen tot de winst en de uitkeeringen, dan wel -
negatief - zij dienen om in latere jaren verliezen op te
vangen en zoodoende het inkomen te stabiliseeren.

Zelfs al kan men in het algemeen zeggen, dat de koers-
vorming van aandeelen sterk beinvloed wordt door de
winstuitkeeringen, toch valt niet te ontkennen, dat ook
de winstinhoudingen en reserveeringen in het koersbeeld
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tot uitdrukking komen, vooralindien men daaraan gunstige
inkomensverwachtingen verbindt. Wie zich daarvan wil
overtuigen, bestudeere slechts het koersniveau van de
zoogenaamde „groeifondsen" in de Vereenigde Staten in
de jaren 1937/39.

De inkomsten zelve weerspiegelen reeds in sterke mate
den invloed van de dynamische ontwikkeling, doch de
inkomensverwaohtingen zijn aan nog aanmerkelijk grootere
schommelingen onderhevig. Kan van de inkomens gezegd
worden, dat zij den invloed van de dynamische factoren
vaak min of meer geleide]ijk tot uitdrukking brengen -
men denke in dit verband b.v. aan den vertraagden
invloed van een depressie op de resultatencijfers van
scheepsbouwwerven en aannemingsmaatschappijen - de
inkomstenverwachtingenanticipeerenop deze ontwikkeling,
en geven bijzonder abrupte schommelingen te zien. Vooral
massa-psychologische factoren zijn daarroor verantwoorde-
lijk;   optimisme en pessimisme   -   om de termen   van
PIGOU te gebruiken - werken aanstekelijk. Hieraan is
het ook te danken, dat het koersverloop ter beurze wel
als een belangrijke economische barometer kan gelden.
Wij zullen later nog gelegenheid hebben aan te toonen,
dat de draagwijdte van deze uitspraak in belangrijke mate
wordt overdreven, maar dit neemt niet weg, dat de in-
komensverwachtingen een bijzondere gevoeligheid te zien
geven voor tal van economische en niet-economisehe
invloeden.

Nevenstaande vergelijking van de CowLES indexcijfers
van rendement en rendementsverwachtingen (yield-expec-
tations) laat dit zien.

Vooral de hoogste en laagste cijfers per jaar van de
rendementsverwaehtingen laten zien, aan hoe heftige
sehommelingen de inkomensverwaehtingen op korten
termijn onderhevig zijn. De jaren 1929 t/In 1933 en
1937/1938 zijn in dit opzicht illustratief. Terwijl het rende-
ment varieerde van 3.48 tot 6.69, schommelden de rende-
mentsverwachtingen tusschen 2.90 en 9.63. Hierbij moet
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| Rendements- RendementsverwachtingenRendement
verwach- Hoogste en laagste van

(All Stock) tingen het jaar 1)

1926 5.32 5.01 5.20 4.66

1927 4.77 4.65 5.13 4.25

1928 3.98 3.87 4.28 3.44

1929 3.48 3.36 4.38 2.90

1930 4.26 4.42 5.62 3.65

1931 5.58 5.86 7.88 4.79

1932 6.69 7.22 9.63 4.96

1933 4.05 4.20 6.13 2.99

1934 3.92 3.81 4.20 3.35

1935 3.88 3.82 4.42 3.28

1936 4.35 3.34 3.76 3.10

1937 4.87 4.26 6.70 3.06

1938 4.33 4.38 6.46 3.55

worden opgemerkt, dat de gegevens omtrent de rende-
mentsverwachtingen uiteraard gebaseerd zijn op de divi-
denden, welke de maatschappijen in kwestie normaliter
uitkeeren; zij brengen derhalve den twijfel van het publiek
aan de handhaving van het dividend alleen tot uitdrukking
door hun hoogte. In feite verwachten de deelnemers aan
het  beursverkeer een dergelijk hoog rendement  dus  niet;
integendeel, de lage koersen vormen de uitdrukking van
het wantrouwen van het publiek.

De hier geconstateerde divergentie tussehen het verloop
van het inkomen, het rendement, en de rendements-
verwachtingen vormen den sleutel tot de twee methodes
van de dynamische beleggingspolitiek, welke in de vol-
gende bladzijden nader worden besproken.

De eerste methode tracht de ontwikkeling van het

1) Men vergelijke hier ten aanzien van de inkomsten ook de
op pagina 230 e. v. weergegeven cijfers aangaande het inkomen uit
Bandeelen.
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inkomen zoo goed mogelijk te voorzien. Haar streven is
gericht op een zoo goed mogelijke, rationeele fundeering
van de inkomensverwachtingen. In zooverre zij in dit
streven slaagt, worden de irrationeele fluctuaties van de
inkomensverwachtingen vermeden, of althans beperkt.

Bij de keuze van haar beleggingen beperkt zij zich tot
die fondsen, waarvan een stijgend inkomen kan worden
verwacht. Daarbij richt zij zich vooral naar de verwach-
tingen op langen termijn, waaraan in het algemeen door
de prijsvorming ter beurze te weinig aandaeht wordt ge-
schonken. Daarbij wordt dan verondersteld, dat het ver-
mogen eveneens in waarde zal stijgen, hetgeen alleen ill
zooverre juist is, als een stijging van den rentevoet op
langen termijn de gevolgen van de inkomstentoename niet
teniet doet.

De tweede methode daarentegen, tracht vooral de
fluctuaties van de inkomensverwachtingen te benutten.
Zij   bekommert zieh weinig   om de werkelijke inkomsten;
voor haar zijn de irrationeele fluctuaties van de inkomens-
verwacbtingen van het grootste belang. Het algemeene
pessimisme in de depressie drukt de koersen van de aan-
deelen, of, anders geformuleerd, doet de rendements-
verwachtingen tot een maximum oploopen, dat alle
contact met de werkelijkheid mist. Het algemeene opti-
misme in de hausse jaagt de koersen op, met andere
woorden, drukt de rendementsverwachtingen tot een zeer
laag niveau. Deze methode veronderstelt, dat de fluc-
tuaties van de rendementsverwachtingen een uitgesproken
irrationeel karakter dragen. Het gaat hier ona het inzicht,
dat de rendements- en inkomensverwaehtingen regelmatig
de neiging vertoonen in uitersten te vervallen, welke niet
gehandhaafd blijven. De hieruit resulteerende schomme-
lingen in de vermogenswaarde dienen in het kader van
deze methode te worden voorzien en benut. Dientengevolge
is de aandacht van dezen vorm van de dynamische be-
leggingspolitiek in hoofdzaak gericht op heb koersverloop.

In een hausse verwacht het groote publiek steeds
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hoogere dividenden, steeds grootere welvaart, en is men
derhalve bereid steeds hoogere koersen te betalen. Het
omgekeerde verschijnsel doet zieh voor in de depressie.
De aanhangers van den hier aan de orde zijnden vorm van
dynamische beleggingspolitiek moeten deze ontwikkeling
critisch gades]aan, om, zoodra de verwachtingen van bet
groote publiek te optimistisch of te pessimistisch schijnen,
in te grijpen.

Het zijn niet de inkomensverwachtingen op zichzelf,
noch de werkelijke inkomsten, welke voor dit streven van
belang zijn, maar uitsluitend de koerswinsten, welke
kunnen worden behaald door gebruik te maken van de
diserepanties, welke zieh met mindere of meerdere regel-
maat ontwikkelen tusschen de inkomstenverwachtingen
van het groote publiek en de werkelijkheid. Hierbij moet
ook in het oog worden gehouden, dat de koersontwikkeling
in bepaalde perioden vaak weinig verband meer vertoont
met de inkomensverwachtingen. In de geschiedenis zijn
perioden bekend, waarin aandeelen of andere vermogens-
objecten worden verhandeld, los van elke overweging ten
aanzien  van  het  te behalen rendement; zuiver en alleen
op grond van de verwachting het gekochte op korten
termijn met winst van de hand te kunnen doen. Voor-
beelden daarran zijn de tulpenhandel, de speculatieve
hausse van 1720 in Franlrrijk, Engeland en Nederland en,
in meer recente tijden, de speculatieve hausse van 1928
en  1929  in de Vereenigde Staten,  en ook in ons eigen land.

Onder dergelijke omstandigheden zijn het niet meer
de inkomstenverwachtingen in den zin van de geldelijke
opbrengsten, welke men van de beleggingen verwacht,
welke het koerspeil beheerschen. De mogelijkheid van
koersappreciatie   overheerscht   alle andere overwegingen;
en deze koerswinsten vormen den eenigen grondslag voor
het gedrag van het publiek. Dergelijke, zuiver speculatieve,
excessen duren uiteraard zelden lang en worden gevolgd
door een krachtige reactie. Omgekeerd doet zich in de
depressie soms de situatie voor, dat het publiek tot elken
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prijs contanten wil hebben en zich ontdoet van alle fondsen-
bezit, ongeacht de mogelijkheden van het rendement,
welke de fondsen in kwestie bieden. Men heeft hier te
doen met een acute, of min of meer chronische paniek-
stemming. De basis van deze excessen naar beide zijden
kan worden gevormd door de reeds eerder in dit gesehrift
vermelde tendens tot het extra-poleeren van bepaalde
ontwikkelingscurven.

In de hausse wordt algemeen verwacht, dat deze voort
zal duren; omgekeerd verwacht   men  in de baisse   een
voortgezette koersdaling.

Evenals stijgende prijzen heel vaak vraag uitlokken in
de hoop op verdere stijging, terwijl bij dalende prijzen
de koopers terughoudend blijven, omdat een verdere daling
wordt verwacht, zoo werken stijgende koersen verdere
koersappreciatie in de hand en werken dalende prijzen
mede tot een verdere daling.

In den toestand van acute of chronisehe „paniek"
evenwel  kan een andere factor van invloed  zijn, te weten:
de ]iquiditeit. Liquiditeitsmoeilijkheden kiinnen nopen tot
liquidatie op groote schaal van effectenbezit; met andere
woorden, zij kunnen een zeer groote „liquidity preference"
doen ontstaan. Deze, gepaard aan het gebrek aan kooplust
door de verwachting, dat de koersen nog verder zullen
dalen, kan een catastrophale daling van het koerspeil te
Iveeg brengen. De thans aan de orde zijnde vorm van de
dynamische beleggingspolitiek tracht deze extreme fluc-
tuaties van het koerspeil te benutten door fondsen aan te
koopen, zoodra deze een abnormaal laag peil vertoonen,
en deze weder te verkoopen, indien de koers overdreven
hoog wordt. In wezen is zij derhalve nauw verwant aan
de gewone speculatieve bedrijvigheid, welke eveneens
tracht „ondergewaardeerde" fondsen op te sporen en aan
te koopen, ten einde deze te behouden tot de koersen
een meer normaal peil hebben bereikt. Zij onderscheidt
zich van deze gewone speculatie door haar werkwijze.

Niet het individueele „ondergewaardeerde" fonds is
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haar object, maar de, volgens haar inzichten, regelmatig
intredende toestanden van „onder-" en „overgewaardeerd"
zijn van de beurs als geheel.

Resumeerende kan men derhalve de twee methodes van
de dynamische beleggingspolitiek als volgt onderscheiden.

De eerste methode steunt op een prognose ten aanzien
van de ontwikkeling van het inkomen. De investeering
geschiedt uitsluitend met het oog op de verwaehte, gunstige
ontwikkeling van winsten en dividenden, welke, ceteris
paribus, een gunstige koersontwikkeling ten gevolge zal
hebben. Het belang nemen bij bepaalde vermogens-
objecten geschiedt derhalve niet met het oogmerk deze,
na korten tijd, weder met winst af te stooten, doch om
deze gedurende een lange periode aan te houden. De
lengte van de periode is niet 6 priori te bepalen, doch hangt
af rail de vraag, of de prognose ten aanzien van de in-
komsten gehandhaafd kan blijven, dan we] herziening in
ongunstigen zin ondergaat. Deze methode draagt de
essentieele kenmerken van de zuivere belegging op grond
-van de economische mdrites van het vermogensobject in
kwestie. Het dynamisehe element sehuilt in den eisch
van de stijgende inkomsten, waaraan de objecten moeten
voldoen, en in de prognose, waarop deze beleggingspolitiek
steunt. Zij maakt gebruik van de door de beurs geboden
liquiditeit om zieh te ontdoen van onaantrekkelijk ge-
worden fondsen en om nieuve vermogensobjecten aan te
schaffen, welke meer mogelijkheden bieden.

De tweede methode daarentegen orianteert zich op de
irrationeele koersfluctuaties, welke de beurs als geheel
kenmerken. De economische mdrites van de fondsen zelve
komen daarbij  pas  in  tweede  instantie;  zij  worden  op  den
achtergrond gedrongen door het „markt-technische" ge-
drag. Slechts het feit, dat de koersontwikkeling alleen bij
uitzondering de basis van de economische realiteit verlmt,
heeft tengevolge, dat ook deze mebhode rekening moet
houden met de economische grondslagen van de ont-
wikkeling ter beurze. Ook de inkomstenontwikkeling is
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voor haar van secundair belang, aangezien het haar in
hoofdzaak te doen is om de vermogensappreciatie, de
koerswinst. Men kan deze methode het beste aanduiden
als speculatie op de koersontwikkeling als geheel, in onder-
scheid met de, op individueele fondsen gerichte, speculatie
op korten termijn. Het feit, dat fondsen soms gedurende
jaren worden aangehouden, omdat men de geheele con-
junctuurgolf wil benutten (investment for the long swing),
neemt niet weg, dat geen duurzaam belang bij de fondsen
wordt beoogd. Verkoop, ten einde het koersaceres te
ineasseeren en in geld om te zetten blijft het doel. De
fondsen worden in het kader van deze zoogenaamde
„cyclical investment" niet beschouwd als beleggings-,
maar als hande]sobjecten. Doch niet als objecten van
regelmatigen handel, zooals het geval is bij den makelaar
of Commissionair in effecten, maar als object van inciden-
teele transacties. Juist in het ineidenteele, niet-organisehe,
karakter van de transacties ligt het criterium voor de
vraag, of al dan niet van speculatie sprake is. Dit ineiden-

1,teele, niet-organische, element is bij de „cyclical investment
in sterke mate aanwezig.

Haar sociaal-economische functie zou uitsluitend gelegen
kunnen zijn in de nivelleering van extreme prijsverschillen;
in prijsarbitrage derhalve. Dat zij deze functie niet kan
vervullen, zullen wij in de volgende bladzijden uitvoerig
toelichten.

De andere methode van de dynamische beleggings-
politiek, de selectie van fondsen op grond van hun toe-
komstmogelijkheden, vervult daarentegen een belangrijke
sociaal-economische taak. Zij voert het kapitaal toe aan
de meest economische bestedingsmogelijkbeden; zij draagt
bij tot een rationeele prijsvorming ter beurze. Zij IVerkt
er toe mede, dat goed gefundeerde ondernemingen op
aantrekkelijke voorwaarden eventueel nieuwe middelen
kunnen aantrekken, en dat het kapitaal van de gemeen-
schap zooveel mogelijk naar de beste bestedingen wordt
geleid. Indien en voor zoover zij in haar streven slaagt,
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zullen de prijzen (koersen) zoodanig worden beinvloed,
dat zij in de juiste verhouding staan tot de inkomsten,
welke van de verschillende ondernemingen in de toekomst
mogen worden verwacht. Zou een dergelijke toestand
worden bereikt, dat wil zeggen een volkomen rationeele
prijsvorming, dan zou het uiteraard onverschillig zijn, in
welke aandeelen men belegde, aangezien alle aandeelen
dan een wiskundig even groot rendement zouden afwerpen.
Een ieder, die ter beurze geen onbekende is, weet, dat de
prijsvorming thans wel zeer ver van dit ideaal verwijderd
is. Het bereiken ervan mag in zekeren zin een utopie
genoemd worden, aangezien de onzekerheid van de toe-
komst een dergelijke mate van rationaliteit practisch on-
mogelijk maakt. Steeds zullen verschillen in de beoordeeling
van de toekomstige ontwikkeling blijven bestaan, ook al,
omdat de menschen zich slechts een zeer vaag en onbe-
vredigend beeld van een ook maar eenigszins verwijderde
toekomst kunnen vormen.

Toch kan worden gezegd, dat elke poging om zieh zoo
nauwkeurig mogelijk rekenschap te geven van wat in de
toekomst redelijkerwilze mag worden verwacht, een bij-
drage is tot een meer rationeele prijsvorming. Reeds het
elimineeren van de reacties op „geruchten", en andere,
sensationeele en onlogisehe invloeden, op de prijsvorming,
de dwang tot denken op den langen termijn, welke ligt
opgesloten in deze methode van de dynamische beleggings-
politiek, beteekent uit economisch oogpunt een winst.

Het voorkomen van onoordeelkundige investeeringen in
ondernemingen, welke geen perspectief bieden, bet ver-
minderen    van    invloed van zuiver speculatieve    oveb
wegingen bij de be]egging in aandeelen, mag een sociaal
belang heeten. Hoeveel slachtoffers hebben het onoordeel-
kundige beheer en de speculatie in den loop der jaren niet
gemaakt en hoeveel teleurste]lingen en el]ende zijn daarvan
niet het gevolggeweestl Alles, wat tot vermindering van deze
excessen kan bijdragen,  en den be]egger dwingt zich reken-
schap te geven van zijn daden, is uit sociaal oogpunt winst.



270 DYNAMISCHE BELEGGINGSPOLITIEK

De zoogenaamde „Cyelieal Investment"
In de vorige bladzijden werd reeds uiteengezet, dat de

vorm van de dynamische beleggingspolitiek, welke hier
wordt  aangeduid  met den Amerikaanschen term „cyclical
investment", in wezen een speculatie inhoudt op de ont-
wikkeling van het koersniveau. De basis van de „cyclical
investment" is het inzicht, dat perioden van onder- en
overwaardeering van alle, of althans een groot gedeelte
van alle genoteerde, aandeelen elkander met meerdere
of mindere regelmaat afwisselen. De kunst is dan te
koopen in de periode van de grootste onderschatting en
te verkoopen in den tijd van de maximale overwaar-
deering.

De afwisseling van „errors of pessimism" en „errors of
optimism" manifesteert zich het duidelijkst in baisse en
hausse, in de conjunctuurgolf derhalve. Vandaar dan ook
de naam „cyclical investment".

Indien wij eenvoudigheidshalve uitgaan van de con-
junctuurgolf - pogingen om de lange golven te bezigen,
zijn ons niet bekend, en over golfbewegingen op korten
termijn zullen wij hierna nog het een en ander opmerken -
dan is de vraag naar de uitvoerbaarheid van het programma
van de „cyclical investment" in groote lijnen identiek
met de vraag naar de uitvoerbaarheid van de conjunctuur-
prognose.

De aanhangers van de cyclical investment zullen oogen-
blikkelijk de tegenwerping lanceeren, dat het niet noodig
is een prognose te stellen;    dat   met een diagnose   kan
worden volstaan. Dit argument moet worden afgewezen,
immers het is niet voldoende post factum vast te stellen,
dat de koersen een dalende, c.q. een stijgende richting
hebben ingeslagen, men moet daaraan tevens de ver-
wachting verbinden, dat deze daling c.q. stijging verder
zal voortduren en een grooteren omvang zal aannemen.

Men moet er zich rekenschap van geven, dat het stellen
van een diagnose tijd vergt, zoodat het feit, dat een daling
is ingetreden, eerst betrekkelijk geruimen tijd later kan
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worden vastgesteld. Aangezien, ten gevolge van de sterke
massa-psychologische invloeden, welke op de prijsvorming
ter beurze inwerken, de koersontwikkeling snel en heftig
reageert, is de daling, welke reeds ingetreden is op het
moment van het stellen van de diagnose, meestal aan-
zienlijk. Wij nemen hier het geval van de omkeer in het
koersverloop aan het einde van een hausse, omdat juist
dan de reactie vaak zeer snel en heftig is.

Bij den overgang van depressie tot hausse, welke ala
regel geleidelijk verloopt, zijn de bewegingen veel minder
geprononceerd. Het practische resultaat is derhalve, dat,
bij het stellen van de diagnose, de belegger, vergeleken
met het hoogtepunt van de hausse, reeds een belangrijk
verlies heeft geleden (c.q. winst heeft gederfd). Het eenige
rationeele motief om te verkoopen is derhalve gelegen in
de verwachting,  dat  een verdere, relatief belangrijke, daling
zal intreden.

Zonder deze prognose ten aanzien van het verder aan-
houden en den totalen omvang der koersdaling zou het
te gelde maken van het bezit irrationeel zijn. Immers het
is heel goed mogelijk, dat de daling niet verder gaat, doeli
gevolgd wordt door een nieuwe stijging. Een analoge
redeneering geldt  voor de baisse:   het   is niet voldoende,
vast te stellen, dat de koersdaling tot staan is gekomen,
respectievelijk een koersstijging is ingetreden. Het con-
stateeren rail dit feit moet worden aangevuld met de
verwachting, dat de koersen thans definitief en in belang-
rijke mate zullen stijgen. Zou de ingetreden stijging Treer
worden gevolgd door een daling, dan was de aankoop
van de fondsen irrationeel. Deze prognose behoeft niet
nauwkeurig quantitatief bepaald te zijn, doch kan beperkt
b]ijven tot de uitspraak, dat een aanzienlijke koersstijging
of een belangrijke koersdaling op handen is. Het gaat er
derhalve om een belangrijk keerpunt in de conjunctuur
te voorspellen, zoodat met recht kan worden gezegd, dat
de cyclical investment staat en valt met het vraagstuk
van de conjunctuurprognose.
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Een behandeling van dit vraagstuk in zijn vollen om-
vang 1) gaat bet bestek van deze verhandeling verre te
boven; wij zullen ons dan ook beperken tot de bespreking
van die aspeeten, welke voor de in Amerika zoo populaire
„Stock-market-forecasting" van beteekenis zijn. Vooral in
de Vereenigde Staten, waar men beschikt over een bijzonder
groote hoeveelheid statistiseh materiaal van zeer gevarieer-
den aard, is de oplossing van dit probleem, zoowel door
statistici, als  door „the man in the street", gezocht in de
constructie van zoogenaamde barometercurven. De eisch,
welke aan een derge]ijke curve werd gesteld, was, dat zij
snel en duidelijk moet reageeren, dat wil zeggen, dat zij
eerder dan andere curven, welke het conjunctuurverloop
karakteriseeren, een omkeer te zien moest geven. En wel
een duide]ijke omkeer. Want alle economische curven
hebben de, uit dit oogpunt bezien, ongelukkige, gewoonte
niet een continue daling of stijging, maar een oneffen
verloop  te  zien te geven.  Dat wil zeggen: ook tijdens  een
algemeen stijgende riehting van de curve komen tijdelijke
inzinkingen voor. En omgekeerd, tijdens een in het alge-
meen dalende tendens van de curve kan men stijgingen
constateeren. Men spreekt in dit verband van een „saw-
tooth pattern" of, zooals bij de Dow theorie, welke later
besproken zal worden, van „intermediate movements" of
„secondary reactions".

De moeilijkheid was dus deze „erratische fluctuaties"
te onderscheiden van de werkelijke, belangrijke keer-
punten. Aanvankelijk, bij het begin van de conjunctuur-
studie, was men ten aanzien van de mogelijkheid van
prognose optimistisch gestemd. Men meende, en vooral de
practici waren op dit gebied zeer categoriseh, een streng
periodiek verschijnsel te hebben ontdekt, dat een natuur-

1)  Men  raadplege  hier  o.a.:  W. VALK, Conjunctuurdiagnose.
0. MORGENSTERN, Wirtschaftsprognose.
W. MITCHELL, Business Cycles.
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wetenschappelijke wetmatigheid vertoonde 1). Dit natuur-
wetenschappelijk wetsbegrip, dat overigens aan het einde
van de negentiende eeuw het geheele gebied van de weten-
schappen als een zuurdeesem doortrok, mag ongetwijfeld
ook worden genoemd onder de factoren, welke W. STANLEY
JEVONS tot zijn beroemde zonnevlekkentheorie bracht en
HENRY L. MoORE verband deed zoeken tusschen con-
junctuurperiode, periodieke veranderingen in het weer en
de positie Iran Venus ten opzichte van de aarde.

Toch bleven deze „zuivere periodiciteits"-theoriean een
groote aantrekkingskracht uitoefenen op het publiek, zoo-
dat men nog heden in populaire verhandelingen over
„stock-marketforecasting" in de Vereenigde Staten een
cyclusduur van 10 jaar als 66n der methodes van prognose
genoemd kan vinden, zij het dan ook met de vermelrling,
dat de theorie, mirabile dictu, niet bijzonder bevredigend
werkt. Al verloor de strenge periodiciteitsgedachte snel
aan gezag, de eraan ten grondslag liggende natuurweten-
schappelijke opvatting van „de" conjunctuur als 66n
ondeelbaar verschijnsel, dat streng causaal verloopt, met
andere woorden door 66n eigen wet wordt beheerscht,
had een bijzonder taai en hardnekkig leven en tiert zelfs
thans nog welig. In het lieht van deze fundamenteele
opvatting moet men ook de verschillende experimenten
met de diverse barometrische curven bezien.

Uit deze conceptie van „de" conjunctuur vloeit logisch
voort, dat het mogelijk moet zijn 66n typisehe curve te
vinden, welke het conjunctuurverschijnsel volkomen weer-
spiegelt. In een aantal gevallen kan men deze curve ont-

1)  Als curiosum zij vermeld, dat de bekende Major ANGAS, Engelsch-
man van geboorte, maar in Amerika practiseerend, op zijn enveloppen
ten conjunctuurcyclus van 10 6 12 jaar afbeeldt, terwijl volgens de
onderzoekingen van M TCHELL en CLARK de meeste Amerikaansche
conjunctuurcycli (hausse plus baisse) circa 42 maanden duren. Het
advies van ANGAS Om in het 2de jaar van de hausse te koopen doet
in dit verband wel komisch aan.

VAN RATESTJN - I 1660                                                                       18
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leenen aan de talrijke conjunctuurtheoriean, welke Bleehts
66n oorzaak voor het conjunctuurverschijnsel aanvaardeal).
Het is duidelijk, dat ook deze theoriean sterk onder den
inrloed staan van de hierboven gekensehetste natuur-
wetenschappeliuke opvattingen en denkwijzen. Uit hoofde
van deze theorieen had men de keuze tusschen tal van
curven. Met de theorie, welke men aanhing, varieerde de
uitverkoren curve, en aangezien het aantal theoriean zeer
groot Was 2), was het aantal mogelijk te bezigen curven legio.

Gaat men uit van de hypothese, dat de kapitaalgoederen-
industrie8n de basis en de motor van de conjunctuur
vormen, dan ligt het gel)ruik van de staalproductie, het
aantal in bedrijf zijnde hoogovens  e. d.  voor de  hand.
Ziet men in de ontwikkeling van het prijsniveau de oorzaak
van de conjunctuurgolven,  welnu, een prijsindexcijfer zal
de verlangde aanwijzingen verschaffen. Wordt het crediet-
en geldwezen aansprakelijk gesteld, taI van eurven kunnen
de situatie op dit gebied weergeven, zooals grafieken van
de call-money-rate, van den rentestand op korten termijn,
van de verhouding van deposito's tot credietverleening, enz.

Acht men, meer in overeenstemming met moderne
monetaire conjunctuurtheorieal, de divergentie tusschen
besparingen en beleggingen de oorzaak van de fluctuaties,
ook hiervoor kunnen maten worden gevonden. Zoo ziet
men dan ook in de praktijk tal van die barometercurven
bezigen.

Aanvankelilk, in overeenstemming met de heerschende
primitieve conjunctuurtheoriean, valt een overwegen van
simpele curven op te merken. Ge]iefkoosde indices van
dien aard waren b.v. het bezettingspercentage van de
staalindustrie, de prijzen van staal, ruw ijzer en schroot,
de bouwbedrijvigheid e.t.q. Voor de „man in the street",
vooral in de Vereenigde Staten, hebben dergelijke indicaties
nog steeds een niet te onderschatten belang, hetgeen weer

1) Cfr. G. VON HABERLER, Prosperity and Depression, p. 6.
2) W. MITCHELL O.C., p. 842 e.v.
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beteekent, dat zij reeds uit dien hoofde voor het conjunc-
tuuronderzoek van beteekenis zijn. Immers, indien de
spraakmakende gemeente groot belang hecht aan eenige
indicatie, hetzij het bezettingspercentage van de hoog-
ovens of de productie-index van de Federal Reserve Board,
dan beteekent dit, dat de beslissingen van groote cate-
goriean menschen worden beinvloed door het beeld, dat
deze  lijnen  te zien geven. Indien deze groep belangrijk
genoeg is, kan het gedrag van de leden de conjunctuur-
ontwikkeling in belangrijke mate beinvloeden.

Zooals MORGENSTERN  1) zeer terecht opmerkt: „Zwischen
der Voraussage astronomischer Ereignisse und dem tat-
sachlichen Eintritt derselben besteht keinerlei kausaler
Zusammenhang,.... Das ist nicht ganz so der Fall bei
der Wirtschaftsprognose.

. . . .E s tritt also in jede einzelne Individualprognose
ein neues Datum ein."

Hoewel het practisch derhalve van groot belang is,
rekening te houden met dergelijke inzichten, werd ten-
gevolge van het groeiende inzicht in het conjunctuur-
probleem, het gebruik van dergelijke eenvoudige curven
al vrij spoedig verlaten. De redenen, waarom dit ge-
schiedde, kunnen het beste worden toegelicht aan de hand
van gegevens omtrent „leads and lags", variabiliteit enz.
der versehi]lende curven, welke later in deze paragraaf
zullen worden besproken.

Een tweede fase in de geschiedenis van de prognose-
pogingen vormde de samenstelling van een aantal indivi-
dueele curven tot 66n totale curve, welke dan werd geaeht
het  conjunctuurverschijnsel  weer te geven, of weI, beschei-
dener, doeh in wezen nauw daaraan verwant, datgene, wat
MORGENSTERN noemt „die Substanz der Konjunktur".

Een typisch voorbeeld van dit streven is de Babson's
Chart 9, maar analoge beteekenis hebben  de  door

1) Wirtschaftsprognose, pag. 5, 6 en 98.
2) E. lVAGEMANN: Einfuhrung in die Konjunkturlehre, pag. 96.
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C. SNLIDER geconstrueerde algemeene „Volume of Trade"-
index en de Federal Reserve Board productie-index.

Zonder ook maar in het minst de wetenschappelijke
beteekenis van deze pogingen in twijfel te willen trekken,
ontleenen zij hun practische beteekenis, in de oogen van
het groote publiek, in hoofdzaak aan de opvatting, dat zij
„de conjunctuur" karakteriseeren.

Hoe sterk deze tendens ook in latere jaren nog heerschte,
blijkt wel uit de samenstelling van BARRON's „Business
Index". Deze, door niemand minder dan WARREN M.
PERSONS samengestelde, index streeft geen ander doel na
dan het leveren van „a definite contribution to the problem
of reducing to a few words or a figure the answer to the
universal question „How's businesst" 1)

Onder deze aankondiging wordt gebracht, hetgeen
PERSONS 8]S volgt definieert: „BARRON'S offers    to    its
readers, and will continue to offer promptly and currently,
annual, monthly and weekly indexes of the physical
volume of production and trade" 2).

Het is hier niet de plaats om diep op deze vraagstukken
in te gaan, maar men mag toch wel opmerken, dat de
„physical volume of production" een weinig betrouwbare
indicatie is van de hoog- of laagconjunctuur. Het is zonder
veel betoog duidelijk, dat de toestand, welke men in de
Vereenigde Staten aanduidt als „profitless prosperity"
geen theoretische constructie is en al evenmin kan worden
vereenze]vigd met een hoogconjunctuur. Prijzen en winsten
zijn factoren, welke voor het conjunctuurbeeld van vitale
beteekenis zijn, zooals o. a. door de monetaire conjunctuur-
theoriean met nadruk wordt betoogd. Een tweede voor de
hand liggend bezwaar is, dat op deze wijze de meest uit-
eenloopende verschijnselen, al of niet „gedefleerd" en
gecorrigeerd, worden samengesmolten tot 66n curve. Men

1) Voorwoord van de brochure Barron's Indexes of Business,
New York 1987.

9 Idem, Part I.
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hoeft zich niet al te zeer in deze materie te verdiepen,
om te beseffen, dat hier in wezen ongelijksoortige groot-
heden - de beroemde appelen en peren van het school-
voorbeeld - IVOrden opgeteld. De kilowatturen van de
electriciteitsproductie worden gecombineerd met het ge-
wicht van de oogsten, de rierkante voeten van gebouwen
en de tonmijlen van het spoorwegvervoer. Elk dezer
grootheden is dan weer samengesteld uit talrijke, onderling
heterogene factoren.

Wij willen hier niet stilstaan bij de vraagstukken van
het wegen der verschillende componenten, toegepaste
seizoencorrecties, trendcorrecties, enz. Wat voor ons
vooral van belang is, is dat een dergelijk proc6d6 wellicht
gerechtraardigd, en in ieder geval van beteekenis zou zijn,
indien er inderdaad sprake was van din conjunctuur-
verschijnsel, met andere woorden als alle individueele
curven in gelijke, of ongeveer gelijke perioden eenzelfde
bewegingsrichting vertoonden. Dat nu is geenszins het
geval. Het gevolg van combinaties als de bovenbedoelde
is derhalve, dat de riehtings- en tempoverschillen van
de componenten verdwijnen in de massa. Indien enkele
curven b.v. reeds vroeg een dalende richting inslaan,
de meeste daarentegen nog blijven stijgen, komt deze
mogelijke indicatie van een aanstaande verandering
in de totale curve niet, of althans zeer verzwakt, tot uit-
drukking 1)

Hieruit volgt, dat dergelijke, samengestelde curven wel
van belang zijn, voor het totale beeld der economische
ontwikkeling, in zooverre althans de verschillende curven
in behoorlijke mate een gelijke richting vertoonen, maar
als middel tot snelle diagnose in het algemeen weinig
bruikbaar zijn. Nog ernstiger worden de bezwaren tegen
deze samengestelde curven als middel tot conjunctuur-

1) Vergelijk over deze materie ook een artikel van de hand van
schrijver dezes in het NederIandsch Economisch Tijdschrift, Februari/
Maart 1941.
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analyse, indien de amplitude van de fluctuaties of de
hoogte van het niveau, dat wordt bereikt, als basis wordt
gebezigd voor een prognose. Een dergelijke methode werd
bij voorbeeld toegepast bij de Babson Chart. Deze gaat
uit van een zoogenaamde normaallijn, X Y-curve genoemd,
waaromheen de conjunetuur zou schommelen. De af-
wijkingen naar weerszijden zouden dan worden bepaald
door het beginsel, dat act;ie en reactie tendeeren gelijk te
zijn. Men is hier geheel en al bevangen in de primitief
natuurwetenschappelijke conceptie van „de" conjunctuur
als een analogon van de slingerbewegingen eener klok.
Uit deze conceptie vloeit tevens voort, dat steeds dezelfde
verschijnselen zich ongeveer in dezelfde volgorde her-
halen, zoodat daardoor de samenstelling van de totaal-
curve vaststaat.

Een soortgelijke redeneering geldt, wanneer men het
niveau van de curve als maatstaf neemt. Zoo b.v. ver-
meldt HANEY 1) als belangrijke indicatie een overschrilding
van de trendlijn van den productie-index (Federal Reserve
Board index) met 10 %. De waarde van een dergelijke
indicatie kan het best worden toegelicht aan de hand
van het feit, dat de Federal Reserve Board index in Oct.
1940 werd herzien door het opnemen van taI van curven
betreffende nieuwe industriean en producten, alsmede door
het inruimen van een grootere plaats aan de „diensten".
Het gevolg van deze reconstructie was, dat het hoogte-
punt van de nieuwe curve in 1937 hooger lag dan de top
in 1929, terwijl de oude curve in 1937 bij lange na het
peil van 1929 niet haalde. De trendlijn van de oude curve
bleef in 1937 ag:nzienlijk beneden normaal, hetgeen voor
de nieuwe curve in veel mindere mate het geval zal
zijn geweest. Dit concrete geval illustreert de algemeene
regel, dat de samenstelling 'van de curve beslissend is
voor de geheele gedragslijn en het niveau, dat de curve
bereikt.

1)   LEWIS H. H NEY: Business Forecasting,   New  York  1931.
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Alleen derhalve als „de" conjunetuur een zich regel-
matig, op bijna dezelfde wijze herhalend, versehijnsel is,
dat bovendien nog steeds ongeveer dezelfde amplitude
vertoont, zou deze indicatie waarlijk van belang zijn.
Natuurlijk moet dan de samenstelling van de totale curve
onveranderd blijven, aangezien anders de maatstaf ter
beoordeeling ontbreekt.

De hierboven weergegeven opvatting hangt ten nauwste
samen met de groote beteekenis, welke aan „trend"-
berekeningen wordt toegekend en het daarmede samen-
hangende belang, dat men aan het begrip „normaal",
op  de  grafieken  aan het cijfer 100, heeht. Wij zullen nog
gelegenheid hebben dit probleem onder de oogen te zien
bij de bespreking van de individueele curven en de trend-
berekeningen, welke daaraan worden verbonden. Hier
wordt slechts opgemerkt, dat trendberekeningen voor een
samengestelde curve al bijzonder veel moeilijkheden op-
leveren. Men kan n.1. de „trend" van de totale ontwikke-
ling op twee wijzen opvatten, en wel Uf als zelfstandig
verschijnsel,  6f als resultante van de trends der verschillende
samenstellende deelen. De tweede opvatting herleidt het
vraagstuk tot dat van de cumula'tie van de trends der
individueele eurven, waarbij het toch reeds zoo delicate
probleem van de weging der verschillende verschijnselen,
overgaat in het nog reel gecompliceerdere vraagstuk van
de weging van trends. Deze, in wezen analytische, methode
ziet zich daarbij voor vele raadselen geplaatst, welker
oplossing wij hier niet zullen bespreken.

De conceptie van de totale trend als zelfstandig ver-
schijnsel biedt weinig minder vraagstiilrlren. Want het
probleem waarom het gaat, is niet de berekening van een
trendlijn in het verleden, maar het projecteeren van deze
trend in de toekomst. Zoo gebruikt PERSONS voor BARRON'S
index als basis de periode 1899-1931;   in deze periode
werd de jaar-index van BARRON'S herleid tot een cijfer
per hoofd van de bevolking. Het blijkt dan dat „A straight
line best fits the upward drift of the per capita indexes".
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Hij   vervolgt    dan:   „Thus   we have found two elements
contributing to the long time upward drift of BARRON'S
Annual Index of Industrial Production and Trade -
a) population and b) other elements combined. The long
time upward trend of BARRON'S index, therefore, is represen-
ted by a series of figures obtained by taking the product
of the population relatives, year by year, and the corres-
ponding values for each year (called ordinates) of the line
of trend obtained from the per capita indexes" 1).

Al zal niemand willen ontkennen, dat de bevolkings-
toename een van de belangrijkste dynamisehe krachten
in onze samenleving vormt, toch neemt zij een niet zoo-
danig uitzonderlijke positie in, dat zij alleen afzonderlijk
wordt behandeld, terwij] de andere factoren in 66n complex
worden samengevat. In de geschiedenis zijn perioden
bekend, waarin een belangrijke dynamische ontwikkeling
gepaard ging met een relatief geringe bevolkingstoename,
en wie zou de stelling op zijn verantwoording durven
nemen,  dat in de toekomst niet iets dergelijks mogelijk ist

Van meer beteekenis is ook, dat de uit de totale curve
berekende trendlijn afhankelijk is van de in die curve
opgenomen elementen. Het is heel wel denkbaar, dat een
groote fluctuatie optreedt in verschijnselen, welke niet, of
niet voldoende, in de curve zijn vertegenwoordigd, met als
gevolg, dat de samengestelde curve geen belangrijke af-
Wijking, of zelfs een achterblijven bij de trend te zien geeft,
waardoor deze haar beteekenis als critisch niveau vol-
komen verliest. De volledigheid en de juiste weging van
het waarnemingsmateriaal blijken ook hier de teere punten
van de samengestelde curve; alle gebreken   van de curve
weerspiegelen zich in de uit haar afgeleide trend. De af-
wijking tusschen curve en trend behoeft geenszins te be-
teekenen, dat het complex van verschijnselen afwijkt van
het normale niveau, het kan evengoed een gevolg zijn van

1) „Barron's Indexes of Business since 1899," onder het hoofd: Long
Time Trends.
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een wijziging van de „trend" zelve. Deze wijziging van
de trend kan, tengevolge van de wijze van berekening,
eerst geruimen tijd later worden geconstateerd.

Na dit korte uitstapje op het gebied van de trend-
berekening, keeren wij weder terug tot ons uitgangspunt,
de barometercurve. Een volgende stap op den weg naar
de conjunctuurdiagnose en -prognose vormden de meer-
curvige barometers. Het meest bekende voorbeeld daarvan
is wel de Harvard Index Chart of General Business Con-
ditions, in 1918/19 samengesteld door WARREN M. PER-
soNs. Een voorlooper had deze barometer in de U.S.
Barometer Chart, in 1911 gepubliceerd door de Brookmire
Economic Service 1). Deze barometer bestaat  uit  drie
eurven, aangeduid als A, B en C. De A-curve vertegen-
woordigt dan de speculatie, waarvoor meestal de aan-
deelenkoersen en de clearingomzet in New York als maat-
staf  dient; de B-curve respresenteert het bedrijfsleven  met
als maat groothandelsprijzen van goederen en de clearing-
omzet buiten New York, de 0-curve meet de beweging
van geld-en credietwezen aan de hand van den rentestand
op korten termijn. De beteekenis van deze drie curven als
barometer was dan, dat allereerst de A-lijn reageerde,
we]ke reactie zou worden gevolgd door die van de B- en
C-curven. Ook hier in den grond van de zaak een opvatting
van „de" conjunctuur als een steeds volgens een ongeveer
gelijk schema verloopend verschijnsel, datgene, derhalve,
wat wij hebben aangeduid als de natuurwetenschappe]ijke
conceptie. De Harvard-barometer faalde in 1929 volkomen,
als gevolg van het feit, dat de speculatieve hausse op de
beurs tot September voortduurde, terwijl de meeste index-
cijfers van het zakenleven reeds in Maart of kort daarna
een omkeer te zien gaven 2). Ook de B- en C-curven kwamen

1)   E.   C. BRATr: Business Cycles and Forecasting,   p.   488   v.v.
2) Vergelijk ook: S. H. SLICIrrER: „The Period 1919-1986 in the

United States; Its significance for Business Cycle Theory"  in:  Tlie
Review of Economic Statistics. Februari 1937.
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in de war door de monetaire politiek van de Federal
Reserve Board. Hoewel dit falen in het bijzonder de aan-
dacht van het publiek trok, was de werking van dezen
barometer al sinds 1923 verre van ideaal gebleken. De te
simplistische opvatting van het conjunctuurverschijnsel
was dan ook in dit geval de oorzaak van de mislukking.

Waren de eenvoudige barometers in den vorm van 66n
of enkele curven een mislukking gebleken, zij hadden toch
ten gevolge gehad,   dat   men het conjunetuurverschijnsel
nader ging bestudeeren en daartoe, vooral in de Ver-
eenigde Staten, tallooze gegevens ging verzamelen en
daarop tal van statistische bewerkingen ging toepassen.
Want de curven, welke het ruwe materiaal voorstelden,
bleken allesbehalve geaigend om zonder meer voor con-
junctuurdiagnose te worden gebezigd. Zij vertoonden tal
van, deels regelmatige, deels onregelmatige fluctuaties,
welke de conjunetuurschommelingen doorkruisten. Wat
lag meer voor de hand, dan dat de statistici zouden
trachten, met het geheele arsenaal van hun techniek,
daaruit de zuivere conjunctuurfluctuaties te distilleerent
Op deze wijze zou men dan in iedere individueele curve
het conjunctunrelement kunnen afzonderen.

Het is hier niet de plaats om uitvoerig stil te staan bij de
statistische techniek  en haar problemen; de belangstellende
lezer kan daarover meervinden in W. C. M TCHELL, Business
Cycles, Hoofdstuk III en in de verschillende statistische
handboeken. Enkele punten moeten wij hier evenwel aan-
stippen, omdat zij voor ons onderwerp van belang zijn.

De statistici rubriceerden de versehillende fluctuaties
in vier groepen, te weten:

a) seizoensfluctuaties,
b) trendbewegingen,
c) conjunctuurfluctuaties,
d) erratische fluctuaties.
De seizoensfluctuaties waren meestal betrekkelijk een-

voudig uit te schakelen. Wij zeggen met opzet betrekkelijk
eenvoudig, want de seizoensinvloeden varieeren soms, wat
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hun effect betreft, aanzienlijk. Vooral de weersomstandig-
heden en wat daarmede samenhangt, hebben bij lange na,
niet  elk jaar denzelfden invloed, zoodat een, op grond van
de ervaringen in vorige jaren samengestelde, seizoencor-
rectie voor het loopende jaar ongeschikt kan zijn. Ook
kunnen kunstmatige factoren, zooals b.v. de opzettelijke
verschuiving van het lanceeren van nieuwe automodellen,
de seizoencorrecties tot een lastige puzzle maken.  Maar laten
wij aannemen, dat dit vraagstuk inderdaad op bevredigende
wijze kan worden opgelost. Het tweede probleem is dan
de eliminatie van den „trend"-invloed.

Dit vraagstuk is heel wat moeilijker dan het eerste, en
geeft aanleiding tot een groot aantal vragen, welke tot
heden niet bevredigend kunnen worden beantwoord. De
kardinale moeilijkheid is, dat de trend bij den huidigen
stand der wetenschap bij uitzondering langs den weg der
causale verklaring kan worden afgeleid. De statistische
wijze van berekening van de trend komt neer op het
zoeken van de curve, welke de gegeven waarnemingspunten
het beste benadert. Dit houdt in, dat de berekende trend
steeds in zeer belangrijke mate wordt beinvioed door
soms ver in het ver]eden liggende gegevens. De „trend"
als lijn veronderstelt, dat de ontwikkeling van het ver-
schijnsel, gezien over een langere periode, in letterlijken
zin langs lijnen van geleidelijkheid voortschrijdt, een in
-wezen continue verschijnsel is. Dit nu is een hypothese,
welke heel vaak niet met de werkelijkheid overeenkomt.
Discontinue, sprongsgewijze veranderingen in de ont-
wikkeling zijn evengoed mogelijk. Men dient zich wel te
realiseeren, dat elke berekende trendlijn voorgesteld kan
worden door een formule, welke derhalve het karakter
draagt van een wet, welke de ontwilrlreling van het ver-
schijnsel in kwestie volgt. Met MITCHELL kan men dan
de Traag stellen: „Are succesful   fits    of    mathematical
curves discoveries in economical" 1), waaraan hij  nog

1)   W•   C.   MITCHELL:   pag.   221   C.V.
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toevoegt:     „It   is a simple   task   to find empirical trend
lines which fit the data reasonably well. But it is excee-
dingly difficult to rationalize the procedure as one can in
devising trends for quantities which grow or decay". En
men kan daarbij tevens denken aan de opmerking van
MACAULAY 1) : „The casting   out    of the metaphysical
devil of causation all too easily leads to his return with
seven other devils".

De  berekende, en eveneens,  de  uit  de hand getrokken,
trendlijn beteekent in wezen de formuleering van een
empirische regelmaat, waaraan het verschijnsel in kwestie
zou zijn onderworpen. Zoo lang men niet aanneemt, dat
elke trendlijn inderdaad een ontdekking van een nieuTTe
economisehe wetmatigheid is, en zoo lang men daarbij
tevens uitgaat   van de Opratting   Van   MORGENSTERN 2):
„Er (de trend) soll vielmehr in die Zukunft zeigen und
zielen; er soll ausdrucklich sogar, weil jeder Trendwert
den„Normalwert" im entsprechenden Augenblick angibt,
eine Grundlage fur die normale Betrachtung des Wirt-
schaftssystems abgeben", zoo lang blijft de eliminatie en
de berekening van trendlijnen een hu]pmiddel, dat niet
van gevaar ontbloot is. De uit het verleden berekende
trend wordt in de toekomst geprojecteerd. Maar wie
waarborgt, dat deze trend op dat oogenblik voor het
verschijnsel nog geldtt En als in feite de ontwikkelings-
tendens gewijzigd zou ziin, dan is de trendcorrectie onjuist
en deze fout komt dan terecht in hetgeen overbljft van
het verschijnsel, nA seizoens- en trendcorrectie,  t. w.  de
combinatie van cyclische en erratische fluctuaties.

Wie eenige ervaring heeft ten aanzien van de wonder-
lijke spelingen der natuur, welke zich op het gebied der
statistische analyse kunnen voordoen, zal inzien, dat hier
een terrein ligt vol voetangels en klemmen, zelfs voor
den deskundige.

1) F. R. MAUCAULAY, pag. 185.
9 MORGENSTERN, pag. 55.
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Na eliminatie van seizoens- en trendverschijnselen blijft
een rdsidu over, dat bestaat uit de cyclische fluetuaties
en de eventueele fouten in trend- en seizoencorreeties.
Alle pogingen om de erratische fluctuaties te elimineeren,
hebben tot heden schipbreuk geleden. Vooral voor de
conjunctuurdiagnose is dit een be]angrijk punt. Was men
erin geslaagd, uit een aantal curven een volkomen glad
verloopend cyclisch r6sidu over te houden, dan was de
diagnose van een keerpunt in de ontwikkeling een een-
voudig vraagstuk geworden. Jammer genoeg gooien de
erratische fluctuaties roet in het eten. Het feit, dat de
curven erratische fluctuaties blijven vertoonen, houdt in,
dat de daling of stijging van een curve een niet te defi-
nieeren beteekenis heeft. „The cyclical turns in some series
are so obscured that they are hard to fix" constateeren
W. C. MITCHELL en A. F. BURNS in hun onderzoek be-
treffende Statistical Indicators of Cyclical Revivals" 1).
En  verder:   „Once  a cyclical decline   is   well  advanced,
there is no way of deciding at the time a rise occurs in
monthly data, whether the rise will prove to be a minor
interruption of the downward movement, or the beginning
of a cyclical expansion" 2).

Onze conclusie kan geen andere zijn, dan dat de toe-
passing rail deze statistische methodes tal van onoplosbare
rraagstukken schept. De vraag mag worden gesteld, of zij
niet te star en te mechanisch zijn om tot een wezenlijke
oplossing van het probleem der conjunctuurdiagnose en
-prognose veel te kunnen bijdragen. De natuurweten-
schappelijke inslag van de toegepaste methodes doet haar
minder gedgend schijnen voor het essentieel sociale,
spontaan veranderljke karakter van het conjunctuur-
probleem. Een aanwijzing in deze richting kan ook worden
gezien in het feit, dat MITCHELL en BURNS in hun hier-

1) National Bureau of Economic Research, Bulletin 69,28 Mei '88,
P. 8.

9 Idem, pag. 10, 11.
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boven vermeld onderzoek naar barometerlijnen geen enkele
correctie op de oorspronkelijke curven toepassen, behalve
de eliminatie van den seizoensfactor. Indien men de 66n-
curvige en meercurvige barometers verlaat, om over te
gaan tot de bestudeering van een veelheid van lijnen,
komt men noodzakelijkerwijze voor de vraag te staan,
hoe de indicaties van deze lijnen zoodanig te combineeren,
dat daarnit een conclusie kan worden getrokken. Ook hier
hebben de statistische methodes hulpmiddelen gevormd
bij de pogingen tot oplossing van het vraagstuk. Het is
met name de correlatierekening, en in de laatste jaren
in het bijzonder, de multipele correlatierekening geweest,
die op dit probleem is toegepast 1).

De toepassing van de gewone correlatierekening diende
dan  om den onderlingen samenhang van twee reeksen vast
te stellen, waarbij dan meestal een tijdinterval moest
Tvorden aangenomen tusschen de beweging van de beide
reeksen: een zoogenaamde   „lag"   of   „lead". De bereikte
resultaten waren  in het algemeen niet bijzonder gelukkig;
zelfs indien men, zooals InVING FISHER, uitging van de
veronderstelling, dat het tijdsinterval tusschen de twee
verschijnselen in den loop der ontwikkeling varieerde,
anders gezegd, het effect van het eene verschijnsel op het
andere in intensiteit varieerde naar gelang de impuls en de
geinduceerde beweging verder van elkaar verwijderd waren.
Menkanzich deze methodevan dezoogenaamde„distributed
lag" of „distributed lead" het beste voorstellen in denvorm
van de kringvorming rond een in het water geworpen steen.

Het ligt niet op onzen weg deze methodes hier in extenso
te  behandelen; wij meenen niet beter te kunnen doen, dan
te refereeren aan de uiteenzettingen van een zoo deskundig
onderzoeker als F. R. MACAULAY 2).

De soms wonderlijke resultaten van de correlatie-
rekening brengen MACAULAY tot de waarschuwing 8): „The

1)   J. TINBERGEN: Statistical Testing of Business Cycle Theories.
2)   F.  R.   MACAULAY:  pag.   179  et  seq.
8) MACAULAY, 0·c., p. 185.
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economiRt must beware that the statistician, while seeming
merely to describe mathematically certain characteristics
of the data, does not insiduously suggest a causal relation,
though the evidence be evidence only of the probability -
or possibility - of a functional one. He must not allow
himself to be befogged by professional patter about a,
multiplicity of causes, if there is a definite possibility that
the variables. that are being statistically compared, are
not themselves causally related. In such cases he would
usually be well advised to forget that science is merely
description and to think in terms of a less refined but
simpler metaphysies of verae causae".

De resultaten van deze statistische methodes, evenals
van de trendcorrecties, suggereeren een mate van exact-
heid, in dit bijzondere geval, van wetmatigen samenhang,
welke in strijd is met de relatief groote mate van vrijheid
of onbepaaldheid, welke het conjunctuurverschijnsel als
sociaal versehijnsel kenmerkt. Zooals A. H. SLICHTER in
zijn  samenvatting van de bevindingen van „The Harvard
Committee   on   Research   in the Trade Cycle" zegt:  „Im-
portant criticisms of nearly all existing theories of business
cycles are a) that they fail to take adequate account of
the multitude of influences which play upon the situation
and b) that they fail to make allowance for the variation
in these influences over time" 1). En deze critiek geldt
6 fortiori voor de statistische methoden, welke van huis
uit de neiging hebben een star verband tusschen de ver-
sehijnselen te leggen. Zelfs de multipele correlatierekening
ontsnapt niet aan dit bezwaar, al kenmerkt zij zieh door
een grootere mate van soepelheid dan de andere statistische
methodes. Geboren uit het gevoel, dat de hierboven kort
aangeduide methodes van de analyse van curven in baar
veronderstelde bestanddeelen, en de toepassing van de
eenvoudige correlatierekening een zeer beperkte waarde
bleken te hebben, werd zij tevens gedragen door een

1) The Review of Economic Statistics Febr. 1987, p. 4.
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juister inzicht in de functie van de stat;istische analyse.
Zooals TINBERGEN het formuleert:  „The part which the

statistician can play in this process of analysis must not
be misunderstood. The theories which he submits to exami-
nation are handed over to him by the economist, and
with the economist the responsibility for them must
remain;  for  no   statistical  test can prove a theory  to   be
correct" 1).

Het werk op dit gebied verkeert nog te zeer in een
beginstadium, dan dat een beoordeeling van de resultaten
mogelijk ware. Een belangrijk punt moet nog worden
vermeld: „The enquiry  is,  by its nature, restricted  to  the
examination of measurable phenomena. Non-measurable
phenomena may, of course, at times exercise an important
influence  on  the  course of events;  and the results  of  the
present analysis must be supplemented by such infor-
malion about the extent of that influence as can be
obtained from other sources" 2).

De Traag kan worden gesteld of, juist bij den con-
junctuuromslag, niet in tal van gevallen onmeetbare fae-
toren, zooals stemmingen en gevoelens een grooten, zoo
niet beslissenden invloed uitoefenen. Men vergelijke daar-
omtrent hetgeen door J. M. CLARK 3) en G. v. HABERLER,)
wordt opgemerkt omtrent de z.g.n. „Originating causes".
Ook al heeft men daar vaak te doen met meetbare krachten,
het meten daarvan veronderstelt een tijdverloop, waarin
de meting geschiedt. Het spontane karakter, dat het op-
treden van deze factoren vaak kenmerkt, en het snelle
tempo van den omslag, vooral bij den overgang van
hoogconjunctuur naar baisse, vormen groote obstakels
voor het practische gebruik van deze methode.

Ten aanzien van de wijze, waarop men uit het „ge-

4   J.   TINBERGEN: Statistical Testing of Business Cycle Theories,
pag. 12.

9 Idem, pag. 11.
3) Strategic Factors in Business Cycles.
4) Prosperity and Depression.
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zuiverde" curvenmateriaal conclusies wil trekken be-
treffende het verdere verloop van de conjunctuur kan
men vier methodes onderscheiden  t. w.:

1) de methode van de historische analogie.
2) de methode van de critische niveau's.
3) de methode van de dispariteiten.
4) de methode van de barometrische lijnen.
1) De eerste methode bestaat in het opsporen van

analoge gevallen in het verleden. Men zoekt derhalve in
het verleden een soortgelijk conjunctuurbeeld, en leidt
daaruit af, dat de ontwikkeling in de toekomst gelijk zal
zijn aan de verschijnselen, welke in het verleden volgden
op de situatie. Verschillende aanhangers van de Dow
theorie maken nog al eens gebruik van deze oneritische
methode. De bestudeering van de geschiedenis van de
conjunctuurkenteringen biedt helaas weinig steun aan
deze methode. De eerste conclusie van A. H. SLICHTER in
zijn meergemelde studie  over de periode 1919-1936 luidt:
The inquiry indicates that turning points start under
widely  varying  circumstances" 1).  Nog  scherper  wordt
dezelfde conclusie geformuleerd door MACAULAY : „Virtually
all cycle theorists unconsciously assume that it is possible
to discover the dates on which cycles begin and end, and
also that, in any particular period there are the same
number of cycles for each important economic series" 2)
En   verder:   „But the reader   must not expect always   to
find a high degree of regularity in the relations among
the various series or he will be badly disappointed. The
uniformity is often rather specious. It sometimes amounts
almost to an optical illusion. The general rule is that
there is no rule. In all cases.... irregularity is an out-
standing characteristic 8).

De methode van de historische parallellen miskent het

1) O.C•, pag. 17.
2) O.C•, pag. 212.
3) O.C•, pag. 216.

TAN RAVESTIJN  - 1 1660 -  19
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essentieel sociale en historische karakter van het con-
junctuurverschijnsel. In wezen is zij een uitdrukking van
de oude, natuurwetenschappelijke opvatting omtrent „de"
conjunctuur. Elke historicus zal de stelling onderschrijven,
dat een concrete historische situatie zieh nimmer op
precies dezelfde wijze herhaalt, laat staan, dat een concrete
historische ontwikke]ingsreeks zich op vrij nauwkeurige
wilze in een latere periode zou herhalen. De methode van
de historische parallellen is derhalve in haar naieve ge-
daante een weinig bruikbaar, ja, in handen van onbe-
voegden, een uitermate gevaarlijk instrument. Hiermede
is natuurlijk niets gezegd ten nadeele van de waarde van
een nauwkeurige bestudeering van de conjunctuurge-
schiedenis. De deskundige zal zich bewust zijn en zich
rekenschap geven van de groote verschillen, welke er
bestaan tussehen de huidige situatie en die van b.v. tien
jaar geleden. Hij zal derhalve ook niet verwacbten, dat
een in het verleden opgetreden ontwikkelingsreeks zich
in de toekomst ongewijzigd zal herhalen. Gedragen door
dit inzicht wordt de studie van de conjunctuurgeschiedenis
een waardevolle bron van kennis.

2) De methode van de critische niveau's beteekent een
zekere verfijning van de historische methode. Hierboven
werd omtrent deze methode reeds een en ander opgemerkt.
Hier kan daar nog aan worden toegevoegd, dat de vast-
stel]ing van het critische niveau berust op historisch prece-
dent. In tegenstelling met de sub 1) beschreven methode,
welke voor de situatie in haar gehee], of vooreen belangrijk
gedeelte van  de  situatie,  een  historische  analogie zoekt,
derhalve het heden als uitgangspunt bezigt, volgt de
onderhavige methode den omgekeerden weg. Zij tracht in
het verleden karakteristieke versehijnselen op te sporen,
welke aan het einde van de hausse voorafgingen, of wel
de herstelbeweging inluidden, en daaruit een soort sympto-
malogie op te bouwen. Een belangrijk onderseheid met
de eerste methode vormt ook de poging om een quanti-
tatieven norm vast te stellen. Indien het verschijnsel, of
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de verschijnselen in kwestie, een bepaalde, quantitatieve,
grens overschrijden, beteekent dat een indicatie van aan-
Ivezig gevaar. Talrijke voorbeelden hiervan zijn te vinden
in het werk van L.  H.  HANEy 1). Als normen voor de
koersvorming  op de beurs worden  o. m.  beschouwd
de „commercial paper rate". Is het „rendement" van
aandee]en li % boven de rente op korten termijn,
dan  kan men koopen;   is het „rendement" slechts  1  %
hooger dan de genoemde rentevoet, dan is verkoop ge-
wenscht.

Een andere norm is een marge van 1 % boven het
obligatierendement. Voorts wordt op dezelfde wijze aan-
dacht geschonken  aan de „business activity" ;  daalt  of
Stijgt deze 10 % beneden of boven de normale trend, dan
is verandering op til. Een andere indicatie wordt geleverd
door de verhouding van de leeningen der Federal Reserve
Banken    tot de deposito's;    110  %    is    hier het gevaar-
signaal.

Na het hiervoren uiteengezette in verband met de
methode van de historische parallellen in het algemeen,
kunnen wij over deze verfijning relatief kort zijn. Juist
de concrete, quantitatieve, maatstaf, welke hier wordt
aangelegd, houdt in, dat een zeer nauwkenrige herhaling
der gebeurtenissen wordt verwacht. Nog meer dan de
vorige methode staRt deze in het teeken van de gedachte
eener, zich regelmatig herhalende,    conjunctuurgolf,   van
„de" conjunctuur derhalve. Hoe zeer dit in strijd is met
onze kennis omtrent het conjunctuurverloop, hebben wij
hiervoor reeds uitvoerjg besproken. Om nog eens MITCHELL
en BuRNS aan te balen 2) "But one of the clearest teachings
of experience is that every business cycle has features
that are peculiar to it. Accordingly no one who knows
the past expects that what happened during any earlier

1) Business Forecasting. b.v. Ch. XIII Bases of Stock Market
Forecasting, pag. 282 v.v.

2) Statistical Indicators of Cyclical Revivals, pag. 1.
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business revival will repeat itself exactly during the next
revival".

Een van de meest op den voorgrond tredende eigen-
schappen van het dynamische leven eener economische
gemeenschap is haar veranderlijkheid. Alleen reeds de
consequenties van het Overheidsingrijpen op het gebied
van geld- en kapitaalmarkt hebben tal van HANEY'S
maatstaven volkomen achterhaald.

3) Wij komen thans toe aan de bespreking van de derde
methode, die der dispariteiten. Zij gaat uit van de gedachte,
dat elke conjunctuuromslag de resultante is van, geleidelijk
zich ontwikkelende, negatieve of positieve spanningen.  Die
spanningen ]mnnen van geval tot geval varieeren. De
geschiedenis kan ons leeren, dat het soms het prijsverloop
was, in een ander geval de loonsverhoudingen, of wel de
internationale crediet- en handelsverhoudingen, de voor-
raadpositie, credietrestrictie e.t.q. Maar geen van deze
mogelijkheden is d6 mogelijkheid par excellence, en evenmin
zijn de bovengenoemde gebieden de eenige, waarop wan-
verhoudingen en spanningen kunnen optreden, welke uit-
einde]ijk tot een conjunctuuromslag, hetzij naar boven,
hetzij naar beneden, zullen leiden. Deze opvatting van het
rraagstuk geeft derhalve volledig ruimte aan het uit-
gebreide scala  der  practisehe  en historische mogelijkheden,
en is in overeenstemming met de hierboven uiteengezette,
moderne, conceptie van het conjunctuurverschijnsel, zooals
dat met name door MITCHELL en zijn school wordt opgevat.
De consequentie is evenwel, dat het noodzakelijk is elk
belangrijk economisch versehijnsel nauwlettend gade te
slaan en te bestudeeren. En deze observatie en analyse
dient zich niet te beperken tot het verschijnsel op zichzelf,
maar moet elk deel van het eeonomisehe geheel in zijn
verband zien, zoowel met de totaliteit als met andere
onderdeelen van het economische gebeuren. Een scherpe
zin voor den essentieel organischen samenhang van het
economische stelsel is daarbij vereisehte. Wij bedoelen
hiermede het inzicht, dat de partieele economische ver-
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sehijnselen niet op zichzelf bestaan, mnar in hun onto
wikkeling worden beinvloed door de evolutie van het
geheel en van de andere deelen van het geheel, zooals zij
op hun beurt weder de andere partieele economische ver-
sehijnselen en het economische gebeuren als geheel be-
invloeden. En nogverder strekken zich deze interdependen-
ties   uit; zij onrvatten de geheele sociale   en   historische
werkelijkheid, welke door geen sigma- of integraalteeken
op adaequate wijze kan worden beschreven.

De grenzen van het waarnemingsveld dienen niet beperkt
te zijn tot de quantitatief meetbare factoren, en uiteraard
nog veel minder te worden bepaald door de vraag, voor
well[e versehijnselen quantitatieve gegevens beschik-
baar zijn.

MITCHELL en BURNS 1) merken ten aanzien  'van  den
„forecaster" op:„ Those whose  hard   duty   it   is  to   make
these guesses have the best chance of being substantially
right if they combine analysis of current business data
with some knowledge of the history of business cycles,
such information as is available con-
cerning important factors arising out-
s i d e t h e r e a l m o f b u s i n e s s,  and a firm deter-
mination not to let their hopes and fears color their
judgments more than is inevitable".

Uiteraard vormen de beschikbare quantitatieve gegevens
een zeer belangrijke basis. Zij dienen onderzoeht te worden
op het ontstaan van wanverhoudingen, welke een econo-
mische verstoring kunnen veroorzaken. Dit onderzoek kan
aanmerkelijk worden vergemakkelijkt, indien het moge]ijk
is voor de onderzochte verschijnselen een norm te con-
strueeren, waarnaar zij zich behooren te ricbten. Niet een
historisehe norm, zooals bij de methode sub 2), maar een
norm, gebaseerd op den samenhang der huidige verschijn-
selen. Op dit gebied nu kan de multipele correlatierekening

1) O.C·, pag. 12, spatieering van schrijver dezes.
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een belangrijken steun worden, indien zij erin slaagt een
quantitatief meetbaar verband te leggen tusschen belang-
rijke economische verschijnselen. Natuurlijk moet haar rol
niet    oversehat    worden;    de    coafficianten,    waarmede    de
verschillende factoren in de uiteindelijk gevonden ver-
gelijking voorkomen, de „lags" of „leads" waarmede zij
worden uitgerust, zijn volkomen empirische waar(len, en
derhalve roor verraderlijke abrupte wijzigingen vatbaar.
Maar toch beteekent de methode, mits verder doorgevoerd
en verfijnd, waarbij vooral de afwijking tusschen berekende
en gevonden waarde de aandacht zal moeten hebben, een
vooruitgang, vergeleken bij den „historischen" norm van
de tweede methode. Zelfs het bezit van dergelijke be-
rekende waarden lost evenwel bet vraagstuk geenszins op.
Men kan de moeilijkheid het best vergelijken met een
vraagstuk, als dat van den stoomketel, welke geleidelijk
overbelast wordt. Het staat vast, dat het instrument te
zijner tijd zal bezwijken, maar het nauwkeurige oogenblik,
waarop dit werkelijk gebeurt, kan niemand voorspellen.
De natuurwetenschap stelt ons in staat eb en vloed te
T=oorspellen, maar het nauwkeurige verloop van elk klein
golfje op elk willekeurig punt van de kust onttrekt zieh
aan onze kennis. De invloeden zijn te talrijk en te ge-
compliceerd, dan dat een prognose van het concrete oogenblik
van de omkeer, en daarom gaat het hier, uitvoerbaar
of mogelijk zou zijn. Dit geldt nog veel meer voor
het zoo gecompliceerde sociale gebeuren, waarmede de
conjunctuur onverbrekelijk verbonden is. Het onver-
wachte en onberekenbare blijft steeds een factor, welke
de economische ontwikkeling in belangrijke mate kan
doen afwilken van de met de meeste zorg opgestelde
verwachting.

De samenhang van verschijnselen is niet zelden veel
minder „rationeel" dan noodzakelijkerwijze moet worden
verondersteld door een quantitatieve analyse. Het beschik-
bare quantitatieve materiaal stelt ons derhalve hoogstens
in staat te constateeren, dat er spanningen ontstaan, en
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dat   deze   toe- en afnemen;   m.a.w.,   dat   de   kans   of    de
waarschijnlijkheid  van een omkeer groot of klein  is;   een
exacte bepaling van het moment van den omslag ligt
buiten haar bereik.

Thans rest ons nog de vierde methode, die der baro-
metrische curven. Zij gaat in wezen eveneens uit van het
in  de historie voorgevallene;  zij  baseert  zich op precedent.
Juist voor het hierboven besproken probleem van het
bepalen van het moment van den omslag, zou het gebruik
van curven met barometrisehe beteekenis van groot be]ang
kunnen  zijn. De Traag luidt derhalve:  bestaan  er  curven,
welker keerpunt vroeger valt dan de omkeer in andere
curvent Met andere woorden, best;aan er economische
verschijnselen, welker omkeer van bewegingsrichting wordt
gevolgd door de meeste andere verschijnselent Het is
duidelijk, dat hierbij de in de vorige pagina's besproken
Traagstukken omtrent het bepalen van het keerpunt, en
de regelmaat t.a.v. „leads" en „lags", met andere woorden
de correlatie der verschillende versehijnselen aan de orde
komen.

MITCHELL en BURNS hebben in hun, reeds meermalen,
aangehaal(le, studie over Statistical Indicators of Cyclical
Revivals een onderzoek ingesteld naar de barometrische
beteekenis van 487 curven. Als eischen, waaraan het
ideaaltype van een barometrische curve moet voldoen,
noemen  zij de volgende 5 punten 1) :

1) It would cover half a century or longer, thus showing
its relation to business cycles under a variety of con-
ditions.

2)  It  would  lead the month around which  the  cyclical
revival centers by an invariable interval, say three months,
or better, six months. It would also lead the central month
of every cyclical recession by an invariable interval, which
might differ from the lead at revival.

9 O.C·, pag. 8.
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3)   It would show   no erratic movements;   that   is,   it
would sweep smoothly up from each cyclical trough to
the next cyclical peak and then sweep smoothly down to
the next trough, so that every change in its direction
would herald the coming of a revival or recession in
general business.

4) Its cyclical movements would be pronounced enough
to be readily recognized, and give some indication of the
relative amplitude of the coming change.

5) It would be so related to general business activity
as to establish as much confidence as the nature of such
things allows that its future behavior in regard to business
cycles will be like its past behavior.

Als resultaat van him onderzoek publiceeren zij een
lijst van 71 curven, welke in het verleden toonden een
zekere barometrisehe waarde te bezitten. Van deze 71
waren er drie, welke rege]matig een aanzienlijke „lead"
vertoonden; deze varieerde echter van 17 tot 1 maand.
Hun conclusie luidt  dan ook 1) :  „It  is because  of the  past
shortcomings of the most trustworthy indications we have
been able to find that we think it unsafe to base judgements
of current conditions upon the behavior of anyone series,
or of a few series. The likelihood of being misled is reduced,
though not eliminated, if one uses a considerable number
of series, each with a good past record as an indicator,
and representing in the aggregate a wide range of business
activities".

Als wij onze besehouwingen thans samenvatten, dan
komen wij tot de conclusie, dat de methode van de dis-
pariteiten, gecombineerd  met die der barometrische ellI'ven,
de beste wetenschappelijke bijdrage levert voor de oplos-
sing van het vraagstuk van de conjunctuurdiagnose e.q.
prognose. Wij spreken opzette]ijk van bijdrage tot de
oplossing;    de    aard    van het verschijnsel maakt,    dat    de

1) O.C• pag. 8.
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wetenschap naar onze meening er nimmer in zal slagen
een exacte prognose van het ex(Ide moment van den
conjunctuuromslag te geven. Daartoe hebben sociale,
psychologische en politieke factoren, welke vaak spontaan
optreden een te grooten en acuten invloed op het con-
junctuurbeeld.

Thans dient nog de vraag te worden beantwoord: welke
consequenties heeft dit inzicht voor de „cyclical invest-
ment" 1 Wij hebben gezien, dat voor een eenigszins be-
vredigende toepassing van de cyclical investment twee
voorwaarden moeten zijn vervuld, t.w. een tijdige diagnose
van den conjunctuuromslag, en een prognose van den
omvang der komende hausse of baisse. Wij wet)en thans,
dat het eerste vraagstuk langs wetenschappelijken weg niet
bevredigend kan worden opgelost; hoogstens als persoon-
lijke „kunst" wel eens tot een bevredigend resultaat kan
leiden. Maar ook de persoonlijke kunst leverde in het
algemeen weinig bevredigende resultaten op.

G.  V. Cox publieeerde een studie, getiteld:   „An   Ap-
praisal of American Business Forecasts", terwijl ook
ANDREW en FLINN een studie wijdden aan de „Appraisal
of Economic Forecasts" 1). Cox' onderzoek omvatte de
prognose van 6 bekende Amerikaansche forecasting-
instellingen over de periode November 1918 tot einde
1929;    ANDREW    en    FLINN    onderzoehten    materiaal   van
11 „forecasters" over de jaren 1924-1929. Wat de prog-
nose van keerpunten betreft, kwam Cox tot de volgende
resultaten:    van     de 46 forecasts     t.o.v. 8 keerpunten
waren:

helpful......................14
slighty helpful...............22
neutral......................        6
slightly misleading...........   2
m i s l e a d i n g. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2

1) Cfr. E. C. BRATr o.c. pag. 465 v.v.
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Dit resultaat kan, zelfs met veel goeden wil, alles-
behalve imponeerend worden genoemd, al hoewel het
iets beter is dan het resultaat van een volkomen toe-
vallige spreiding van de juistheid of onjuistbeid der
prognose.

Men moet daarbij wel bedenken, dat een qualificatie als
„Slighty helpful" nauwelijks als objectief criterium mag
gelden; het oordeel van den enqu6teur speelt daarbij een
groote rol. Doch zelfs al was het mogelijk de keerpunten
juist an, rvat vooral van belang is, tijdig te voorspellen,
dan is daarmede het vraagstuk van de „cyclical invest-
ment" nog niet opgelost. Want voor dit doel is het vooral
van beteekenis een prognose te stellen ten aanzien van de
volgende fase van de conjunctuur. Het is niet voldoende
te weten, dat de hausse geaindigd is. Men moet ook weten,
of er een depressie zal volgen, en zoo ja, welke afmetingen
en duur deze depressie zal hebben. Dit klemt nog te meer,
indien, zooals momenteel ongetwijfeld het geval is, de
prognose van een keerpunt noch volkomen zeker, noch
voldoende tijdig is.

In tegenstelling met de opleving nA de depressie, welke
meestal een zeer geleidelijk karakter draagt, Tvordt de
overgang van hausse naar baisse, in het bijzonder op de
effectenbeurs, gekenmerkt door een abrupte en groote
koersdaling. De catastrophale ineenstorting in 1929 is
daarroor illustratief. Neemt men daarbij in aanmerking,
dat het verloop van de aandeelenkoersen zeer snel reageert,
anders gezegd,   dat de koerscurve zelve een barometrische
curve is, en in den regel een „lead" vertoont, welke volgens
MITCHELL C.S. varieert van 18 tot 0 maanden, engemidde]d
in 10 cyclen 7 maanden bedroeg, dan is het wel duidelijk 1),
dat op het oogenblik van de prognose reeds aanzienlijke
verliezen kunnen zijn geleden. Enkele cijfers kiinnen dit
nader illustreeren (zie bladzijde 299 en 300).

1) O.C., Table 2, No. 8. De gegevens hebben betrekking op het
Dow Jones Indexcijfer voor Industrieelen.
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Maandgemiddelde Stand-Statistics.
ALL STOCKS.

Hausse-periode 1) H
Depressie-periode D

Jail.  1915-Aug. 1918 H Aug. 1918 61.0 Jan. 1919 63.2

Sept. 1918-April 1919 D Sept. 1918 60.7 Febr. 1919 63.4

Oct. 1918 63.2 AIaart 1919 65.4

Nov. 1918 64.8 April 1919 67.6
Dec. 1918 63.5 1\Iei 1919 72.2

Mei 1919--Jan. 1920 H Oct. 1919 76.2 Jan. 1920 71.-
Nov. 1919 74.- Febr. 1920 65.1

Dec. 1919 71.8 BIaart 1920  69.8

April 1920 69.8
Febr. 1920-Sept. 1921 D Dec. 1920 54.8 Juni 1921 52.8

Jan. 1921 57.2 Juli 1921 52.5

April 1921 55.6 Aug. 1921 51.9
3Iei 1921 57.8 Sept. 1921 58.2

Oct. 1921 58.9

Nov. 1921 56.8
Dec. 1921 58.8

Oct. 1921-MA 1923 H Jan. 1928 71.6 Juni 1928 67.2

Febr. 1928 74.8 Juli 1923 64.9
Maart 1928  75.8
April 1923 73.2
Mei 1928 69.8

Juni 1928-Juli 1924 D April 1924 68.4 Juli 1924 72.7
Mei 1924 68.2 Aug. 1924 75.2
Juni 1924 69.4

Aug. 1924-Oct.  1926 H .Juli 1926 100.- Nov. 1926 103.1

Aug. 1926 102.9 I)ec. 1926 105.4

Sept. 1926 104.8 Jan. 1927 105.6

Oct. 1926 101.6
Nov. 1926-Dee. 1927 D Oct. 1927 126.7 Jan. 1928 134.4

Nov. 1927 129.6
Dec. 1927 183.1

Jan. 1928-Juni 1929 H bki 1929 187.8 Oct. 1929 201.7

Juni 1929 190.7 Nov. 1929 151.1
Juli 1929 207.8 Dec. 1929 153.8
Aug. 1929 218.1
Sept. 1929 225.2

1) Deze data zijn ontleend aan MITCHELL'S Standard Reference Dates for
Business Cycles vermeld in CLARK: StrategiC Factors in Business Cycles, p.11.
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Neemt men een oogenblik aan, dat de ideale prognose-
dienst een keerpunt roorspelde, juist samenvallend met
de gegevens, zooals MITCHELL's onderzoekingen ten aan-
zien van de dateering van de keerpunten deze aangeven,
dan  komt   men   tot het volgende  resultaat:

Stand Gemiddelde
(Standard AIl Stocks)

Verkoopen Aug. 1918 61.-
Aankoopen April 1919 67.6 100

+ 5%
Verkoopen Jan. 1920 71.- 105

Aankoopen Sept. 1921 53.2
+ 31 %

Verkoopen Mei 1923 69.8 137

Aankoopen Juli 1924 72.7

+ 40 %
Verkoopen Oct. 1926 101.6 182

Aankoopen Dee. 1927 133.1
+ 43 %

Verkoopen Juni 1929 190.7 260

Was men in Staat geweest in deze tien jaar een der-
gelijke, zeer volmaakte, prognose van de keerpunten in de
algemeene conjunctuur te stellen, en had men oogenblikkelijk
diensovereenkomstig gehandeld, dan was het geldelijke
vermogen uiteindelijk 2* x zoo groot geworden. Had men
geen cyclical investment toegepast, dan was het in geld
uitgedrukte vermogen in deze periode gestegen tot 2.8 maal
het oorspronkelijke bedrag.

Bij een minder ideale prognose zouden de resultaten
van cyclical investment uiteraard nog minder gunstig zijn
geweest. Deze overweging heeft er ons ook toe gebracht
in dit voorbeeld geen rekening te houden met speculaties
A la baisse in de depressie, welke bij onnauwkeurige
„timing" aanzienlijke verlieskansen inhouden, en derhalve
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de kansen voor de „cyclical investment" o.i. niet gunstiger
maken.

Beziet men de individueele transacties, dan blijkt de
verkoop in Augustus 1918 practisch geen zin te hebben
gehad: in April 1919 stond het gemiddelde nog hooger.
De verkoop in Januari 1920 geschiedde 3 maanden te laat,
met als gevolg een verlies van circa 7  % ;  die in September
1921 was een maand te laat, hetgeen een verschil be-
teekende van circa, 3 %.De verkoop in Mei 1923 was
twee maanden te laat, hetgeen circa 8 % verschil maakte.
De aankoop in Juli 1924 was eveneens twee maanden
te laat; verschil 7  %. De verkoop in October 1926 was een
volkomen overbodige en nadeelige transactie, aangezien
de depressie van 1926/7 zich niet in de beurskoersen
weerspiege]de. De verkoop in Juni 1929 was riiim 3 maan-
den te vroeg, aangezien de beurs tot September toe bleef
Stijgen. De koersstijging Juni-September 1929 was zeer
belangrilk en bedroeg niet minder dan 18 %. Bovendien
moest herhaaldelijk op hooger peil worden aangekocht, dan
het  niveau,   waarop   de voorafgaande verkoop geschiedde:
zoo in April 1919, in Juli 1924, in October 1926.

Dit voorbeeld ]eert wel, hoe zeer zelfs een, uit theoretisch
oogpunt, volmaakte prognose, wat „timing" betreft, kan
afwijken van het beursverloop. De gevolgen van deze
afwijkingen  zijn  in dit voorbeeld nog geflatteerd: 1) omdat
met een maandgemiddelde wordt gewerkt, dat een reactie
op de beurs slechts vertraagd doorgeeft, 2) omdat een
zeer breed algemeen indexcijfer werd gebezigd, dat der-
halve aanzienlijk geringere en tragere fluctuaties te zien
geeft dan b.v. staalwaarden, automobielfondsen, e.d.m.
3) omdat aangenomen wordt, dat de verkoop nog kon
geschieden tegen den gemiddelden koers van de maand,
waarin de kentering optrad, hetgeen wel een zeer op-
timistisch standpunt is. Immers de meeste conjunctuur-
indices zijn maandcijfers, welke gewoon]ijk slechts 1 6
1* maand later beschikbaar zijn.

Wij hebben de cyclical investment evenwel „the benefit
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of the doubt" gelaten. Duidelijk blijkt uit deze gegevens,
van hoeveel belang de vraag  is, of de komende depressie
heftig zal zijn of niet. In 1918/1919, en wederom in 1926/1927,
waren de resultaten van de cyclical investment averechts,
omdat geen koersdaling van beteekenis intrad. Men kan
derhalve geenszins volstaan met de prognose van het
keerpunt;  men  moet  tevens een prognose kunnen stellen
ten aanzien van de diepte van de komende depressie, of
van de koersstijging in de op til zijnde hausse. Dat voor
dit probleem geen oplossing mogelijk is, behoeft na het
hiervoor betoogde omtrent conjunctuurprognose en -diag-
nose weinig toelichting.

Onder deze omstandigheden blijft „cyclical investment"
een „leap in the dark", een speculatie op de waarschijnlijk-
heid van een heftige hausse of een hevige depressie. Vooral
de depressie van 1932, en de daaruit resulteerende verliezen,
en de, als gevolg van deze overdreven reactie optredende,
fenomenale koersstijging in de Vereenigde Staten tot 1937,
hebben de neiging tot „cyclical investment" voedsel ge-
geven. Wij wenschen deze beweging nog even aan de hand
van enkele cijfers na te gaan.

All Stock Indexcijfers
Maandgemiddelde

Top. . . . . . . . . . .  October 1929 225.2
Laagtepunt  . . . Juni 1932 34.3

Top...........Maart 1937 129.9

Neemt men aan, dat de „cyclical investor" de daling
1929/1932 had kunnen elimineeren, en de geheele stijging
1932/1937 mee had gemaakt, dan zou in deze jaren zijn
vermogen 3.8 maal zoo groot zijn geworden. Stelt men het
vermogen in 1919 op 100, dan zou door de „cyclical
investment" een vermogen zijn bereikt per ultimo 1937
van   3.8  x  2.6  x  100  = 990; terwijl degene,    die   geen
„cyclical investment" had toegepast, een niveau had
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bereikt van  129.9 : 67.6 maal 100 - 192.  In het eene
geval een vertienvoudiging, in het andere geval „slechts"
een verdubbeling van het in geld uitgedrukte vermogen.
En dit resultaat moet, zooals wij hebben gezien, uitsluitend
Tvorden toegeschreven aan de toch wel zeer abnormale
hausse van 1929 en de daarop gevolgde, eveneens „over-
dreven", baisse van 1929/1932 met als correctie de koers-
stijging tot 1937, welke evenwel de koersen slechts bracht
tot een peil van ternauwernood GO % van den top van
1929 (gemeten aan het Standard Statistics Indexeijfer).

In wezen valt het vraagstuk van de rationaliteit van
„cyclical investment" samen met de Fraag, of herhaling
van dergelijke „boomperiodes" als van 1926/1929 en van
de depressie van het formaat 1929/1932 in de Vereenigde
Staten, waarsehijnlijk is te achten. Is dat niet het geval,
moet men deze periodes beschouwen als uitzonderlijke
historische verschijnselen, welke zich in de toekomst niet
licht zullen herhalen, dan is het betoog voor „cyclical
investment" als beleggingsmethode aanmerkelijk verzwakt.
Daarbij moet ook worden gedacht aan de kansen op
Overheidsingrijpen ten einde een zoo kennelijke over-
speculatie als in de jaren 1926/1929 in de Vereenigde
Staten bestond, te onderdrukken. Dat dit zal geschieden
is aan geen redelijken twijfel onderhevig.

Er zijn evenwel een aantal stelsels, welker aanhangers
denken, dat zij het buiten de middelen van conjunctuur-
diagnose en prognose kunnen stellen, die derhalve op
andere wijze betere resultaten meenen te kunnen bereiken.
Het is vooral het hierboven gebleken verschijnsel, dat het
koersverloop ter beurze menigmaal afwijkt van de ont-
wikkeling der algemeene conjunctuur, welke de gedachte
opriep de beurskoersen zblf als barometer te gebruiken.
Juist het „falen" van de conjunctuurprognose t.a.v. de
bepaling van het exacte moment van de omkeer wordt
dan ook als argument aangevoerd door de aanhangers van
deze stelsels. Een van de beroemdste systemen op dit
gebied is wel de techniek, welke bekend is onder den naam
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van de Dow theorie, zoo genaamd naar haar grondlegger
CHARLES H. Dow. De geschiedenis van dit stelsel zullen
wij niet uitvoerig vermelden; wij volstaan ermede,   op   te
merken, dat de theorie haar voltooiing en verbreiding
vooral te danken heeft aan W. P. HAMILTON en diens
geschrift „The Stock Market Barometer." De opvolger van
HAMILTON, en de thans meest gezaghebbende vertegen-
woordiger van de theorie, is ROBERT RE[EA. Wij zullen ons
dan ook aan zijn interpretatie houden. Het is noodzakelijk
hieraan toe te voegen, dat de formuleering van de „theorie"
dermate vaag is, dat zij op zeer verschillende wijze kan
worden geinterpreteerd. De bekende Amerikaansehe jour-
nalist ELLSWORTH karakteriseerde deze eigenaardigheid in
de   Annalist   van 22 Februari   1939 als volgt 1):    „The
situation with respect to the DOTY theory being what it
is, Rhea might not, of course, agree with my interpretation
of Rhea's interpretation of HAMILTON'S Dow."

Deze situatie maakt de behandeling van het onderwerp
niet gemakkelijk. Wij zullen ons evenwel beperken tot
algemeene beginselen,  en ons daarbij refereeren aan de
uitlatingen van R. RHEA. Wij kunnen niet beter doen dan
uitgaan van zijn korte samenvatting van de theorie. Wij
halen daartoe aan zijn boek: „The Story of the Averages" 2).

„The succesful use of the theory as an aid in stock speeu-
lation must be predicated upon the acceptance, without
any reservations whatsoever,  of  a few hypotheses  viz.:

1) Manipulation. Manipulation is possible in the day to
day movement of the averages, and secondary reactions
are subject to such an influence to a more limited degree,
but the primary trend can never be manipulated.

2) The Averages discount everything. The fluctuations of
the daily closing prices of the Dow Jones Railroad and
Industrial averages afford a composite index of all the
hopes, disappointments, and knowledge of everyone who

9 Pag• 290.
2) Pag. 4 en volgende.
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knows anything of financial matters and for that reason
the effects of coming events (excluding acts of God) are
always properly anticipated in their movement. The
averages quickly appraise such calamities as fires and
earthquakes.

3) The Theory is not infallibZe. The Dow Theory is not
an infallible system for beating the market. Its succesful
use as an aid in speculation requires serious study, and
the summing up of evidende must be impartial. The wish
must never be allowed to father the thought.

If these essential elements, around which the theory
has been built up, cannot be accepted, then further study
of the subject will prove to be confusing, if not actually
misleading. Reducing the theory to definite theorems
proves to be a diuicult task, but this was done in 1925.
Subsequent study, together with application of these
theorems to trading operations, has not indicated the
advisability of altering them now.

a) Dow's Three Movements. There are three movements
of the averages, all of which may be in progress at one
and the same time. The first, and most important, is the
primary trend; the broad upward  or downward movements
known as bull or bear markets, which may be of several
years' duration. The second, and most deceptive move-
ment,   is the secondary reaction:  an important decline  in
a primary bull market or a rally in a primary bear market.
These reactions usually last from three weeks to as many
months. The third, and usually unimportant, movement
is the daily fluctuation.

b) Primary Movements. The primary movement is the
broad basic trend, generally known as a bull or bear
market, extending over periods, which have varied from
less than a year to several years. The correct determination
of the direction of this movement is the most important
factor in succesful speculation. There is no known
method of forecasting the extent or duration of a primary
movement.
TAN RAVESTIJN - K 1660                                                      20
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c) Primary bear ilfarkets. A primary bear market is the
long downward movement interrupted by important ral-
lies. It is caused by various economic ills and does not
terminate until stockprices have thoroughly discounted
the worst that is apt to occur. There are three principal
phases  of  a  bearmarket: the first represents the abandon-
ment of the hopes upon which stocks were purchased at
inflated prices; the second reflects  selling,  due to decreased
business and earnings, and the third is caused by distress
selling of sound securities, regardless of their value, by
those who must find a cash market for at least a portion
of their assets.

d) Primary BuZZ Markets. A primary bull market is a
broad upward movement, interrupted by secondary reac-
tions, and averaging longer than two years. During this
time, stockprices advance because of a demand created
by both investment and speculative buying caused by
improving business conditions and increased speculative
activity. There are three phases  of a bull period : the first
is represented by reviving confidence in the future of
business; the second  is the response of stockprices  to  the
known improvement in corporation earnings, and the third
is the period when speculation is rampant and inflation
apparent - a period when stocks are advanced on hopes
and expectations.

e) Secondary Reactions. For the purpose of this discus-
sion a secondary reaction is considered to be an important
decline in a bull market or advance in a bear market,
usually lasting from three weeks to as many months,
during which intervals the price movement generally
retraces from 33 percent to 66 percent of the primary
price change since the termination of the last preceding
secondary reaction. These reactions are frequently er-
roneously assumed to represent a change of primary trend,
because obviously the first stage of a bull market must
always coincide with a movement which might have
proved to have been merely a secondary reaction ina
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bear market, the contra being true after the peak has
been attained in a bull market.

f) Daily Fluctuations. Inferences drawn from one day's
movements of the averages are almost certain to be miR-
leading and are of but little value, except when „lines"
are being formed. The day-to-day movement must be
recorded and studied however, because a series of charted
daily movements always eventually develops into a pattern,
easily recognized as having a forecasting value.

g) Both Averages mwi confirm. The movements of both
the Railroad and Industrials stock averages should always
be considered together. The movement of one price average
must be confirmed  by the other, before reliable inferences
may be drawn. Conclusions based upon the movement of
one average, unconfirmed by the other, are almost certain
to be misleading.

h) Determining the Trend. Successive ral]ies penetrating
preceding high points, with ensuing dec]ines terminating
above preceding low points, offer a bullish indication.
Conversely, failure of the rallies to penetrate previous high
points, with ensuing declines carrying below former low
points, is bearish. Inferences so drawn are useful in ap-
praising secondary reactions,  and  are  of major importance
in forecasting the resumption, continuation or change of
the primary trend. For the purpose of this discussion a
rally or a decline is defined as one or more daily movements
resulting in a net reversal of direction exceeding three
percent of the price of either average. Such movements
have but little authority, unless confirmed in direction by
both averages, but the confirmation need not occur on
the same day.

i)  A „line" is a price movement extending two to three
weeks or longer, during which period the price variation
of both averages moves within a range of approximately
five percent. Such a movement indicates either accumula-
tion or distribution. Simultaneous advances above the
limits of the „line" indicate accumulation and predict



308 DYNAMISCHE BELEGGINGSPOLITIEK

higher prices; conversely, simultaneous declines below the
„line" imply distribution and lower prices are sure to
follow. Conclusions drawn from the movement of one
average, not confirmed by the other, generally prove to
be incorrect.

j)  The Relation Of Volume to Price Movements. A market,
which has been overbought, becomes dull on rallies and
develops activity on declines; conversely, when a market is
oversold, the tendency is to become dull on declines and
active on rallies. Bull markets terminate in a period of
excessive activity and begin with comparatively light
transactions.

k) Doubte Tops and Double Bottoms. „Double tops" and
„double bottoms" are of but little value in forecasting
the price movement and have proved to be deceptive more
often than not.

Z) Individual Stocks. All active and well distributed
stocks of great American corporations generally rally and
decline with the averages, but any individual stock may
reflect conditions not applicable to the average price of
any diversified list of stocks."

Wij doen het beste met achtereenvolgens de 1 tot en
met 3 genummerde axioma's te behandelen, en daarna de
stellingen a) tot en met Z) in het kort te bespreken.

Axionia 1 dan begint met de onderscheiding van de
drie soorten bewegingen, welke het koerspeil vertoont, n.1.
de dagelijksche fluctuaties, de z.g.n. secundaire bewegingen,
welke derhalve uit een grooter of kleiner aantal dagelijksche
fluctuaties zijn opgebouwd, en de „primary trend", hausse
of baisse. Het axioma houdt in, dat beinvloeding van het
koersverloop door individuen of „pools" mogelijk is op
korten termijn, maar dat de groote „hausse" en „baisse"-
bewegingen niet beinvloed kunnen worden door kiinRt-
matige factoren, doch de resultante zijn van een natuurlijke
ontwikkeling.

Hoewel dit axioma door de moderne methodes van de
credietpolitiek, met name ten aanzien van het afremmen



DE DOW THEORIE 309

van een hausse - men denke aan de verhooging der
dekkingspercentages door de Federal Reserve Board in de
Vereenigde Staten in 1937 - veel van zijn axiomatische
waarde heeft ingeboet, kunnen wij het wellicht aanvaarden,
indien het wordt beperkt tot de daden van individuen en
combinaties als „pools".

Bedenkelijker is het tweede axioma. Allereerst moet
bezwaar worden gemaakt tegen het representatieve karak-
ter van de Dow Jones gemiddelden. Aard en samenstelling
dezer gemiddelden maken hen ongeschikt om een werkelijk
representatief beeld rail „de" markt te geven. Maar laten
wij     dit vraagstuk rusten, en onderstellen    wij,    dat  een
gemiddelde wordt geconstrueerd resp. gebezigd, dat inder-
daad „de" markt vertegenwoordigt, waarbij direct moet
worden aangeteekend, dat zoo'n gemiddelde niet te vinden
zal zijn, dan blijft de vraag of een gemiddelde ooit een
index kan zijn van „all hopes, disappointments and
knowledge of every one who knows anything of financial
matters". Het antwoord hierop is tamelijk eenvoudig, n.1.
dat een gemiddelde daartoe uit den aard der zaak vol-
slagen ongeschikt is. Een gemiddelde is steeds een nivel-
leering, een vervlakking, een abstractie van de werkelijk-
heid, en kan deze derhalve nooit volledig weergeven. Een
beursgemiddelde, ook het beste, is nooit meer dan de som
van n verwachtingen en n teleurstelingen gedeeld door
n x x, waarbij x afhangt van de constructie van het
indexcijfer. Nog veel minder kan worden volgehouden, dat
„every one who knows anything of financial matters" de
gemiddelden beinvloedt. Zonder te kort te doen aan de
functie van het beursapparaat en aan het gehalte van de
beurshabitud's,  kan toch worden vastgesteld,  dat de werke-
lijk goed geinformeerden zich heel vaak buiten het beurs-
bedrijf houden,  en  dat de koersvorming normaliter meer
wordt beinvloed door „on dits" en het goklustige publiek,
dan door de werkelijk deskundigen. De verdere inhoud
van het axioma, t.w. dat de gevolgen van toekomstige
gebeurtenissen op adaequate wijze reeds bij voorbaat in de
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beweging der gemiddelden tot uitdrukking komen, is wel
volslagen in strijd met alle ervaring. Hier wordt aan de
beurs een soort helderziendheid toegeschreven en een
rationaliteit van handelen, welke een ieder, die het verloop
van beurskoersen wel eens heeft bestudeerd, met ver-
bazing zal vervullen. Er is welhaast geen wispelturiger,
onbestendiger en meer tot overdrijving geneigd verschijnsel
op economisch gebied dan de beurskoersen. Hoop, ver-
wachting en teleurstelling overheerschen in de prijsvorming
ter beurze; zil overschaduwen verre de kennis. Nu zijn
hoop en teleurstelling beide zeer emotioneel gekleurde
psychologische krachten, beiden tot overdrijven geneigd.
„Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrubt" past beter
bij het beursbeeld dan het „properly" disconteeren van
de toekomst. Trouwens, de geheele Dow theorie gaat uit
van de gedachte, dat de beurs steeds overdrijft, zoowel
naar boven als naar beneden. Zou dit niet het geval zijn,
dan  had de theorie geen raison d'Xtre.

Het is van veel beteekenis, dat men zich duidelijk voor
oogen stelt, welke cardinale fouten in dit axioma liggen
opgesloten, want de „alwetendheid der gemiddelden" is
een van de groote, zoo niet de grootste, magische spreuk
van de „Dow Theory".

Het derde axioma van de feilbaarheid van de theorie
doet een tikje wonderlijk aan. Als de theorie niet onfeilbaar
is, dan rijst de vraag, hoeveel keeren zal zij falent Dat is
een Traag, welke beantwoord moet worden, wil men de
practische waarde ervan kunnen beoordeelen. De verdere
uiteenzetting wekt den indruk, dat het falen niet aan de
„theorie" ligt, maar aan de wijze van toepassing. Studie
en onpartijdig samenvatten van de feiten worden als
voorwaarden genoemd voor het slagen. Of deze studie
zich beperkt tot de „averages", of wel meer omvat, zooals,
naar velen beweren, het geval is bij de meest gezag-
hebbende vertolkers van de theorie, blijft in het midden.

Tenslotte wordt nog een eisch gesteld van persoonlijken
aard: de vertolker moet zijn wenschen weten uit te schake-
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len en daardoor zijn gedachten niet laten beinvloeden.
Inderdaad een noodzakelijke en, bij de in hoofdzaak van
hoop en verwachting levende speculant, een zeer moeilijke
eisch. De Traag is zelfs, of iemand, die persoonlijk bij het
beursspel geinteresseerd is, wel ooit een dergelijk standpunt
in zal kunnen nemen.

Men kan het derde axioma ook z66 opvatten, dat het
hanteeren van de theorie geen wetenschap, maar een strikt
persoonlijke kunst   is; een standpunt,    dat door andere
aanhangers wordt gehuldigd, en dat ook tot uitdrukking
komt in het feit, dat er een soort dynastie van Dow-
vertolkers bestaat, t.w. Dow, HAMILTON en RHEA, Waar-
naast dan kleinere, niet officieele, seeten zich rond andere,
minder gezaghebbende, vertolkers groepeeren.

Wanneer wij de drie axioma's overzien, blijkt het eerste
sleehts beperkt houdbaar, het tweede, meest belangrijke,
volslagen onhoudbaar en het derde alleen bruikbaar als
een soort uitvlucht.

Al boezemt dit begin niet al te veel vertrouwen in, toch
is het nuttig de stellingen a) tot en met Z) aan een nader
onderzoek te onderwerpen.

De eerste stelling herhaalt de in het eerste axioma
reeds optredende onderseheiding van koersbewegingen in
dagelijksche, seeundaire en hoofdbewegingen. Opvallend is
hierbij, dat alleen de dagelijksche beweging eigen]ijk nader
gepreciseerd  is; de omschrijving  van de secundaire, welke
een  duur zou hebben, varieerende van 3 weken  tot 3  maan-
den, kan niet als definitie worden aanvaard. Al even weinig
duidelijk is de omschrijving van de primaire of hoofd-
beweging. Opvallend is het feit, dat de hoofdbeweging
alleen wordt onderscheiden in hausse of baisse; een zijde-
lingsche beweging op onveranderd niveau gedurende een
langere periode, hoewel in de geschiedenis bekend, wordt
niet vermeld. De geheele beschrijving is kennelijk ge-
inspireerd door de studie van grafieken, over perioden,
waarin de hoofdbeweging van de curve stijgend of dalend
is. Deze stijgingen of dalingen worden telkens onderbroken
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door de zoogenaamde erratisehe fluctuaties, hier secundaire
bewegingen genoemd, welke tegengesteld gericht zijn aan
de hoofdbeweging. Het bedriegelijke karakter van deze
erratische fluctuaties werd reeds besproken bij de be-
handeling van de algemeene vraagstukken der conjunctuur-
diagnose, waarheen wij dan ook verwijzen. Ook de curve
der gemidde]den vertoont dus het bekende „saw-tooth-
pattern". Tenslotte wordt nog vermeld, dat de dagelijksche
fluctuaties gewoonlijk onbelangrijk zijn.

Vat men deze eerste stelling juister en korter samen,
dan kan men zeggen, dat de gemiddelden, beschouwd over
een periode van enkele jaren, hetzij een stijgende, hetzij
een dalende, hetzij een horizontale bewegingsrichting ver-
toonen. Deze bewegingsrichting is evenwel slechts een
trend; de werkelijke beweging vertoont   afwijkingen  naar
beide zijden om de trendlijn heen. Duur en omvang dezer
erratische fluctuaties zijn zeer variabel.

De rol van de dagelijksche fluctuaties moet dan nader
gepreciseerd worden. Zij vormen de bouwsteenen, waaruit
de „langere" belvegingen ontstaan. Als elementaire onder-
deelen der beweging hebben zij zelve geen richting. Eerst
uit een aantal dezer elementen kan een beweging, resp.
haar voorstelling &ls curve, worden geconstrueerd. Het
probleem, waarom het in wezen gaat, is hoeveel van deze
elementen men moet samenvoegen, met andere woorden,
hoe lang het observatietijdperk moet zijn, om een prac-
tisch briiikbare aanwijzing te krijgen ten aanzien van de
richting, waarin de curve zich ontwikkelen zal. Hierbij wordt
dan gedacht aan de trend van de curve, want uiteraard
heeft elke tijdreeks, ook de kortste, steeds een richting.
De opmerking, dat de dage]ijksche fluctuaties weinig
belangrijk zijn, werpt op dit vraagstuk geen nieuw licht.

In de tweede stelling worden de hoofdbewegingen nader
omschreven. Ook hier blijkt RHEA slechts de opwaartsche
of neerwaartsche bewegingen te kennen; niet de zijdeling-
sche (horizontale). Psychologiseh is dit verk]aarbaar, omdat
de Dow theorie tegenover de zijdelingsche beweging van
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langeren duur weinig succes kan hebben. De hoofd-
beweging wordt aangeduid als de bron van succes voor
den speculant; hieruit  mag  derhalve  worden  afgeleid,  dat
de Dow theorie alleen de lange cyclische fluctuaties wil
benutten, met andere woorden streeft naar „investment
for the long swing". Wj zullen hierna nog enkele WOorden
wijden aan systemen, welke de secondaire of erratische
fluctuaties trachten te gebruiken. Een poging tot defini-
eeren   van de hoofdbewegingen wordt niet gedaan;    er
Tvordt volstaan met het constateeren, dat zij in duur sterk
varieeren, en dat voorspellen van omvang en duur on-
mogelijk is. Vooral het eerste is zeer belangrijk, zooals
den lezer na het voorafgaande wel reeds duide]ijk is en
hierna nog nader zal blijken.

De derde stelling brengt ons tot de baisse. Deze wordt
omschreven als een langdurige daling, onderbroken door
erratisehe fluctuaties. Interessant is de onderscheiding van
de drie fasen  t.w.: de disillusie  na de hausse, de verdis-
conteering van de slechtere situatie, en de periode van de
geforceerde liquidatie. Of de oorzaak van de „shake out"
inderdaad altijd in geforceerde liquidaties moet worden
gezocht, dan wel of het verschijnsel van de „liquidity
preference",  en de algemeene  „bearishness" ten aanzien
van  de vooruitzichten,  de verklaring van dit versehijnsel
geeft, willen wij hier met nader onderzoeken.

RHEA schijnt den toestand van overmatige credietver-
leening als de eenige verklaring voor de diepste depressie
te beschouwen, een opvatting, welke ongetwijfeld in haar
algemeenheid onjuist is. Belangrijker is, dat hier erkend
wordt, dat de fondsen verkocht worden „regardless of
their va]ue". Dit is niet in overeenstemming met de
gedachte van de onfeilbaarheid en alwetendheid van de
gemiddelden. Vooral voor de beoordeeling van de waarde
der beurswijsheid van het „don't buck the trend" is dit
inzicht van groote beteekenis.

De volgende, vierde stelling behandelt de hausse, welker
duur iets nader gepreciseerd wordt dan die der baisse,
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n.1. langer dan twee jaar. Ook hiervan kan de juistheid
aanvechtbaar worden geacht; MITCHELL berekent     een
gemiddelden duur van de hausse van 222 maand 1), korter
derhalve dan twee jaar. Maar laten wij aannemen, dat de
hausse op de effectenmarkt, bepaald volgens RHEA, in het
verleden meer dan twee jaren duurde, dan bewijst dit nog
niets voor de toekomst. Ook hier weder de indeeling in
drie fasen, herstel van het klaarblijkelijk overdreven pes-
simisme, de rationeele fase, en de psychotische over-
speculatie fase. Of een dergelijke „overspeculatie" een vast
kenmerk is van alle hausses, laten wij wederom buiten
beschouwing. Dat hoop en verwachting de koersen omhoog
drijven is overigens in het geheel niet typeerend voor een
overspeculatieperiode, doch behoort tot het normale beeld
eener hausse. De vraag, wanneer inderdaad mag worden
gesproken van overspeculatie, is een moeilijk te beant-
woorden probleem, gezien de talrijke bezwaren, ver-
bonden aan bet vinden van een objectieven maatstaf ter
beoordeeling van de werkelijke waarde van de fondsen.
Een nauwkeurige definitie van het begrip „hausse" wordt
ook hier niet gegeven.

De vijfde stelling brengt ons in aanraking met de secon-
daire reacties of, in meer gebruikelijke termen, de erratische
fluctuaties. De begripsomschrijving is weer uitermate vaag.
Een belangrijke koersfluctuatie, welker (luur van 3 weken
tot 3 maanden bedraagt, en welker amplitude varieert van
33 tot 66 % van de voorafgegane stijging of daling sinds
het einde van de vorige secondaire fluetuatie, aldus luidt
de definitie. Noch het woord „belangrijke", noch de om-
schrijving  van  duur en amplitude, zijn voldoende nauw-
keurige criteria om een secondaire fluctuatie als zoodanig
te onderkennen, en te onderscheiden, want daar gaat het
om, van de „onbelangrijke" "dagelijksche" fluctuaties
eenerzijds en de vitaal belangrijke hoofdbewegingsrichting
anderzijds.

1) MITCHELL O.C., p. 839 en Tabel 15, pag. 338.
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De  concrete  vraag:  Is  het  punt,  dat wij thans  op  de
grafiek waarnemen, gelegen aan het einde eener seeundaire
reactie,  of  is het slechts een onbelangrijke  „day today
fluctuation" zonder prognostische waarde, is op grond van
deze definities nimmer voor een concreet antwoord vat-
baar. Men kan eindeloos twisten binnen het kader dezer

omschrijving, of de voorafgaande beweging werkelijk een
voltooide secondaire fluctuatie is, dan wel of deze secon-
daire beweging nog aan den gang is, hetgeen dan ook in
feite prompt gebeurt.

Al naar gelang van de beantwoording van deze concrete
Traag, varieert de interpretatie en daarmede ook de
prognose, want de prognose, of juister, diagnose der Dow
Theorie steunt in belangrijke mate op de richting en
omvang der seeondaire fluctuaties, zooals wij nog nader
zullen zien. Men dient hierbij in het oog te houden, dat
precies zooals de hoofdbeweging wordt gestoord door
erratische fluctuaties, de seeondaire beweging zelve be-
staat uit een aantal dagelijksche koersvariaties, welke
eveneens alterneerende stijgingen en dalingen te zien geven.
Alleen als zoo'n dagelijksehe stijging of daling het
einde is van een secondaire, heeft zij in het kader der
theorie belang, anders is zij onbelangrilk. Kan men nu de
secondaire fluctuatie niet nauwkeurig begrenzen, dan komt
daarmede het hanteeren van de „theorie" als geheel op
losse schroeven te staan, men kan ook zeggen dat zij een
kunst, geen wetenschap is. De beteekenis van deze vraag-
stukken wordt door RHEA onderstreept, doordat hij er
terecht de aandacht op vestigt, dat een „day to day"
fluctuatie in dalende riehting evengoed het einde eener
secondaire reactie in een hausse,  als het begin van een
baisse kan beteekenen.

De twee vraagstnlrlren:
1)  wanneer is een fluctuatie een erratische beweging,  en

wanneer geeft zij een trendverandering te zient
2) wanneer is een reeks „day to day" fluctuaties een

secondaire beweging en wanneer blijft zij een keten van
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„onbelangrijke" dageljksche fluctuatiest worden geen van
beide tot een oplossing gebracht.

Alleen intuitie of gevoel kan hier de oplossing bieden,
maar als wetenschappelijke werklmijze is dit onaanvaard-
baar.  Of het practisch betere resultaten oplevert dan de,volgens de Amerikaansche astrologe EVANGELINE ADAMS,aan J. PIE:RPONT MORGAN toegeschreven, gewoonte om
haar te raadplegen over het toekomstige koersverloop 1),
laten wij hier in het midden.

Ter illustratie van de moeilijkheden, verbonden aan de
interpretatie van het koersbeeld volgens de Dow theorie,volgt HAA,Tr.TON's beroemde voorspe]ling van het einde
van de beurshausse in 1926. RHEA zegt daarover o.a. het
volgende 2): "This movement (de secondaire   reactie   in
begin 1926) fully corrected the long primary upswing, the
retracements for Industrials and Rails being 57.3 and
53.2 percent respectively. The decline gave some indications
of being the beginning of a primary bear market. For onething, the advance started in 1923 and had lasted thirty
months, an interval somewhat longer than the average of
previous recorded bull periods. Then, before the high
points were reached, trading had been of record propor-tions. Furthermore the averages had disagreed violently
near the  top,  when the Rails refused to confirm the final
up- thrust of the Industrials. These, and other things,
fooled HAMILTON, and this writer took some punishment
along with other perplexed traders who had formed the
habit of considering HAMILTON'S conclusions as being
infallible.

I shall never forget the secondary reaction in  1926;  forone thing it taught me not to mix Dow's theory with
other theories and I also learned that almost anything
can happen when the averages disagree. It also showed
me that HAMILTON, whose ability to read the averages

1) 0. MoRGENSTERN: Wirtschaftprognose, pag. 71, noot 2.
2) The Story of the Averages, pag. 164 v.v.
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had seemed to be infallible, could let his preconceived
ideas influence his pronouncements.....As the years have
gone by, the ever-present realisation of the dangers of
speculation has become an important part of such market
philosophy as I have attained, and, while I still make
mistakes  all too often,  I no longer blame others for my
errors ;  and when I go  wrong by trying to anticipate minor
movements, or by overstaying a primary swing, I do not
console myself by saying the averages misled me".

De volgende passage belicht op merkwaardige wijze de
methode waarop RHEA C.S. de theorie hanteerden, en den
funesten invloed van de gemaakte fout.

„I have explained that I was  out  of the long side of the
market before the 1926 reaction developed. I got out when
HAMILTON became bearish. I thought I was relying on
my own judgment of the averages, but I later realized
that I was not. During the winter of 1925/1926 four friends
were in the habit of meeting at my house one night a
week to discuss Dow's theory and other things pertaining
to the market; between  us  we   must   have  had   a  ton   of
charts, rating books, and periodicals. We studied money
rates, car loadings, earnings, business activity and every-
thing else we could find. We were individually doing well
in the market. Not fully realizing that everyone who buys
on a rising trend is succesful, we attributed our success
to our studies. About that time Col. LEONARD AYRES
had developed a „blast furnace index". We were greatly
intrigued with it, and we also had some other sure-fire
indications. Wishing to make a lot of money quickly (an
unusual ideal) we accepted HAMILTON'S interpretation of
the averages as implying a bear market, and then proceeded
to twist all our data to fit our notions. We had a splendid
plan which was to work in the following manner. Because
the movement was a bear market (HAMILTON had said
so - how could it be anything elsel -) we would await
a 40 percent recovery, and then go short of a big list of
stocks. If the recovery exceeded 40 procent then so much
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the better, we would expand the short line. It all seemed so
simple that we could not understand why everyone was not
doing it. In order that any impulsive action be eliminated
from the operation, and because we wished to play a highly
diversified list, we formed a syndicate and operated as a
linit.  As we were betting on a sure thing, we played on
margin, because by so doing we could short more shares."

Wat de financieele resultaten waren, behoeft weinig toe-
liehting. Volledigheidshalve worde hieraan toegevoegd, dat
RHEA concludeert, dat niet de gemidde]den, maar de
andere indexen de schuld waren van deze font. Hoe dit
moge zijn, want in het bijzonder bij de Dow theorie is
„After-Weisheit" een zeer reaele moei]ijkheid, falen deed
HAMILTON, en RHEA C.S. volgden hem en de fout wreekte
zieh op zeer onaangename wijze.

De zesde stelling behelst een nadere toeliehting ten aan-
zien van de beteekenis van de dagelijksche fluctuaties.
Haar eenige beteekenis is, dat zij tezamen een beweging
vormen,  of in de taal van de grafieken-enthousiasten, een
„pattern", welke prognostische waarde heeft. Een uit-
zondering vormt de zoogenaamde „line" formatie. Komen
de gemiddelden op zekeren dag boven of beneden de „line"
uit - de nadere omschrijving van het line-verschijnsel
volgt nog -- dan is deze doorbroken en zou dit prognosti-
sche beteekenis hebben. Dit geheele betoog is evenwel al
te optimigtisch voorgesteld. De drang heerseht - en dat
is zeer verklaarbaar - om de dagelijksche fluctuaties ook
in de andere gevallen prognostische beteekenis toe te kennen.

Duurt een seeondaire reactie extra lang, of overschrijdt
zij een bepaalde maat, dan is de verleiding groot -- en
we hebben bij de voorgaande bespreking van HAMILTON'S
fout gezien, h66 groot zij  is - een dageljksche, of enkele
dagelijksche, fluctuaties verder naar beneden als indicatie
te beschouwen, dat „the trend has turned" 1 Want juist
in de snelheid ligt een zeer belangrijk element voor de
prognose. Hier dient te worden aangeteekend, dat HAMII.-
TON alleen opereerde op indicaties, gegeven door „secondary
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reactions". RHEA en anderen daarentegen,  gaan ook af op
indicaties gegeven  door  de „day to day" fluctuaties, hoe
onbetrouwbaar deze ook mogen zijn.

De zevende stelling brengt ons het beroemde beves-
tigingsbeginsel, dat ook in het geval van 1926 een rol
speelde. Eenig bewijs voor deze stelling wordt niet be-
proefd. Evenmin wordt een motiveering gegeven voor het
buiten beschouwing laten van de „utilities". De eenige
redelijke grondslag voor deze stelling is, dat de Dow
theoretici „de markt" als geheel wenschen te bestudeeren.
Men kan betoogen, dat de conjunctuurgolf een dergelijke
stuwkracht bezit, dat zij de geheele markt beheerseht.
Een beweging, I elke daartoe niet de noodige kraeht bezit,
is een „false move", om een geliefden term te gebruiken.
Vermoede]ijk zweeft een dergelijke gedaehte den Dow
theoretici wel voor den geest.

Helaas  moet dan worden vastgesteld, dat zij allesbehalve
juistis. Wie de verschillendegroepsindicesbestudeert, zooals
deze door de Standard Statistics Corp. voor tal van bedrijfs-
groepen worden gepubliceerd, zal moeten constateeren, dat
de uniforme beweging van „de markt" een constructie is,
welke niet met de werkelijkheid overeenkomt 1).

Zoowel ten aanzien van „amplitude" als „timing" ver-
toonen de versehillende groepsindexen opvallende en groote
verschillen, welke evenwel in den totaalindex worden ver-
doezeld. Tai van groepen b.v. bereikten reeds in 1928 en
1936, of vroeger een toppunt, terwijl andere groepen verder
bleven stijgen. We raken hier aan het probleem van de
specifieke bedrijfsconjuncturen (heel sterk geprononeeerd
bij de Amerikaansche bouwnijverheid), dat later nog meer
van onze aandacht zal vergen.

Mede onder den druk van de teleurstellende ontwikkeling
van den spoorwegindex in de laatste tien jaar, heeft de
tendens veld gewonnen, het confirmatiebeginsel over boord

1) Zie hierover een artikel van schrijver dezes in het Neder-
landsch Economisch Staatkundig Tijdschrift van November 1941.
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te werpen, en den industrieelen index als toonaangevend
te beschouwen. In ieder geval schijnt de conclusie gewettigd,
dat de eisch van bevestiging volkomen onvoldoende ge-
motiveerd is, en gebaseerd schijnt te zijn op de gedachte,
dat in een echte conjunctuuropleving „de markt" als
geheel een zelfde verloop moet toonen, een gedaehte, welke
geen basis vindt in de feiten. Een dergelijk gedrag kan
hoogstens worden verwacht in een psychologisch gefun-
deerde overspeculatieperiode, met andere woorden bij een
totale overwoekering van het rationeele inzicht door
emotioneele factoren, doch ook in de jaren 1928/1929,
welke toch dat beeld het dichtst benaderen, was van een
volslagen gelijkgerichtheid en gelijktijdigheid der beweging
geen sprake.

De achtste stelling behelst de kern der theorie, n.1. de
Dow methode, zooals deze door RHEA wordt geinter-
preteerd, om de trend te bepalen, en vooral ook, om een
wending in de trend te onderkennen.

Fluctuaties, welker toppen telkens hooger Uggen, en
welker daling steeds ophoudt boven een voorafgaand
laagtepunt, beteekenen een indicatie in de richting van een
hausse. De omgekeerde gang van zaken duidt een daling
aan. De hier bedoelde fluctuaties zijn geen „secondary"
bewegingen, maar 660 of meer dagelijksche bewegingen,
waarbij de stijging of daling 3 % van den „prijs" van het
gemiddelde moet bedragen. Voorts is noodig de toepassing
van het bevestigingsbeginsel. Wij vestigen er hier de
aandacht  op,  dat  dit  RHEA'S  wijze van interpreteeren  is;
andere aanhangers van de theorie wenschen niet te handelen
op grond van dagelijksche fluctuaties (zoogenaamde minor
movements).

Hiervoor hebben wij reeds gezien, dat RHEA zelf de
„minor movements" als zeer onbetrouwbaar kenschetste.
Dat hij deze stelling thans verloochent, is, zooals wij reeds
betoogden, uit tijdnood argumenten te verklaren, maar
maakt de methode practisch onaanvaardbaar. Wie ooit
het gedrag van de beurskoersen heeft bestudeerd, weet,



DE DOW THEORIE 321

dat deze bijzonder gevoelig zijn voor tal van de meest
uiteenloopende factoren, als geruchten, een meevallende
dividenddeclaratie, po]itieke ontwikkelingen, enz. De meest
oppervlnkkige beschouwing leert reeds, dat de dagelijksche
fluctuatie ter beurze in zeer belangrijke mate door toe-
vallige, eendagsfactoren wordt beheerscht. Als een ge-
beurtenis van voldoende beteekenis is, kan zij het koers-
beeld veel langer dan een dag beheersehen; zelfs een periode
van veertien dagea kan gemakkelijk oversehaduwd worden
door een belangrijke gebeurtenis, zonder dat daardoor de
tendens als geheel gewijzigd zou zijn. De keer van een
belangrijke economische tendens voltrekt zich niet in
enkele dagen of weken;  het  is een langzaam en geleidelijk
procddd, dat geruimen tijd in beslag neemt.

„A business cycle revival is not an event that happens
in a single month, but a complicated series of changes
that occur cumulatively in various economic processes
during a period that may last a year or more" 1). Zelfs
een periode van enkele maanden is nog rijkelijk kort om
vast te stellen,  of de hoofdbeweging van richting is ver-
anderd. Wie daartoe dagelijksche bewegingen wil gebruiken,
lijkt op het beroemde mannetje, dat zijn huisje op het ijs
bouwde, evenwel met deze bezwarende omstandigheid, dat
in dit geval drijfijs gebezigd wordt als fundament.

Het standpunt van degenen, die de secondaire beweging
als basis willen gebruiken, is in dit opzieht iets beter
gefundeerd. Zij bezigen een langer tijdsverloop als grond-
slag. Maar het bezwaar hierbij is allereerst, dat het begrip
secondaire of erratische fluctuatie uitermate vaag is, en
dientengevolge nimmer exact kan worden bepaald, of de
erratisehe fluctuatie „afgeloopen" is.

In de tweede plaats wordt door de theorie een regel-
matige trapsgewijze ontwikkeling van deze erratische
fluctuaties verondersteld, welke nergens op berust, en ook
niet overeenkomt met de feiten. De koersontwikkeling in

1) MITCHELL and BURNS, o.c., p. 2.
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1934/1935 biedt een goed voorbeeld van lager c.q. onregel-
matig gelegen hoogtepunten en laagtepunten, zonder dat
van een depressie sprake was. Ook de ontwikkeling in de
jaren 1938/1940 kenmerkte zich door tal van onregelmatig-
heden. Alleen in een zeer scherp geprononceerde hausse-of
baisseperiode kan een dergelijke regelmatige ontwikkeling
van het koersbeeld voorkomen; een minder geprononceerde
conjunctnurbeweging, en zeer zeker een min of meer aar-
zelend herstel, kan een geheel ander beeld te zien geven.

De Dow methode maakt dezelfde fout als de primitieve
methode der conjunctuurprognose, Ivelke wij hiervoor be-
spraken;    zij    kent    aan   het    conjunctuurverschijnsel    een
regelmaat en „Einheitlichkeit" toe, welke dit in werkelijk-
heid nimmer heeft bezeten.

Een derde en zwaar wegend nadeel van het baseeren
van de diagnose op „secondary movements" is, dat het
„signaal" dan pas laat komt. Hoe laat, hangt af van den
tijd, noodig voor de voltooiing van circa l* secondaire
fluctuatie met de daarbij behoorende primaire bewegingen.
Eerst in Mei 1933, d.w.z.  een jaar na het laagtepunt, stond
volgens deze methode  vast,  dat de „trend" gekeerd  was;
de index van industrieele fondsen stond toen reeds op
circa 84 tegen een laagtepunt van 40 in 1932. Nog funester
is een dergelijk laat signaal in een baisse.

Vatten wij het bovenstaande kort samen, dan kan
worden gezegd, dat de door RHEA gegeven methode van
„signaleering" uitmunt door groote onbetrouwbaarheid.
De methode der secondaire fluctuaties gaat mank aan
onvoldoende exactheid, het veronderstellen van een irre8ele
regelmaat, en het zeer laat geven van indicaties.

De thans nog resteerende stellingen zijn relatief minder
belangrijk. De negende these behelst de omschrijving van
het „lijn" verschijnsel. De definitie is wederom vaag: een
schommeling van de gemiddelden gedurende een periode
van drie weken of langer binnen een grens van 5 %.
Door andere aanhangers van de theorie wordt een andere
definitie gegeven. Opmerkelijk is de naieve opvatting,
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sprekende uit de woorden „accumulation" en „distribu-
tion". De gedachte van het evenwicht van vraag en
aanbod schijnt den schrijver min of meer ontgaan te zijn.
Ook aan deze lijnformaties wordt een regelmaat toe-
geschreven, welke zij niet bezitten. De „false moves",
zooals dat heet, komen ook hier voor. Dat wil zeggen,
een aanvankelijke stijging boven de „line" wordt na
eenigen tijd gevolgd door een daling en omgekeerd. Dat
dit vraagstuk van de nauwkeurige begrenzing van de
lijnformatie opgelost moet worden, aleer men van een
doorbreken kan spreken, behoeft geen betoog. Het ligt al
evenzeer voor de hand, dat hierbij verschillende inter-
pretaties mogelijk zijn. De lijnformatie, dat wil zeggen de
zijdelingsche beweging van de gemiddelden, kan naar onze
meening het beste worden opgevat als een periode van
afwezigheid van geprononceerde hausse- of baissemotieven,
een periode van rust, van een zeker evenwicht derhalve.

Ten aanzien van de rraag, of deze horizontale trend een
wijziging heeft ondergaan, geldt het hierboven voor trend-
veranderingen in het algemeen betoogde. De koersbeweging
van een of een aantal dagen is een volkomen onbetrouwbare
basis om daarop een oordeel omtrent de definitieve
wijziging van de bewegingsrichting te fundeeren. Het
nitermate gevoelige karakter van de beurskoersen en de
tallooze factoren, welke de fluctuaties van dag tot dag
beheerschen, maken het feit, dat de gemiddelden op een
bepaalden dag een vorig niveau overschrijden tot een
gebeurtenis, waaraan geen definitieve prognostische waarde
mag worden toegekend.

Slechts een langduriger ontwikkeling, welke enkele
maanden zal moeten omvatten, maakt een oordeel mogelijk.

Wij komen nu toe aan de laatste stellingen, welke be-
treklring hebben op de omzetten en op typische koers-
beeldformaties.

De tiende stelling behandelt het gedrag van de omzetten.
De terminologie, te weten de woorden „overbought" en
„oversold", wekt den indruk, dat de schrijver heeft
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gedacht aan overspeculatie naar beide richtingen. Inder-
daad is het verloop van de omzetten, over een langere
periode bezien, een belangrijke indicatie, doch niet in de
primitieve gedaante, waarin de stelling wordt geformuleerd.
Het is duidelijk, dat het rooral de speeulatieve acliviteit
is, welke de ontwikkeling van de omzetten in de hausse
beheerscht. Hoewel de toenemende welstand wellicht eenige
meerdere Traag naar beleggingsfondsen in het leven zal
roepen, staat daartegenover, dat juist in zulke perioden de
bezitters van dergelijke fondsen weinig geneigd zullen zijn
deze te verkoopen. Een groote expansie van de omzetten
valt uit dezen hoofde niet te verwachten. Hieruit vo]gli,
dat het allereerst van belang is, de omzetten te splitsen
naar beleggingsaandeelen en speculatieve objecten, t.w. de
z.g.n.  „market-leaders", en vooral ook de „cats and dogs",
d.w.z. de laag genoteerde shares, welke een geliefkoosd
object vormen van de speculeerende „man in the street".
Een toename van de omzetten in laatstgenoemde rubrieken
fondsen kan een belangrijke aanwijzing geven ten aanzien
van het verder om zich heen grijpen van een speculatieve
beweging. Vooral als het groote publiek actief in de markt
komt, en dan gaat speculeeren op een of enkele punten
koerswinst, bij voorkeur in de laaggenoteerde shares, zal
men dit in een snelle stijging van de omzetten van dit
soort fondsen tot uitdrukking zien komen. Bij tijdelijke
reacties kan dan inderdaad de omzet dalen, als „the man
in the street" denkt, dat een verdere stijging aanstaande
is. Overheerscht daarentegen de stemming, dat de stijging
voorbij is, dan zal het groote publiek in paniekstemming
de speculatieve fondsen trachten kwijt te raken. De
serieuze belegger evenwel zal aan deze irrationeele be-
wegingen niet of sleehts in geringe mate meedoen.

Het is duidelijk, dat de hier beschreven ontwikkelings-
tendens  van de omzetten afhangt:

1) van de soort fondsen,
2) van de vraag of, en in hoeverre, sprake is van een

speculatie en masse van het groote publiek.



DE DOW THEORIE 325

Een dergelijke massaspeculatie evenwel is geen inte-
greerend bestanddeel van alle hausses. Terzijde zij op-
gemerkt, dat de contrasteerende omzetontwikkeling in de
baisse ontbreekt, als gevolg van de geringere populariteit
van de baisse-speculatie. Het bovenstaande maakt tevens
duidelijk, dat een werkelijk efficiante beteugeling van de
ongeremde speculatie van het groote publiek deze omzet-
symptomen doet verdwijnen. Dit verklaart ten volle de
klachten, dat na 1934, d.w.z. na het optreden van de
Security Exchange Committee en de wettelijke maatregelen
om de speculatie te beteugelen, de omzetindicaties veel
van haar practische waarde verloren. De „dunheid" van
de markt, anders gezegd de eliminatie c.q. beperking van
de speculatie van het groote publiek, deed de omzetten
als thermometer van het speculatieve sentiment hun
belang verliezen. Wij nemen hier voorloopig afseheid
van dit onderwerp, omdat het voor de Dow theorie
slechts van secundaire beteekenis is. Hetzelfde geldt van
de dubbele toppen en laagtepunten, welke door RHEA
als waardeloos terzijde worden geschoven, doch door
anderen voor bijzonder belangrijke indicaties worden
gehouden.

De laatste stelling is weer illustratief voor den geest van
de Dow theorie en de veronderste]lingen, waarop zij is
gebaseerd. Hier komt weer duidelijk de gedachte van de
als een eenheid bewegende markt naar voren, waarbij dan
als drijvende kracht aan bet speculatieve element moet
worden gedacht. Dat dit dezelfde primitieve „rationali-
satie"  van het koersverloop ter beurze is, welke in bijna
alle thesen van het Dow stelsel tot uiting komt, hebben
wij hierboven reeds uiteengezet, toen wij het verschijnsel
van de bedrijfsconjuncturen aanstipten. Een typische
illustratie van de gevolgen dezer „rationalisatie" is, dat
b.v. in de depressie 1937/1938 de aanhangers waehtten op
een secondair herstel tijdens de daling, om dan tot verkoop
over te gaan. In deze daling kwam echter geen secondaire
„rally" voor, zoodat deze ongelukkige speculanten het
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volle, zeer belangrijke, verlies te verwerken kregen, en
verkochten aan het einde van de depressie.

Alvorens definitief afscheid te nemen van de Dow
methode, willen wij nog een enkel punt nader toelichten.

Allereerst dan de kardinale kwestie, dat ook dit stelsel
geen antwoord geeft    op de vraag:   hoe   lang   zal    de   ge-
wijzigde trend zich voortzettent Zooals reeds eerder werd
betoogd, gaat daarmede elke rationeele basis voor hande-
lingen verloren. Dit bezwaar wordt te ernstiger, naarmate
de indicatie later komt, omdat dan het reeds „geboekte"
verlies, of de „gederfde" winst relatief zeer belangrijk
is. Uit practisch oogpunt is vooral het geboekte verlies
een factor, welke den speculant ervan zal afhouden tot
realisatie over te gaan, zoodat velen dan maar „blijven
zitten", hetgeen soms heel bezwaarlijke gevolgen kan
hebben.

Tenslotte Ivillen Ivij nog vermelden de resultaten van
een in Amerika ingesteld onderzoek naar het practische
effect van HAMII.TON's prognoses 1). In de 26 jaren van
zijn werkzaamheid (1903-1929) sehreef HAMILTON 255
artikelen, welke een marktprognose behelsden. Over deze
periode van 26 jaar zon HAMTT.TON, door de toepassing van
zijn prognose op de Dow-JONES Industrials, inclusief
dividenden enz. 12 % per jaar hebben gemaakt. In de-
zelfde periode gaven deze aandeelen zelve een rendement
van   15.5 %,   dat wil zeggen, de prognoses leverden   een
belangrijk nadeel op boven het donrweg aanhouden van
de fondsen. Voor de spoorwegfondsen waren deze cijfers
resp. 5.7 en 7.7 %.

Nevenstaand staatje geeft nog een overzicht van de
juistheid der verschillende disposities op grond van
prognoses:

1) Dit geschiedde door A. COWLES in zijn verhandeling „Can Stock
Market Forecasters Forecast"; Econometrica Juli 1938 geciteerd door
BADGER   and GUTHMANN: Investment, Principles and Practices,
pag. 927 v.v.
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Toegepast op Totaal aantal Niet
WinstgevendIndustrials: prognoses Winstgevend

Bullish . . . . . . . . . . . . .             29                    16                    18
B e a r i s h. . . . . . . . . . . . . 28           10           18
Uit de markt blijven        88           19           19

- - -

90 45           45

Toegepast  op de spoorwegfondsen, waren 49 indicaties
verkeerd en 41 winstgevend. Deze resultaten bevestigen
volkomen de conclusie van BADGER and GuTHMANN:  „But
if the predictions are sufficiently ambiguous to permit
their misinterpretation in a study such as that just cited,
their value for the average investor becomes doubtful" 1).

Wij kunnen dan ook met recht concludeeren, dat het
Dow stelsel geen principieel andere, nog minder een betere,
oplossing biedt voor het vraagstuk van de economisehe
prognose, dan de vroeger besproken methodes van con-
junctuurdiagnose en -prognose. Integendeel, moet haar
waarde aanzienlijk geringer worden geacht dan die der
wetenschappelijk gefundeerde pogingen tot diagnose c.q.
prognose aan de hand van de waarnemingen van een zoo
groot mogelijke aantal belangrijke economische verschijn-
selen. In strijd met de stelling, welke spreekt uit den titel
van   HAM[[.TON'S   boek: „The Stock-Market Barometer",
n.1. dat de beurskoersen hun eigen barometer zouden zijn,
moet worden vastgesteld, dat de koerscurve zich in geen
enkel opzicht - en wel zeker niet door grootere regel-
maat - onderscheidt van andere economisehe curven. De
bezwaren tegen de conjunctuurdiagnose, gebaseerd op 66n
of enkele curven, gelden evenzeer voor de Dow methode.
Dat de koerscurve op zoo vele en uiteenloopende ver-
schijnselen reageert, maakt haar onderhevig aan de be-
zwaren, well[e alle complexe statistische lijnen kenmerken,

1) O.C•, pag. 929.
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n.1. groote onregelmatigheid en de mogelijkheid van ver-
doezelen van de hoofdzaken door bij-omstandigheden. De
weinig bevredigende uitkomsten van het Dow systeem,
maar al te vaak goed gepraat door machtspreuken, als
dat „de theorie niet onfeilbaar is", en „de toepassing ervan
geen wetenschap maar een kunst is", hebben aanleiding
gegeven tot het zoeken naar andere middelen „to beat the
market". Tallooze amateurs hebben zieh bezig gehouden
met het ontdekken van allerlei methodes om een prognose
te kunnen stellen. Een zeer groot gedeelte van deze
pogingen beweegt zich op het gebied van „chart-reading",
hetgeen wil zeggen, dat in het grafische beeld van het
koersverloop wordt gespeurd naar „regelmatigheden". De
oorsprong van deze methodes ligt eigenlijk in de pogingen
om uit het koersbeeld van individueele fondsen te ont-
dekken tf, en zoo ja, op welke wijze de koersen door een
of andere „pool" gemanipuleerd werden. Dit streven had
ongetwijfeld een zekeren logischen grondslag. Als inderdaad
een de koersen manipuleerde, lag het voor de hand,„Pool"
dat daarbij logisch en systematisch te werk werd gegaan.
Deze werkwijze openbaarde zich dan ook in het grafische
beeld van de koersen. Op deze wijze ging b.v. R. W.
SCHABACHER  in Zijn „Stock Market Theory and Practice"
te werk.

De epigonen vergaten evenwel, dat de op deze wijze
opgespoorde regelmatigheden hun ontstaan danken aan de
manipulatie van de koersen volgens een weloverwogen
schema van een machtige groep. Toen de „pools" ver-
dwenen onder den druk der Overheidsmaatregelen bleef
men toch waarde hechten aan het nasporen van dergelijke
rege]matigheden, uiteraard met gering succes, immers de
basis der methoden was verdwenen. Hoewel deze systemen
slechts weinig kunnen bijdragen tot een oplossing van de
vraagstukken, willen wij er curiositeitshalve in het kort
iets over vermelden. Zij houden zich in het algemeen
bezig   met:

a) het koersbeeld zelf.
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b) bewegingsrichting en snelheid van de koersen.
c) de omzet, al of niet gecombineerd met de prijs-

ontwikkeling.
Sub a) Het koersbeeld. Er wordt gezocht naar rege]matig

terugkeerende koersformaties, welke dan belangrijke pro-
gnostische waarde zouden hebben. Bij RRIEA vonden wij
reeds vermeld de dubbele top en het dubbele laagtepunt,
d.w.z.  dat  tweemaal  achtereen de koersen eenzelfde top,
of een zelfde laagtepunt bereiken, zonder dit niveau te
doorbreken. Uitgebreid tot een aantal toppen c.q. laagte-
punten ontstaat een zoogenaamd weerstandsniveau.
Daaraan wordt dan de conclusie verbonden, dat op een
dergelijke dubbele top- of dubbele laagtepuntformatie, c.q.
een dergelijk weerstandsniveau, een heftige diagonale
beweging in tegengestelde richting zou moeten volgen,
ongeveer in den trant van het weerkaatsingsverschijnsel.
Deze formaties zouden dus een soort Heavisidelaag voor
het koersniveau vormen. Wij zagen, dat R EA deze
verschijnselen bedriegelijk aehtte. Een andere schrijver
klaagt, dat „One of the chief problems in using patterns
to determine reversals is that so few perfect examples
develop". We zijn hier op het terrein van het zuivere
empirisme, dat op economisch gebied, nog meer dan ergens
anders, gevaarlijk is. SCHABACHER onderscheidde niet min-
der  dan  7  top-  en 7 laagtepuntformaties, luisterende naar
de namen van hoofd- en schouderformatie, dubbele, af-
rondende, scherp klimmende (dalende) formatie, driehoeks-
formatie, spreidende formatie en de complexe formatie.
Welke formaties dan zoowel in major- (hoofd-) als in
minor- (secondaire en tertiaire) koersbewegingen kunnen
voorkomen. Latere navolgers ontdekten nog de cirkel-
vormige top, de vierkante, de rechthoekige, de omgekeerde
horenformatie.

Men ziet, regelmatigheden te kust en te keur en tallooze
gelegenheden om ziehzelf te suggereeren, dat een bepaald
koersbeeld sprekend op zoo'n formatie lijkt. SCHABACHER
wijdde speciaal aandacht aan de driehoekformatie, waarvan
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hij   er drie soorten onderscheidde: stijgende, dalende   en
symmetrische. De eerste twee wezen dan in de richting
van de stijging of daling; bij de derde was onzekerheid de
oorzaak der formalie. Het resultaat van een onderzoek
naar de prognostische waarde dezer driehoeken was, zooals
begrijpelijk is, bedroevend.

Dit belette niet, dat ijverige aanhangers van het „chart-
reading" er nog een aantal andere formaties bij uitvonden
met de schoone namen: omgekeerd dalend, omgekeerd
stijgend, omgekeerd symmetrisch, „double triangle
diamond", ruitvormig, diabolo, en dynamiet-driehoek.
Hoewel de aanhangers van dit stelsel zelfs beweren, dat
de driehoeksformatie de nmat van de komende beweging
inhoudt, verhindert dit hen niet tegelijkertijd maatregelen
tenementegen „false moves" (50%kans) enteerkennen, dat
de prognostische waarde gering  is. Maar behalve over deze
vreedzame driehoeksbevolking van heo plat]and beschikken
de „chart-readers" nog over een arsenaal van andere
regelmntigheden, zoodat de ]ezer zich ongetwijfeld af zal
vragen, wat de resultante van zooveel regelmatigheden
bij elkaar wel zal zijnt Missehien een groote onregel-
matigheid?

Tot deze wapenrusting behooren dan de zoogenaamde
„gaps", het beste te vertalen door „hiaten" in het koers-
beeld. Onder een „gap", of hiaat in het koersbeeld, wordt
verstaan het verschijnsel, dat de laagste koers van een
bepaalden dag ligt boven den hoogsten koers van den
vorigen dag en omgekeerd. Op een staafdiagram van het
koersbeeld manifesteert een dergelijk verschijnsel zich dan
als een hiaat, een sprong in de koersbeweging. Dit is dus
een verschijnsel, dat geheel behoort tot de sfeer van de
dagelijksche, de zoogenaamde „minor" koersbewegingen.
Onder deze gaps onderseheidt men dan weer drie soorten,
n.1. de break-away gap, welke ontstaat aan, of vlak na, een
keerpunt in de bewegingsrichting, de „midway gap",
midden in een stijgende fase, en de „exhaustion gap" aan
het einde van een dergelijke fase, bij wijze van een soort
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wanhoopssprong. De eerste soort wordt dan verbonden
met de prognose van een krachtige beweging, hetzij naar
boven of naar beneden, de tweede zou ongeveer de helft
van de te verwachten beweging aankondigen, en de derde
soort luidt de finale in. Wij zu]len ons hier niet begeven
in  de  kwestie,  of,  en in welke mate, dergelijke formaties
inderdaad in het koersbeeld worden aangetroffen. Evenmin
willen wij ons bezig houden met de vraag, of niet elke top
en elk dieptepunt haar eigen formatie te zien geeft, een
gedachte, welke gesuggereerd wordt door het steeds toe-
nemende aantal ontdekkingen van nieuwe types top- en
laagtepuntformaties. Wij beperken ons er dan ook toe, te
wijzen op twee punten, welke voor deze, sterk op de
Middeleeuwsche opvattingen over merkwaardige spelingen
der natuur gelijkende, ideean van belang zijn.

Het eerste punt, dat de practische toepassing van dit
„chart-reading" betreft, is de funeste inrloed van de
suggestie. Voor de adepten van deze techniek gaan, lang-
zaam maar zeker, de verschillende formaties den vorm
aannemen van een idde fixe. De weinig exacte omschrijving
zet daarroor de deuren wijd open, vooral ook als men in
het oog houdt, dat al deze formaties zoowel in de z.g.n.
minor, intermediate, als in de majorkoersontwikkeling
kunnen voorkomen. Herinnert men zich daarbij nog, wat
hierboven werd aangevoerd omtrent de practisehe moeilijk-
heden in zake het onderkennen dezer drie bewegingen
door het volslagen ontbreken van exacte criteria ter onder-
seheiding, dan is het wel duidelijk, op welk soort drijfzand
deze pogingen tot het opsporen van „regelmatigheden"
gebouwd zijn.

De tweede objectie is van principieelen aard. Al deze
zoogenaamde formaties dragen een zuiver empirisch karak-
ter. Er is geen enkelen rede]ijken grondslag of causale
verklaring aan te geven, waarom het doorbreken van een
weerstandsniveau, het uitbreken uit een driehoek, het ont-
staan van een gap, de vorming van een ronde top of hoofd-
en sehouderformatie e.t.q., zou moeten worden gevolgd
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door een heftige en langdurige beweging in een of andere
riehting. De argumentatie is van dien aard, alsof een soort
geheimzinnige horror vacui het koersverloop zou beheer-
schen. En als de ervaring idn ding geleerd heeft, zoowel
in  de natuurwetenschappen, als in de economie, dan is dat
het groote gevaar, dat schuilt in het hanteeren van der-
gelijke empirisehe regels. Nog afgezien van het wel bijzonder
kinderlijke karakter van den onderhavigen vorm van het
empirisme, kan worden gezegd, dat er geen enkele grond
is aan te voeren, waarom een keerpunt niet zou kunnen
ontstaan  bij  nog een andere formatie  dan de bekende; de
werkelijkheid doet steeds het onverwachte tot aanzijn
komen - en al evenmin, waarom op een dergelijke formatie
niet een geheel ander verloop zou kunnen volgen dan bij
andere gelegenheden. De zoo vaak geconstateerde „false
moves" bewijzen trouwens, dat deze theoretische rede-
neering ook practisch opgaat. De grondfout van de „chart-
readers" is, dat zij aan het koersver]oop een autonomie
toekennen in strengen zin, d.w. z. zij veronderstellen, dat
het koersverloop aan eigen wetten gehoorzaamt, een her-
haling derhalve, in zeer primitieven vorm van de fout van
de oude conjunctuurbarometers. Niets is minder juist. De
beurs en het koersverloop is de weerspiegeling van tal van
de meest uiteenloopende invloeden. Zij is de reflex van de
zich nimmer herhalende concrete situaties  van de opeen-
volgende oogenblikken in het leven der maatschappij,
beschouwd door het medium van de psychologisch
beinvloede meeningen der kooplustigen en aspirant
verkoopers.

Wie zich wel eens verdiept heeft in de vraag, hoe groot
de waarschijnlijkheid is, dat een concrete, door een ontel-
baar aantal componenten beinvloede, situatie zich herhalen
zal, heeft meteen den juisten maatstaf om de waarde van
dit zoeken naar zich herhalende formaties te beoordeelen.

Onze conclusie kan dan ook niet anders luiden, dan dat
„chart-reading" in den zin van het werken met regel-
matige formaties en sequenties in het koersbeeld, meer
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berust op fantasie dan op werkelijkheid, en dat deze me-
thodes in het beste geval een curiositeit en een non-valeur,
in de meeste gevallen evenwel een reeel gevaar vol,men,
aangezien meer teleurstellingen dan successen te ver-
wachten zijn.

Wil gaan nu over tot de tweede groep van versehijnselen,
n.1. bewegingsriehting en bewegingssnelheid, welke al of
niet gecombineerd kan worden met de ontwikkeling van
den omzet. Bij voorkeur wordt uiteraard voor het vaststel-
len van de bewegingsrichting gebruik gemaakt van zoo-
genaamde trendlijnen. De meest primitieve vorm daarvan
is daarbij tevens de meest geliefkoosde, n.1. het trekken
van een rechte lijn (eventueel twee evenwijdige lijnen op
willekeurigen   afstand:   de z.g.n. trendband) door punten,
welke men als „intermediate" punten, als eindpunten der-
halve van een erratische fluctuatie, opvat. Naar gelang
deze rechten en het koersbeeld worden uitgezet op een
grafiek met arithmetische, logarithmische en nog andere
sehaal (square root is b.v. geliefd en werd door de Annalist
gebezigd), veronderstellen deze lijnen gelijke absolute c.q.
gelijke procentueele stijgingen in de eenheid van tijd,
of wel nog andere „ontwikkelingswet'ten" van het koers-
beeld 1).

Afgezien van deze, wel zeer primitieve, wijze om trends
te construeeren, en de willekeurige hypothesen t.a.v. de
tendens van de koersontwikkeling, welke er aan ten
grondslag ligt, ontstaat ook hier de moeilijkheid, dat bij
het doorbreken van de trend moet worden uitgemaakt,
wat dit beteekent. Is er een zijwaartsche „rust" beweging
ingetreden, waarop later weer een stijging zal volgen, is
de snelheid van de beweging afgenomen, en zoo ja, is dit
tijdelijkt Of wel mag een omkeer in de bewegingsrichting
worden verwachtl In het laatste geval blijft dan nog de
cardinale vraag onopgelost:  hoe  lang  zal deze duren  en

1) Zie over de verhouding van trendlijn en economische wetmatig-
heid MrTCHELL t.8.p.
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hoe ver zal zij gaant Het doorbreken van een bepaa]de
trendlijn mag niet worden vereenzelvigd met een omkeer
in  bewegingsrichting; zij duidt alleen  op een verandering
van de „steilte" der beweging, van het tempo, maar de
richting zelve kan onveranderd blijven. Zelfs kan een
belangrijke secondaire beweging de illusie wekken, dat de
trend gewijzigd is, zonder dat dit inderdaad het geval is.
Bij de trendlijnen moet bovendien onderscheiden worden
tusschen de trend van minor, secondary  of intermediate,
en major bewegingen. Het ligt voor de hand, dat hoe
korter de gekozen periode is, hoe onzekerder de gecon-
strueerde trend,  en van hoe geringer belang de afwijking
van de trend is. Sommige speculanten, die de secondaire
als object voor hun operaties kiezen, omdat de totale
amplitude van de secondaire fluctuaties aanzienlijk grooter
is dan die van de hoofdbeweging, bezigen daarbij O.8. ook
trendlijnen als middel. Het resultaat is uiteraard weinig
bemoedigend; deze secondaire trendlijnen worden  niet  66n,
maar meestal meermalen, doorbroken, zonder dat de rich-
ting der secondaire beweging verandert. In eeo korte
periode hebben allerlei toevallige factoren een veel te
grooten invloed op de ontwikkeling van het koersbeeld,
dan dat de noodzakelijke regelmaat, welke door een ge-
construeerde trendlijn wordt verondersteld, tot uitdrukking
zou kunnen komen.

Het hiervoor betoogde omtrent de waarde van een
„doorbreking" van de hoofdtrendlijn, geldt uiteraard even-
zeer voor de statistisch berekende trend als voor de uit
de hand getrokken curve. Een variant van de statistisch
berekende trendlijn vormen de zoogenaamde glijdende
gemiddelden. De moeilijkheid bij de toepassing van de
glijdende gemiddelden op de koerscurve is de keuze van
de periode. Men vindt dan ook experimenten met glijdende
gemiddelden, welker periode varieert van 21 uur, via 7 en
28 dagen, tot  6 weken,  en 200 dagen. De zin van een glijdend
gemiddelde is het elimineeren van tusschentijdsehe fluc-
tuaties, ten einde  zoo een juister beeld te verkrijgen van
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de beweging, welke men eigenlijk waar wil nemen. De
keuze van de basisperiode moet derhalve in overeenstem-
ming zijn met den duur (periode) van de te elimineeren
storende verschijnselen, wil het resultaat rede]ijken zin
hebben.

Wij hebben in het voorafgaande gelegenheid te over
gehad om er op te wijzen, dat de tusschentijdsche, er-
ratische fluctuaties ter beurze alles behalve gekenmerkt
worden  door een uitgesproken, of zelfs maar benaderde,
periodiciteit. De basis voor een rationeele keuze van de
periode voor een glijdend gemiddelde is dan ook practisch
zoek, met als gevolg, dat deze gemiddelden als trendlijnen
niet alleen slechte, maar vaak bedriegelijke afinwijzingen
geven.

Onder het hoofd maatstaven van snelheid en richting
van de beweging vallen verder de methodes tot het meten
van de snelheid der stijging, met andere woorden, van het
tempo der beweging. Ook de trendlijnen meten deze snel-
heid, doch daarnaast worden andere, meer geperfec-
tioneerde middelen toegepast. Een bekende methode is
die, welke den wijdschen naam „oscillator" voert. In
wezen berust zij op het uitdrukken van de koersstijging
in procenten van den vorigen koers. Ook absolute koers-
winsten worden wel als „oscillator" gebruikt. Evenwel
leidt de waarneming van dagelijksche fluctuaties tot een
chaotisch beeld, zoodat meestal de relatieve stijging of
dtiling van een glijdend gemiddelde als uitgangspunt wordt
genomen. Hierdoor worden alle bezwaren, welke aan het.
glijdende gemiddelde als trendlijn kleven en welke  wij
hiervoor hebben besproken, getransponeerd op den oscil-
lator. Nog afgezien van dit bezwaar, berust het gebruik
van den oscillator op de veronderstelling, dat de mate
van koersstijging een nau,pkeurig te bepalen plafond beeft,
en dat op de overschrijding van dit critisehe niveau een-
reactie - en wel een belangrijke reactie - zal volgen.
Geen van beide hypothesen beantwoordt aan de werke]ijk-
heid. Noch veel minder dan bij andere economische ver-
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schijnselen, kan bij het tempo van de stijging gesproken
worden van historisch bepaalde critische niveau's. Dit
geldt te meer, omdat de hausse c.q. de baisse nimmer 66n
doorloopende beweging vormt, doch gekenmerkt wordt
door het reeds eerder vermelde „saw-tooth pattern".

Een afname van de snelheid van de stijging kan der-
halve zeer wel duiden op het einde van een erratische
fluctuatie, in plaats  van  op  de  keer  in de richting van de
hoofdbeweging. Dat een stijgende beweging niet altijd
gevolgd wordt door een dalende, doch eveneens kan worden
vervangen door een horizontale ontwikkeling, werd reeds
meermalen betoogd. Ook de oscillator gaat uit van een
clichd van de koersbeweging, berustend op een bijzonder
actieve speculatie, dat echter geenszins met de werkelijk-
heid behoeft te correspondeeren. In dit licht bezien kan
het weinig verwondering wekken, dat de usantieele
limieten voor den oscillator in de Vereenigde Staten na
1934 volkomen faalden. De hausse van 1929 en haar
typisehe overspeculatie werd door de oscillatormethode,
zooals door de meeste andere forecastingmethodes, als
schablone en model aanvaard. De daarop volgende periode
bleek in belangrijke mate af te wijken van de Ontwikke]ing
in de jaren 1925 en volgende, waarbij ook het Overheids-
ingrijpen op het gebied van den Beurshandel een geheel
nieuwen factor vormde. Maar ook zonder dit ingrijpen kan
een periode van uitgesproken overspeculatie nauwelijks
als norm worden aanvaard.

Andere maatstaven ora de snelheid te meten van de
koersstijging maken bovendien gebruik van het volumen.
De veronderstelling daarbij is, dat, naarmate de koers-
stijging voortschrijdt,  de omzetten toenemen, tot tenslotte
de bereikte koersstijging in volkomen wanverhouding staat
tot de massale omzetten. Ook dit versehijnsel is typeerend
voor de hausseperiode 1928/1929;   het is evenwel   aan
gerechten twijfel onderhevig of dit een wet voor Meden
en Perzen is.

Evenals voor het gebruik van de indicaties van de
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omzetten zelf - in een hausseperiode zouden deze een
geleidelijk stijgende tendens vertoonen, en in een baisse-
periode het omgekeerde - geldt voor de combinatie van
omzet en koersontwikkeling, dat een bepaalde, op levendige
speculatie berustende, koersontwikkeling als norm wordt
aanvaard. De veronderstelde regelmaat blijkt evenwel
practisch maar al te vaak te ontbreken. De gemaakte fout
is in principe wederom dezelfde, zij het veel primitiever
en grover, a]s die, welke de conjunctnurprognose in haar
beginstadium beging door uit te gaan van een „normale"

conjunctuurgolf. Terwijl de wetenschap de begrippen nor-
maal en norm met recht als beginsel van verklaring ge-
bruikt, leidt het transponeeren van dit normbegrip op de
veelvormige en gecompliceerde gebeurtenissen van het
volledige sociale en economische gebeuren, vooral als dit
op ondeskundige en vaak zeer naieve wijze geschiedt, tot
een reeks van teleurstel]ingen.

Men kan zelfs de stelling verdedigen, dat indien zulks
niet het geval ware, het geslacht der professioneele fore-
fasters spoedig uitgestorven zou zijn.

Indien wij thans nog een korten terugblik werpen op
le methodes, welke men kan aanduiden, met HAMILTON,

als het gebruiken van de „Stock-market-barometer" of
wel als „markttechniek", dan moet de conclusie ]uiden,
dat zij weinig of niets hebben bij te dragen tot de oplossing
van het probleem van de prognose en zelfs geen behoorlijke
basis bieden voor de diagnose.

De beurs kan nimmer haar eigen barometer zijn, omdat
zij, gevoelig als zij is, door alle gebeurtenissen op sociaal
en economisch gebied diepgaand wordt beinvloed. Nimmer
kan het koersverloop los worden gemaaktvan den grondslag
van het economische - en ruimer - van het sociale
gebeuren, zonder dat dit „thermometercomplex" zieh
vroeger of later wreekt. De aanhangers van de markt-
techniek zijn meestal in zeer hevige mate het slaehtoffer
van een dergelijk complex. Zelfs van uit het geziehtspunt
van de zuivere symptomatologie moet de verdienste van
FAN  RATESTIJN - M 1660                                                                                         22
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deze methodes gering worden geacht. Een juist inzicht in
de belangrijkheid en de beteekenis van bepaalde symptomen
is alleen te verkrijgen door systematische en nauwgezette
analyse. En juist deze nauwkeurige waarneming en analyse
ontbreekt ten eenenmale. Dat begint reeds bij de methode
van waameming van de markt, welke berust op algemeene,
en dan nog vaak volkomen ondoelmatige, gemiddelden.
Dit gebrek zet zich voort in de primitieve en ondoelmatige
toepassing van trendlijnen, koersformaties, enz. Het groot-
ste euvelis echter de verzwegen, naieve vorm van aetiologie,
welke aan al deze methodes ten grondslag ligt, n.1. het
uitgaan van een veronderstelde, op historische gegevens
geconstrueerde, regelmatige herhaling van constellaties,
welke op dit gebied bij uitstek moet falen.

De voorafgaande bladzijden hebben duidelijk aange-
toond, dat noch aan de rationaliteit van de gedragswijze,
noch aan de practische uitvoerbaarheid, overtuigende
argumenten kunnen worden ontleend voor de toepassing
van „cyclical investment" a18 stelsel. Wat w61 mogelijk
moet worden geacht, is het vermijden van de door velen
gemaakte fout fondsen aan te koopen, dieht bij het einde
van een speculatieve hausse, c.q. fondsen, welke een
speciale speelbal van de speculatie waren, en omgekeerd,
tot verkoop over te gaan dicht bij het diepste punt eener
depressie. De wetenschappelijke analyse kan, mits voor-
zichtig en deskundig gehanteerd, den belegger behoeden
voor  „errors of optimism" en „errors of pessimism";  in
het a]gemeen kan zij den invloed van gevoelsfactoren
zooveel mogelijk elimineeren, en daardoor belangrijke ver-
liezen voorkomen. Haar resultaat kan niet meer zijn dan
het verschaffen van een rationeele fundeering voor de
overwegingen, waarop het beleggingsbesluit gefundeerd
wordt. Nimmer evenwel kunnen van haar resultaten
worden verwacht in den geest van „get-rich-quick"
methodes h la de Dow theorie en de cyclical investment
van Major Angas.

Alvorens wij van de „cyclical investment" afscheid
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nemen, moeten wij nog een en ander opmerken aangaande
de toepassing van het beginsel van risicoverdeeling in
dit verband.

De Dow theoretici laten zich in het algemeen niet uit
over de keuze van de fondsen. De meeste aanhangers van
de markttechnische methodes - als wij dit woord mogen
gebruiken - bevelen aan het koopen van mel bewegende
fondsen, in het algemeen derhalve van aandeelen in de
kapitaalgoederen-industriean. Meestal wordt het advies
gegeven de laaggenoteerde fondsen, de z.g.n. cats and dogs
te vermijden, aangezien deze al te snel reageeren. Hierdoor
wordt erkend, in hoe belangrijke mate een verkeerde keuze
van het oogenblik fataa] kan zijn voor het resultaat. Het
bezwaar, dat hierin gelegen is, wordt wel verminderd, doch
geenszins uitgeschakeld door de keuze van de toch nog
zeer snel reageerende „zwaardere" fondsen zooals b.v.
Chrysler, General Motors, Anaconda, United States Steel,
Bethlehem Steel, Republic Steel, Montgomery Ward,
U.S. Rubber, Goodyear Rubber, om slechts enkele te
noemen.

Het kardinale feit blijft bestaan, dat de hier besproken
methodes een risicoconcentratie veronderstellen.  Het be-
nutten van de conjunctuurgolf, speciaal van de hausse,
veronderstelt het concentreeren van het bezit in conjunc-
tuurgevoelige aandeelen, hetgeen tevens inhoudt, dat het
risico van aanzienlijke verliezen bij het verkeerd, of zelfs
maar te laat, beoordeelen  van de situatie zeer groot  is.
Tegenover de goede kans staat een even groote of grootere
kwade kans.

Een eenigszins andere positie neemt Major Angas in.
Meer doordrongen van het gevaar van, en de groote kans
op, een verkeerd beoordeelen van de situatie, beveelt hij
een voorziehtiger gedragslijn  aan.  Hij  zegt 1):

„The following procedure of „graduality" therefore  is  
recommended in preference to the more full-blooded

1) Investment for Appreciation, p. 28 en volgende
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method of a 100 % simultaneous switch from bonds to
equities:

1)  To  switch,  say,  25  %  of one's bonds into common
stocks (preferably during a temporary collapse in the
market), at a time before one thinks that the actual cyclical
change in trade has come. (This will give one a sporting
chance of buying perhaps at the absolute bottom, during
a period of market panic.)

2) Then, later  when   one   sees an occasional industry
showing signs of revival after its own cyclical slump, to
switch another 25 % into common stocks preferably during
another intermediate relapse in the common stock market
as a whole.

3) Then, later, when  one  is  more  or less convinced that
the general cyclical upturn has come, to switch another
25 % into common stocks.

4) Finally - switch the remaining 25 % when you
think there is a chance of the bankrate shortly being
raised, and of the cyclical collapse in longterm bonds
commencing. The same procedure of gradually switching
out of common stocks into bonds might also be adopted
during the boom and prosperity phases of the cycle."

Wij  vestigen de aandacht op het veelvuldige gebruik van
de woorden „think", „convinced", „see", enz., waarin het
sterk subjectieve element in de politiek tot uitdrukking
komt.

Ons interesseert vooral het streven naar risieobeperking,
dat in het door hem aanbevolen systeem van geleidelijkheid
tot uitdrukking komt. Wij moeten dan vaststellen, dat
minstens 50,  zoo geen 75 % van het vermogen, in aandeelen
is „omgezet" op een tijdstip, wanneer nog steeds ver-
gissingen mogelijk zijn. De tweede 25 % n.1., welke omgezet
worden op het oogenblik, dat in 66n branche een opleving
intreedt, kunnen zeer zeker op een verkeerd oogenblik
worden omgeschakeld. Een opleving in 66n industrietak
is uiteraard te vergelijken met de eene zwaluw, die nog
geen zomer maakt, en behoeft allerminst gevolgd te worden
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door een algemeene conjunctuuropleving. Overigens hangt
uiteraard heel veel af van de beteekenis van de industrie,
waarin de opleving optreedt. De omschakeling van de
derde 25 % op het oogenblik, dat „men min of meer over-
tuigd" is van de keer in de conjunetuur, is gerechtvaardigd,
wanneer de overtuiging juist blijkt, maar fataal als deze
verkeerd is. Men denke b.v. aan de door velen gedeelde
overtuiging van het einde der depressie in de Vereenigde
Staten in 1930. Met andere woorden, als het inzicht, de
beoordeeling van de situatie verkeerd blijkt, moet men
met 75 % van het vermogen nog een verdere, misschien
belangrijke koersreactie meemaken. Daartegenover staat
de mogelijkheid, dat de situatie op het sub 1) genoemde
tijdstip juist werd beoordeeld,  en  men  dus  met  75 %  van
het vermogen „te laat" is.

Aangezien relatief uiteraard de koerswinst tijdens de
eerste phase van het herstel het belangrijkst is, derft men
op deze wijze een zeer belangrijke koerswinst. Bij om-
gekeerde toepassing in de hausse heeft men eenerzijds de
kans, dat men met 75 % van het vermogen „uit de markt"
is, en een min of meer belangrijke appreciatie mist, tegen-
over de mogelijkheid met 50 of 75 % van het vermogen
te zitten in de zeer felle koersreactie, welke meestal het
einde van de hausse kenmerkt.

Het wil ons roorkomen, dat deze poging tot risieo-
beperking weinig doeltreffend is. Vergissingen wreken zich
op 75 % van de beleggingen, terwijl bij een juist inzieht
een groot gedeelte van de bereikbare koerswinst wordt
gederfd c.q. een belangrijk gedeelte van het te vermijden
koersverlies moet wor(len geincasseerd.

Het systeem van de risicobeperking door verdeeling van
beleggingen over obligaties en aandeelen, en geleidelijk om-
schakelen, is in beginsel weinig efficient, omdat, vooral
aan het einde van een hausse, de koersfluctuaties zeer
abrupt en zeer heftig zijn, zoodat een systeem van „ge-
leidelijkheid" weinig kansen biedt. Wie wil speculeeren op
het verloop van de conjunctuur,  doet er beter aan zieh
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voor oogen te houden, welke ernstige consequenties een
verkeerde beoordeeling van de situatie kan hebben, dan
te probeeren de gevolgen lie matigen door met zijn be-
slissingen  te traineeren, totdat het juiste oogenblik voorbij
is. In een herstelbeweging, waarin hoogstens winst wordt
gederfd, en welke in het algemeen, vrij geleidelijk verloopt,
is een dergelijk „zoetjes-aan"proc6d6 nog niet zoo ernstig
als in de meestal zeer hevige koersdaling aan het einde
van de hausse. Aanmerkelijk rationeeler ware het, een
belangrijk gedeelte van het vermogen „vast" in obligaties
te beleggen en met een ander gedeelte de risico's en kansen
van de conjunctuurbeweging te aanvaarden. Het eerst-
genoemde deel zou dan een stabiel inkomen kunnen waar-
borgen, en een vaste basis van het vermogen kunnen
vormen; het excedent, dat tijdelijk in aandeelen    werd
belegd, zou de mogelijkheid voor appreciatie moeten bieden.
Men dient hierbij evenwel te bedenken, dat dit systeem
niet identiek is met het nastreven van risicobeperking bij
cyclical investment. Integendeel; de risico's,  inhaerent  aan
cyclical investment worden ten volle aanvaard, doch slechts
voor een gedeelte van het vermogen. Voor het andere deel
van het vermogen wordt een andere beleggingsmethode
toegepast.

Onze uiteenzetting over cyclical investment zou niet
volledig zijn, indien wij niet wezen op de belangrijke
nadeelige gevolgen, welke dit systeem, indien het uitvoer-
baar ware, van sociaal standpunt uit zou hebben. De
gevolgen zouden zelfs van dien aard zijn, dat zij het geheele
stelsel van cyclical investment onmogelijk zouden maken.
Men kan in zekeren zin zeggen, dat het stelsel zichzelf
opheft, een typisch geval van reductio ad absurdum. Aan
die zelfopheffing zou evenwel een belangrijke sociale schade
kilinnen   voorafgaan.

Nemen wij aan, dat, hetzij het Dow stelsel, hetzij eenige
andere vorm van „cyclical investment", erin slaagdeinder-
daad een juiste prognose c.q. diagnose te stellen van de
omkeer in de conjunctuur, en dat dit stelsel een belangrijk
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aantal aanhangers had, dan zou het gevolg zijn, dat bij
het bereiken van een bepaald „weerstandpunt", of het op-
treden van een bepaald symptoom, groote groepen over-
gingen tot aankoop resp. verkoop, terwijl deze zelfde
groepen in de tusschenliggende jaren geen transacties ter
beurze zouden uitvoeren. Het gevolg daarvan zou zijn, dat
op dergelijke momenten groote, sprongsgewijze, koers-
stijgingen resp. koersdalingen zouden voorkomen. Denkt
men zich een oogenblik in, dat allen zouden handelen
volgens deze stelsels, dan zouden aldra uberhaupt geen
transaeties meer voorkomen,  en dus  ook de signalen uit-
blijven. Want de „cyclical" belegger handelt slechts als
de   signalen er reeds  zijn; hij behoeft de interventie  van
anderen om de signalen tot stand te doen komen. Hoe
kleiner het contingent dier „anderen" wordt, en hoe
„dunner" derhalve de markt, hoe geringer de werkelijke
economisehe beteekenis en de „forecasting value" van de
koersen. Zouden derhalve, bij algemeene aanvaarding en
exaete vaststelling van de signalen, deze stelsels zichzelve
liquideeren, het groote bezwaar schuilt in de aanvaarding,
niet door allen, maar door velen.

Het wijd verbreid zijn van de Dow commentaren en
het handelend optreden van velen, indien een der algemeen
bekende weerstandspunten doorbroken wordt, leidt tot
dunne markten, zoolang er geen signalen zijn, en tot
koortsachtige aetiviteit en groote koerssprongen bij het
optreden van de signalen. Afgezien van het feit, dat hier-
door de winsten uit cyclical investment nog meer pro-
blematisch worden, is het gevolg dat de prijsvorming ter
beurze volkomen verwrongen wordt, de toch reeds veel
te heftige fluctuaties samengedrongen worden in zeer korte
perioden, en opgevoerd worden tot ongekende heftigheid.

De koersvorming ter beurze, welke toeh reeds te zeer
de speelbal is van allerlei emotioneele en massapsycholo-
gische factoren in plaats van de resultante van minder of
meer deskundige beoordeelingen van de werkelijke, intrin-
sieke waarde van een belegging, zou geheel en al ontaarden
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in wat KEYNES noemt de „third degree, where we devote
our intelligences to anticipating what average opinion
expects the average opinion to be" 1).

De beurshandel wordt dan geheel een „battle of wits to
anticipate the basis of conventional valuation a few months
hence, rather than the prospectieve yield of an investment
over a long term of years" 1). Van de werkelijke doeleinden
van de beleggingspolitiek: „to defeat  the dark forces   of
time and ignorance which envelop our future" 1) blijft dan
niets over.

Reeds thans is aan het verloop van de koersen in Wall-
street zeer duidelijk te merken, dat b.v. de Dow commen-
taren aanleiding geven tot massaal en overhaast optreden
van een groot aantal „beleggers".

Een fatale invloed daarbij is, dat deze heftige reacties
ertoe bijdragen bij het groote publiek, dat niet verder
nadenkt, den indruk te vestigen, dat „die Dow theorie het
tdch maar bij het rechte eind heeft".

Uiteraard zal de invloed van deze stelsels zieh in hoofd-
zaak beperken tot de speculatieve fondsen. Er ontstaat
derhalve een tendens tot een steeds scherper tegenstelling
tusschen de zuiver speculatieve fondsen en de beleggings-
aandeelen, welke in vaste han(len blijven. Aan het koers-
verloop van laatstgenoemde waarden zal derhalve meer
belang moeten worden toegekend, dan aan de koers-
ontwikkeling van de speculatieve fondsen.

Als wij nu het geheele terrein van de cyclical investment-
systemen nog eens overzien, dan kunnen wij de conclusie
opstellen, dat zij als beleggingsmethodes practisch falen.
De redenen daarvoor zijn tweeledig. Allereerst het feit,
dat noch een prognose, noch zelfs een tijdige diagnose, van
het moment van den conjunctuuromslag mogelijk is ge-
bleken. Wij zouden geneigd zijn er aan toe te voegen, dat
een dergelijke prognose, naar menschelijke berekening, ook

1) The General Theory of Employment, Intrest and Money, resp.
pag. 156 en 155.



SAMENVATTING 345

wel nimmer mogelijk zal blijken. De oorzaak van de
onbruikbaarheid der diagnose-methodes is gelegen in het
feit, dat de beurskoersen als regel behooren tot de zeer
snelle en zeer heftig reageerende verschijnselen, zoodat in
de periode, benoodigd voor een diagnose, het onheil reeds

grootendeels voltrokken is, d.w. z. een aanzien]ijk koers-
verlies ontstaan is.

De tweede, nog belangrijker reden voor de practische
onbruikbaarheid van de cyclical investmenttheorieBn, is
gelegen in de onmogelijkheid den omvang, den duur, en de
intensiteit van de komende koersdaling of koersstijging te
voorspellen. Afgezien van een primitieve poging in deze
richting aan de hand van de oorspronkelijke Babson-Chart,
is iets dergelijks ook nimmer ernstig beproefd.

Als men ten aanzien van de grootte eener verwachte
stijging of daling in twijfel verkeert, terwijl bovendien het
tijdstip, waarop deze in zal treden niet nauwkeurig te
bepalen is, ontbreekt elke grondslag om een rationeele
handelwijze op te baseeren. De beteekenis van de cyclical
investment methodes is dan ook alleen te zoeken in het
feit, dat zij de aandacht hebben gevestigd op het belang
van het conjunctuurversehonsel voor de beleggingspolitiek.
Hoewel zij geen enkele positieve bijdrage hebben geleverd
tot de practische oplossing van de door haar aan de orde
gestelde vragen, vooral ook omdat de toegepaste middelen
als regel den toets der meest elementaire critiek niet
kunnen doorstaan, kan het haar als verdienste worden
aangerekend, dat zij den belegger een inzicht hebben
gegeven in het ongetwijfeld belangrijke conjunctuurrisico.
Hierin is een aansporing gelegen om bij de beleggings-
politiek meer aandacht te schenken aan de ontwikke]ing
van de conjunctuur en de verschijnselen, welke het koers-
beeld ter beurze vertoont. Het is derhalve voor een ratio-
neele beleggingspolitiek van belang, zoowel de ontwikkeling
van de conjunctuur in het algemeen en in d6tails nauw-
keurig in het oog te houden, als de koersontwikkeling ter
beurze aan een ged6tailleerd onderzoek te onderwerpen.
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De fouten, welke wij in het voorafgaande hebben aan-
gewezen in de Dow theorie en de andere stelsels, geven
tevens een inzicht in de grondslagen, waarop een dergelijk
onderzoek moet worden gebaseerd. Wij kunnen deze als
-volgt samenvatten:

le.  De beurs is geen autonoom organisme, dat zich alleen
volgens eigen wetten ontwikkelt. Integendeel, de beurs
weerspiegelt de ontwikkeling van het economiRche leven,
dat wil zeggen, zoowel de conjunctuurontwikkeling als de
structureele tendenzen. Op den langen duur is de econo-
misehe ontwikkeling (vele Amerikanen spreken in dit ver-
band typeerend van „fundamentals") bepalend voor de
koersontwikkeling ter beurze. Hieruit volgt, dat een
Truchtbare studie van de beursontwikkeling alleen mogelijk
is binnen het kader en tegen den achtergrond van een
analyse van het economische gebeuren als geheel. Deze
achtergrond zal zoo volledig moge]ijk moeten zijn, dat wil
zeggen zoo veel mogelijk alle relevante verschijnselen
moeten omvatten. Niet alleen de ontwikkeling van de
individueele ondernemingen en die van de bedrijfstakken,
waaronder begrepen de ontwikkeling van prijzen en kosten,
van verbruik en productie, de verschillende bedrijfs-
conjuncturen, de ontwikkeling op de goederenmarkten,
maar ook de gebeurtenissen op de geld- en kapitaalmarkt
moeten de aandacht hebben. Het gedrag van den rentevoet
op langen termijn, de ontwikkeling op de geldmarkt, met
name het effectencrediet, zijn factoren, welke de ont-
wikkeling ter beurze beinvloeden.

Hetzelfde geldt van de internationale geld- en crediet-
verhoudingen, zooals met name in de jaren 1920/1929 over-
tuigend is gebleken.

Met andere woorden, de beurs dient bezien te worden
in het licht der geheele nationale en internationale econo-
misehe ontwikkeling.

2e. Uit het voorgaande mag evenwel niet de conclusie
worden getrokken, dat de beurs slechts een passief element
zou zijn, een barometer, welke alleen maar de veranderingen
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in den stand van de conjunctuur of in de economische
ontwikkeling registreert.

Als HAMILTON de beurs kwalificeert als een barometer,
en daarbij vooral denkt aan het „weerglas", is dat onge-
twijfeld onjuist. Maar even onjuist zou het zijn te meenen,
dat de beurs slechts een barometer is in den zin van een
registreerapparaat.

Kan men eenerzijds zeggen, dat de geheele economische

ontwikkeling, zoowel de conjunctuurfluctuaties als de
structureele ontwikkelingen, de beurs beinvloeden, ander-
zijds mag men niet vergeten, dat de beurs zelf een belang-
rijke factor is in de ontwikkeling van de conjunctuur 1).

Een speculatieve hausse ter beurze bindt of „localiseert"
geld en kan daardoor een ontwriehtenden invloed hebben

op de geld- en de kapitanlmarkt. Uiteindelijk is de beurs-

speculatie even goed een beleggingsmogelijkheid als andere,
en indien de speculatie ter beurze groote winstkansen
biedt, of, irat hetzelfde resultaat heeft, als het publiek
meent, dat het op de beurs veel kan verdienen, dan zal
het zijn geld daarheen dirigeeren. Men krijgt dan op de
beurs een verschijnsel, dat kan worden vergeleken met de
inflationistische bottlenecks   in het productieproces:    de
localisatie van het geld op de beurs vermeerdert het totale
aanbod niet noemenswaard, maar drijft de koersen omhoog.
Bovendien, analoog met het effect van inflatie op de
productie van goederen, lokt de „inflationistische" beurs-
hausse een zeker aanbod van minderwaardige fondsen uit
(ook  al  is  dit ten aanzien van het totale aanbod gering);
de speculatieve hausse is het beste moment voor het
lanceeren van allerlei min of meer gewaagde of malafide
zaken.

Juist de psychologische gesteldheid van het ter beurze

speculeerende publiek, dat meestal weinig weet van de
fondsen, welke worden verhandeld, leidt ertoe, dat de

1) Zie hierover ook W. L. VALK, Conjunctuurdiagnose, pag.
290-320.
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koersstijging niet wordt opgevat als een ongezonde inflatie
van beurswaarden, maar als een indicatie, dat men toch
gelijk heeft gehad, en dat men het best nog eens kan wagen.
De prikkel tot voorzichtigheid, welke handel en industrie
ontleenen aan de ervaring met prijzen en de kennis van
het product, ontbreekt bij het speculeerende publiek geheel.

De congestie, welke op deze wijze in den economischen
kringloop optreedt, wordt nog vergroot, doordat juist het
speculeerende publiek in belangrijke mate geneigd is van
erediet gebrililr te maken, om op deze wijze sneller en op
grootere schaal winst te maken. De aantrekking van crediet
naar de beurs veroorzaakt een beperking van de geldruimte.
Of zij leidt tot een stijging van de rente op de geldmarkt
hangt af van de positie en de politiek van het bankwezen,
maar in beginsel is het afleiden van een toenemenden
geldstroom naar de beurs een nadeel voor de mogelijkheden
van credietverleening aan het bedrijfsleven.

Hiermede is evenwel het effect van de beurs op de
conjunctuur niet uitgeput.

Vooral op psychologisch terrein oefent de beurs een
belangrijken invloed uit. De beurs is nu eenmaal, zoowel
voor de bezoekers, en daartoe behoort een groote kring
van belangrijke zakenlieden, als voor de buitenstaanders,
inderdaad een belangrijke barometer. Wat op de beurs
gezegd en verteld wordt, hoe de beurs reageert, is voor het
groote publiek een belangrijke indicatie voor den stand
van zaken. Ook degenen, die niet bij de speculatie betrokken
zijn, voelen zich welvarender als hun fondsen in waarde
stijgen, en zelfs als zij heelemaal geen fondsen hebben,
wekken de stijgende koersen en de stijgende prijzen op de
goederenmarkten een gevoel rail welvaart.

Dit welvaartsgevoel kan zieh op vele wijzen uiten, maar
de  meest  voor  de hand liggende  is wel „royaler"  te  zijn;
zich meer luxe-goederen aan te schaffen en het er eens
van te nemen. De speculatiewinst wordt als inkomen
aangemerkt en ten deele consumptief aangewend. In het
algemeen wordt, in tegenstelling met de winsten in het
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bedrijfsleven,  door de speculatiewinst de kapitaalvorming
Iliet in belangrijke mate gestimuleerd.

Anderzijds bevordert het toegenomen optimisme, het
„new-era" gevoel bij de ondernemers soms de bereidheid
nieuwe projecten te entameeren c. q. tot expansie over te
gaan, mede omdat nieuw aandeelenkapitaal vlot kan
worden geplaatst.

Wat het uiteindelijke effect van deze verschillende
krachten op de conjunctuurontwikkeling zal zijn, hangt
van de concrete situatie af.

Voor ons doel is het voldoende, dat de beurs zelf een
zeer belangrijk „conjunctuurcentrum" is.

Inderdaad is de koerseurve een belangrijke „baro-
metrische curve", zooals ook uit de onderzoekingen van
MITCHELL en BURNS blijkt. Van Mei 1897 tot Juni 1932
vertoonden de Dow JoNES-industrieelen „leads", welke
varieerden van 18 tot 0 maanden, met een gemiddelde
van 7 maanden. Van de tien waarnemingen waren er 9 leads
en  1  lag 1). Hieruit  mag niet worden afgeleid,  dat  de
beurs „de motor" par excellence is van de conjunctuur,
maar evenmin kan worden ontkend, dat zij een belangrijke
factor vormt in het conjunctuurbeeld.

3e. De beurs reageert niet alleen op endogeen-econo-
mische invloeden, maar eveneens op sociale en politieke
gebeurtenissen, voor zoover deze van invloed zijn of kunnen
zijn op de verdere ontwikkeling van het economische
gebeuren.

Het feit, dat de uiteindelijke strekking van dergelijke
gebeurtenissen moeilijk reeds aanstonds ten volle overzien
kan worden, heeft ten gevolge, dat deze reacties vaak
overdreven worden.

Dit versehijnsel wordt in de hand gewerkt door het
belangrilke massapsychologisehe element, dat in het beurs-
leven zijn invloed doet gelden.

Het nauwe persoonlijke contact, het dageljks elkaar

1) Statistical Indicators of Cyclical Revivals. Table 2.
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ontmoeten, de typisehe gemeensehapsvorming onder de
beursbezoekers, maken, dat de beurs bij uitstek gevoelig
is voor geruehten, stemmingen enz. Dientengevolge kan
het koersverloop zelfs langen tijd sterk den invloed onder-
gaan van a-rationeele factoren. Het manipuleeren van
koersen met behulp van geruchten en tips illustreert het
belang van deze invloeden.

Maar ook afgezien van doelbewuste beinvloeding, kan
men constateeren, dat de beurs zeer gevoelig is voor
psychologische golven, anders gezegd: het koersverloop
wordt in sterke mate beheerscht door illusies en ddsillusies,
door emotioneele factoren. Deze emotioneele factoren
leiden zeer gemakkejijk tot overdrijving, zoowel naar
boven als naar beneden. Het gevolg hiervan is, dat de
prijsvorming ter beurze vaak belangrijke afwijkingen ver-
toont van hetgeen men kan verstaan onder een rationeele
prijsvorming. Het „sentiment" kan zelfs in zoodanige
mate overheerschen, dat de beurs een conjunctuur-
inzinking negeert, zooals in 1926/1927 in de Vereenigde
Staten het geval was.

Bijgevolg moet men er rekening mede houden, dat de
beurs wel degelijk een eigen beweging bezit;   dat   haar
gedrag niet zonder meer te herleiden is tot de resultante
van de op haar werkende, in een eventueele economische
prognose opgenomen, economische krachten.

4e.  Uit de overwegingen sub 2 en 3 vo]gt, dat een nauw-
lettende analyse van de koersontwikkeling ter beurze,
zoowel voor de beoordeeling van het conjunctuurbeeld, als
voor de beleggingspolitiek van groote beteekenis is.

Afgezien van de uitvoerbaarheid van de zuiver op
conjunctuurwinst ingestelde „cyclical investment", is het
voor elken belegger en elke beleggingspolitiek van groot
belang „conjunctuurbewust" te zijn, en bil het aankoopen
of verkoopen van fondsen zich rekenschap te geven, zoowel
van het type, den stand en de fase van de conjunctuur,
als van het koersbeeld ter beurze.

Indien op rationeele gronden het koerspeil voor bepaalde
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fondsen of groepen van fondsen overdreven geacht wordt,
is het een daad van wijs beleid die fondsen of fondsen-
groepen niet aan te koopen. Wellicht kan zelfs tot verkoop
worden overgegaan, vooral indien andere fondsen of
fondsengroepen minder overgewaardeerd zijn.

5e. Ten einde dit te kunnen beoordeelen, is een regel-
matige observatie van de ontwikkeling ter beurze over
langere perioden noodig. De fluctuaties op korten termijn
zijn te ongestadig om als grondslag van een rationeele
politiek te kunnen dienen. De achtergrond van de waar-
neming van het koerspeil wordt uiteraard gevormd door
de waarneming van de ontwikkeling van het economische
gebeuren als geheel, en van de conjunctuur in het bijzonder,
welke tenslotte de logische basis vormen voor de koers-
ontwikkeling. Deze zal zich immers op den langen duur
toch richten naar de „fundamentals".

6e. Het beursonderzoek zal zich moeten richten op het
opsporen van „overdrijvingen", derhalve op den invloed
van psychologische en massapsychologische factoren.

De waarnemingsmiddelen, welke daartoe geeigend zijn,
omvatten allereerst een goed algemeen koersindexcijfer.
Dit indexcijfer zal bij voorkeur gewogen dienen te zijn,
wil het in staat zijn eenig idee te geven van het gedrag
van „de beurs" als geheel. Het beste gewicht schijnt wel
de totale beurswaarde van het kapitaal der ondernemingen,
hoewel ook tegen dezen grondslag bezwaren zijn in te
brengen.

7e. Zelfs het beste gemiddelde geeft slechts bij be-
nadering een beeld  van de koersontwikkeling; afgezien  van
enkele, relatief schaarsche, perioden, waarin het specula-
tieve sentiment z66 overheerscht, dat men kan zeggen,
dat „de beurs" practisch als 66n geheel stijgt of daa]t,
vallen als regel groote verschillen op te merken tusschen
de koersontwikkeling der versehillende fondsen en fondsen-
groepen. Hier worden dan niet bedoeld verscbillen in
dagelijksche fluctuaties, maar gedragsafwijkingen over
langere perioden.
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Het is derhalve noodzakelijk, te beschikken over index-
cijfers voor de verschillende bedrijfsgroepen.

Allereerst omdat zich daarin de structureele tendenzen,
welke de ontwikkeling der bedrijfsgroepen beheerschen,
zullen weerspiegelen.

In de tweede plaats, omdat vaak het verschijnsel valt
op te merken, dat een beurshausse zich als het ware vormt
rondom een bepaalde bedrijfsgroep, zooals b.v. automobiel-
waarden, utilities, spoorwegwaarden e.t.q.

Het gedrag van deze kerngroep is vaak min of meer
toonaangevend voor de geheele koersontwildreling ter
beurze.

De waarneming van het gedrag van een dergelijke groep
geeft belangrijke aanwijzingen ten aanzien van den toe-
stand en de ontwikkeling ter beurze.

88. Nauw hierbij aansluitend dient, ter beoordeeling
van de ontwikkeling van het speculatieve sentiment, een
onderscheid te worden gemaakt tusschen de beleggings-
fondsen en de zuiver speculatieve waarden. Vooral de
omzetten in de speculatieve fondsen moeten nauwkeurig
worden gadegeslagen. Naarmate een speculatieve hausse
zich verder ontwikkelt, en de belangstelling van het groote
publiek toeneemt, zullen vooral de goedkoopere, specula-
tieve waarden, voornamelijk dus laag genoteerde fondsen,
waar „muziek" in zit, groote belangstelling gaan trekken,
welke zich uit in steeds toenemende omzetten.

De spHtsing van de totale omzetten over beleggings-
waarden en speculatieve fondsen, het onderlinge gedrag
van een indexcijfer van beleggingsfondsen en speculatieve
waarden, en vooral ook de verhouding van omzettoename
bij laatstgenoemde categorie tot de koerswinsten, geven
belangrijke aanwijzingen met betrekking tot den invloed
van de speculatie op het koerspeil.

Als maat voor het tempo van de koersstijging, en een
eventueele stliging of daling van dit tempo, klinnen doel-
matig geconstrueerde trendlijnen van belang zijn. Evenwel
mag uit het doorbreken van een trendlijn nimmer zonder
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meer worden geconcludeerd, dat de beweging nu een keer-
punt heeft bereikt.

In het bovenstaande werden enkele middelen en
methodes aangegeven, welke, naar onze meening, een
betere beoordeeling van, en een juister inzieht in, de koers-
vorming ter beurze mogelijk maken.

Het is niet onze bedoeling geweest naar volledigheid te
streven. Deze is ook niet we] mogelijk, gezien het embryo-
nale stadium, waarin de studie van de ontwikkeling van
het koerspeil ter beurze zieh bevindt.

Wij meenen echter, dat de weergegeven methode een
niet onbelangrijke bijdrage kan leveren tot de oplossing
van het vraagstuk van de rationaliteit der op een bepaald
oogenblik geldende koersen.

Een nadeel van de methode voor den individueelen
belegger is, dat zij de beschikking eischt over zeer veel
cijfermateriaal, en dat bovendien voor het met succes
hanteeren deskundigheid op economisch en statistisch
gebied vereischt zijn.

Naarmate deze methode verder uitgebouwd en verfijnd
wordt, nemen deze bezwaren nog toe, zoodat zij bij uitstek
geschikt is voor den institutioneelen belegger en den
beleggingsadviseur.

De Beleggingspolitiek en de struetureele ontwikkeling, in
het bijzonder de bedrijfseonjunetuur

Handelde de vorige paragraaf over de beteekenis van de
conjunctuurfluctuaties voor de dynamisehe beleggings-
politiek, thans zul]en wij onze aandacht moeten wijden
aan een andere, nog weinig onderzoehte groep van
dynamische verschijnselen: de zoogenaamde structureele
ontwikkeling.

Dwars door de conjunctuurfluctuaties heen, er in vele
opziehten onscheidbaar mede verbonden, ontwikke]t het
economische leven van de wereld, van landen en van be-
drijfsgroepen zich in bepaalde, onderling uiteenloopende
TAN RAVESTIJN - R 1660 23
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riehtingen. Jonge landen en volkeren komen tot grooteren
voorspoed, „volwassen" landen stagneeren, andere ver-
toonen een langzaam, soms sneller verval. Omgekeerd
kunnen landen, welke na een bloeiperiode een tijd van
stagnatie of verval doormaakten, wederom tot nieuwen
bloei komen, zooals b.v. Belgi6 in de 18de resp. 19de eeuw
en Nederland in dezelfde periode.

Men mag deze verschijnselen niet zonder meer identifi-
ceeren met de biologische levensfasen van jeugd, vol-
wassenheid, ouderdom en dood, hoewel het trekken van een
parallel voor de hand ligt en zeer verleidelijk is. Onge-
twijfeld kent de geschiedenis ook tal van gevallen van
gestorven volkeren en culturen, maar deze cultureele en
sociale dood is geenszins identiek met een economisch
verval, al zal de economische decadentie vaak de sociale
en cultureele begeleiden. Een economische achteruitgang
behoeft evenwel niet steeds het symptoom te zijn van een
sociaal en cultureel afstervingsproces. Ons eigen land in de
achttiende eeuw, de geschiedenis van China, leveren voor-
beelden op, welke deze opvatting weerleggen.

De verschillende landen vertoonen aanmerkelijke ver-
schillen in het stadium, en vooral ook in het tempo, hunner
ontwikkeling. Zoo zien wij in de negentiende eeuw een
aantal landen opengaan voor het kapitalistische productie-
stelsel. Analoog aan de z.g. periode van tanden en kiezen
krijgen bij de nieuwe onderneming, gaat de „opening"
van de nieuwe landen gepaard met koortsachtige dyna-
mische verschijnselen, zoowel in de „geopende" als in de
„openende" landen. Later, als de verhoudingen meer
geconsolideerd zijn, gaat de ontwikkeling in rustiger tempo
voort. In het begin van de twintigste eeuw draagt de
industrialisatie van gebieden als Zuid-Amerika, Australi6,
en Zuid-Afrika veel bij tot de zeer bewogen economische
lotgevallen van de wereld. En het heeft er allen schiln van,
dat op het huidige oogenblik, de ontwikkeling van de
gebonden economie een van de meest belangrijke factoren
in de economische gesehiedenis van de toekomst zal worden.
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De meest illustratieve voorbeelden van den gang eener
dynamigche ontwikkeling onder vigeur van het kapitalis-
tische stelsel kunnen wel ontleend worden aan de ont-
wikke]ingsgeschiedenis van de Vereenigde Staten, welke
in de negentiende eeuw den geheelen groei doormaakten
van zuiver agrarisch land tot het land der onbegrensde
mogelijkheden van de tachtiger en negentiger jaren, en
de gematigder dynamiek van het einde der negentiende
eeuw en het begin der twintigste eeuw, om thans oogen-
schijnlijk zich in de richting van stabiliseering en ordening
te bewegen.

Voor een intensievere studie over deze versehijnselen
mag hier wel worden verwezen naar SCHUMPETER's
Theorie der wirtschaftlichen Entwickelung en WAGEMANN'S
Struktur und Rhythmus der Weltwirtschaft.

Wie geen onbekende is op het gebied van de conjunctuur-
geschiedenis weet, dat vooral het beginstadium van de
ongebonden kapitalistische dynamiek de economische
ontwikkeling van Europa vaak en diepgaand heeft be-
invloed. En wie op de hoogte is van de geschiedenis der
beleggingen in „nieuive" landen, beseft, dat de begin-
stadia,  en vaak ook de eerste groeifasen, den Europeesehen
belegger en ondernemer belangrijke kapitalen hebben
gekost.

De latere, rustiger periode van ontwikkeling en con-
solidatie daarentegen biedt den dynamischen belegger
menige aantrekkelijke kans op vergrooting van vermogen.
Op deze periode van rustigen groei volgt dan vaak een
periode van een vertraging, en tenslotte van min of meer
uitgesproken stagnatie, waarin de kans op vermogens-
accres afneemt. Bij een internationaal georianteerd be-
leggingsprogramma zal aan deze verschillen in ont-
wikkelingstempo nauwlettende aandacht moeten worden
besteed. Met het stadium en het tempo der ontwikkeling,
met de mate van stabiliteit, welke de structuur van het
economische leven in  het  land in kwestie bereikt, varieert
het risico, inhaerent aan de beleggingen. Wij kunnen
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in dit verband verwijzen naar hetgeen, bij de bespreking
van de statische beleggingspolitiek, werd opgemerkt ten
aanzien van belegging in obligaties.

Wij zullen hier onze aandacht vooral concentreeren
op de dynamische ontwikkeling van de individueele
bedrijfstakken binnen de grenzen van de volkshuishouding,
een ontwikkeling, die IVij aanduiden met het woord
bedrijfsconjunctuur. Hierbij moet dan aan het woord con-
junctuur de ruimere beteekenis van algemeenen toestand
en ontwikkeling worden toegekend, zonder de bijgedachte
aan rhythme en periodiciteit, welke het begrip conjunctuur
in engeren zin kenmerkt.

Uiteraard zal men, in een zich sterk dynamisch ont-
wikkelend land, bil de meeste bedrijfstakken een uit-
gesproken gunstige bedrijfsconjunctuur aantreffen. Maar
ook in de volgroeide landen v:ind t men niet slechts statische,
maar ook vervallende en groeiende bedrijfstakken. Deze
groei-perioden van bepaalde bedrijfstakken geven vaak
den impuls voor een algemeene hoogconjunctuur in engeren
zin. Het ontstaan en de ontwikkeling van nieuwe
industriean  is,  met  name door SCHUMPETER, genoemd als
een van de belangrijkste oorzaken van de algemeene

conjunctuur.
Ongetwijfeld heeft de ontwikke]ing van de spool' wegen

de conjunctuurgeschiedenis van Europa en Amerika
diepgaand beinvloed, heeft het ontstaan van het georgani-
seerde assurantiewezen in den vorm van de N.V. de hausse
in Enge]and en Nederland van 1720 in het leven geroepen,
heeft de ontwikkeling van de automobielindustrie in de
Vereenigde Staten op de algemeene conjunctuuront-
wikkeling in de twintiger jaren van de twintigste eeuw
haar stempel gedrukt. Maar de eigenlijke bedrijfsconjunc-
tuur, welke de fasen van ontstaan, eerste snelle groei,
later rustiger groei, en uiteindelijk consolidatie van een
bedrijfstak omvat, neemt een veel langere periode in
beslag dan de algemeene conjunctuurgoh. Voor de auto-
mobiel- en rliegtuigindustrie kan deze duur zeker op



DE GROEICURVE 357

langer dan dertig jaar worden gesteld, aangezien van geen
van beide bedrijfstakken gezegd kan worden, dat zij reeds
volgroeid zijn, alis de auto-industrie reeds in een veel minder
dynamisch stadium aangekomen dan de vliegtuigbouw.
De petroleumindustrie is reeds 70 A 80 jaar bezig zieh te
ontwikkelen en vertoont nog geen teekenen van overrijpte.
Eleetriciteitsvoorziening en telefoonbedrijf maken sedert
een halve eeuw een groei door, welke nog steeds voort-
duurt. De kunstzijde-industrie verkeert na twintig of
vijfentwintig jaar nog in het stadium van een zeer snel]en
dynamischen groei, welke alle extravagances van de
jeugd vertoont. En zoo kan men tal van andere voor-
beelden noemen. Daarentegen hebben de spoorwegen
in   circa   80   jaar   een   stadium van verzadiging bereikt;
de staalindustrie sehijnt in circa 60 6 70 jaren deze fase
bereikt te hebben.

Men heeft uiteraard getracht deze ontwikkeling van
bedrijfstakken vast te leggen jn een wetmatige formule,
die   dan   den vorm aannam   van   een   standaard-trendlijn:
de zoogenaamde groeilijn. Deze groeicurve, welke haar
analogiean vindt op biologisch gebied, bleek vrij aardig
overeen te stemmen met de feitelijke ontwikkeling van
enkele belangrijke bedrijfstakken, met name de staal-
industrie.

MITCHELL vermeldt het onderzoek van R. B. ·PRESCOTT,

betreffende een „Law of Growth", gepubliceerd in het
Journal of the American Statistical Association van
December   1922 1).   PRESCOTT   onderseheidt vier fasen:

1) Period of experimentation.
2) Period of growth into the social fabric.
3) Through the point where the growth increases, but

at a diminishing rate.
4) Period of Stability.
Het resultaat van het onderzoek wordt dan gefixeerd

in een „Curve of Progress"  or  „Law of Growth".  Elke

1) MITCHELL, Business Cycles, p. 224.
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bedrijfstak zou dan ten aanzien van de ontwikkeling van
de Traag een curve van een bepaald type te zien geven,
hoewel  de  mate van groei uiteen]oopt. MACAULAy 1)
merkt  op: „The mathematical equation  used to describe
the trend of pig iron production was fitted to the data
fifteen or sixteen years ago. Upon taking up the series
for the purposes of this book, we decided to use the curve
already fitted, not only because it had remained so
astonishingly good, but also because of the interest attaching
to it as an illustration of how growth curves seem sometimes
to be more than mere fits to existing data.

Men zal evenwe] in het oog moeten houden, dat ook
hier niet vervallen wordt in de reeds in de vorige paragraaf
gememoreerde fout van een zuiver natuurwetenschappelijke
mechanische opvatting van deze verschijnselen, een
tendens, welke reeds duidelijk spreekt uit de terminologie
van een „law of growth". Tallooze factoren van socialen,
of politieken aard kunnen de „law of growth" op zeer
hevige wijze verstoren en den groei zelfs over doen gaan
in een verval. Het is trouwens opmerkelijk, dat alleen
gesproken wordt van een „law of growth", en dat het
verval van bedrijfstakken blijkbaar geen studie waard is.
Wij zullen later, bij de spoorwegen, een gevalvan decadentie
in oogensehouw kunnen nemen. Een nog sprekender geval
vormen in ons eigen land de tramwegen voor regionaal
goederenvervoer.

De ijzer- en staalindustrie zal, wat haar groei betreft,
waarschijnlijk in de toekomst de gevolgen ondervinden
van de opkomst der lichte meta]en (magnesium, aluminium)
en van de kunstmatige grondstoffen (plastics), zooals het
hout als grondstof werd verdrongen door staal en kunst-
harsen, de klinkersteen door asfalt en beton. Deze voor-
beelden zija gevallen van economische verdringing langs
den weg van een normale, geleidelijke ontwikkeling. Maar
even goed zijn abrupte en kunstmatige wijzigingen van

1) O.C•, pag. 209, noot 1.
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de ontwikkeling steeds mogelijk. Men denke in dit verband
bijvoorbeeld aan het drankverbod in de Vereenigde
Staten, de zware accijnzen op bier en gedistilleerd in ons
eigen land, aan gewoonteveranderingen, zooals bij de
linnenindustrie, de stroohoedenfabricage, de vervaardiging
van moltondekens voor export naar Afrika, de zijde-
industrie, enz. Last, but not least, aan den invloed van bet
streven naar autarkie op tal van exportartikelen, om
niet eens te gewagen van de concurrentie door valuta-
dumping en/of met behulp van een laag loon- en kostenpeil
(Japan). Het iS wel duidelijk, dat het formuleeren van een
law of growth de zaak veel te eenvoudig voorstelt, zelfs
indien men laat gelden, dat de Vereenigde Staten zelve een
eigen economisch microklimaat hebben gevormd ; een

door tariefmuren beveiligde belangrijke en stabiele binnen-
landsche markt bezitten, en bovendien in de gelukkige
positie verkeeren in veel opzichten self-sufficient te zijn.

Te veel factoren van uiteenloopenden aard kunnen
het beeld beinvloeden en in gunstigen of ongunstigen zin
wijzigen, dan dat een dergelijke generalisatie de ont-
wikkeling ook maar bij benadering juist zou kunnen weer-
geven. Bovendien moet men in het oog houden, dat de
hierboven besproken groeitendens hoogstens wordt gefor-
muleerd met het oog op de ontwikkeling van den omzet,
en dan nog meer in het bijzonder met betrekking tot den
quantitatieven omzet.

E]k nieuw product, dat opgang maakt, in een gebleken

of geschapen behoefte voorziet, zal in den beginne een
snel toenemende vraag te zien geven, later zal het tempo
van de rraagtoename afnemen, tot tenslotte een ver-
zadigingspunt wordt bereikt, op welk niveau de omzet
zich dan zal handhaven. Een en ander uiteraard onder het
voorbehoud, dat geen ruwe storingen de ontwikkeling
voortijdig beeindigen of ongunstig beinvloeden. Ook in
het verzadigingsstadium zal nog een zekere groei mogelijk
zijn, indien en voor zoover de gemeenschap als geheel
groei vertoont. In een „uniformly progressive society",
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in den zin van OASSEL, zou een regelmatige toename van
alle omzetten mogelijk zijn.

Maar  daarmede  is niet gezegd,  dat  ook de geldomzet,
en nog veel minder de rental)iliteit, van het in de bedrijven
geinvesteerde kapitaal pari passu met den groei van den
quantitatieven omzet zal toenemen.

Van een dergelijke veronderstelling uitgaande, zou
men komen tot een soortgelijke conelusie als die, waartoe
een Amerikaansch „econoom" kwam, blijkens de volgende
mededeeling van MACAULAY 1) :    „One   of   the   strangest
rationalizations of unending price rise that alipeared in
the months immediately preceding the stock market
culmination of 1929, was evolved by a Wall Street econo-
mist. He presented to the directors of the investment
trust, with which he was associated, statistical evidence
that the wealth of the country increased in the long run
about 3 percent per annum. He then argued that corpora-
tions  as a class should be expectedto share in this growth at
this rate, and hence that their dividends should be expected
in   the  long  run,   to   increase  at least 3 percent per annum;
that is to say in such a series as $ 4.12, $ 4.24, $ 4.37, etc.,
or $ 4 (1.03), $ 4 (1.03)2, $ 4 (1.03)3 etc. He then suggested
that, with increasing financial stabilization of the country,
these future dividends would eventually be discounted
at a rate that would not exceed 3 percent per annum.
But, he continued, if distant enough payments were
assumed, discounting them at this rate would give veryhigh prices for the stocks. The suggestion was even made
that, as there seemed to be no necessary time limit to
the 3 percent rate of growth in wealth, there should
logically be no „ceiling" whatever for stock prices."

Deze redeneering karakteriseert geheel en al de geestes-
gesteldheid van een zekeren kring van Amerikaansche
„economen" en leeken in de jaren v66r 1929, en het is te
vreezen, dat ook thans nog velen overhellen tot een

1) O.C•, pag. 182.
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analoge, simplistisehe besehouwing van het vraagstuk.
Toch  leert de ervaring het tegendeel. Hoe belangrijk  en
fundamenteel de toename van de quantitative vraag ook
is, zij is slechts din van de voorwaarden  voor een groeiende
rentabiliteit van het geinvesteerde kapitaal. De ont-
wikkeling van prijzen en kosten is, wat de rentabiliteit
betreft, een alles domineerende factor. Volgens de theorie
van de volmaakte concurrentie zou men mogen verwachten,
dat het rendement van het kapitaal in alle bestedings-
mogelijkheden tenslotte naar nivelleering zou streven. De
vrije concurrentie bewerkstelligt dit proc6d6 langs den
weg   van twee gelijktijdig optredende verschijnselen:   zij
drukt de prijzen van het eindproduet en zij verhoogt de
prijzen der kostengoederen. Een duurzaam hoogere op-
brengst is te danken aan een feitelijk of juridisch monopolie,
waaronder dan ook valt het als „rent" bekende ver-
schijnsel, of wel aan een tijdelijk buiten werking gesteld
zijn van de vrije coneurrentie, doordat het opboziwen van
een concurreerende organisatie zeer veel tijd en moeite
medebrengt, waaronder dan ook begrepen is het „quasi-
rent" verschijnsel, zooals MARSHALL dit definieert. In de
praktijk evenwel valt op te merken, dat de tendens tot
nivelleering van het kapitaalsrendement slechts zeer

1,

beperkt werkt, en dat de „theory of imperfect competition
een grooteren actieradius bezit dan de theorie van de
volmaakte concurrentie. Doch zelfs bij een zoo groot
mogelijke vrijheid van concurrentie wordt de nivelleering
van het rendement slechts zeer onvolledig en schoksgewijze
benaderd. De koersvorming ter beurze is daar zelf een
illustratie van. Een iegelijk is zoo vrij mogelijk om zijn
kapitaal aldaar op de voordeeligst moge]ijke wijze te
beleggen; de concurrentie is daarbij practisch volkomen
vrij. Afgezien van het mogelijke bestaan van een groep
insiders, heeft iedereen dezelfde gegevens ter beoordeeling
van de waarde van het beleggingsobject ter beschikking.
En toch zal men nauwelijks kunnen beweren, dat door de
prijsvorming ter beurze een nivelleering van kapitaals-
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rendement wordt verkregen. Perioden van overwaardeering
en onderwaardeering wisselen elkander af. Dezelfde ver-
schijnselen vallen, zij het op iets beperkter schaal, in het
bedrijfsleven op te merken. Wordt een „neue Kombination",
Om met SCHUMPETER te spreken, met succes bekroond,
dan zal de „ondernemer" eenigen tijd in staat zijn zeer
groote winsten te maken. Trekt dit verschijnsel de aan-
dacht, en is practisch vrtie concurrentie mogelijk, dan werkt
dit als een soort magneet.

Groote winsten, evengoed als inkomens, werken sterk
op de verbeelding van het publiek, en veroorzaken een
grooten toeloop. Zooals bij de loonvorming van dit ver-
schijnsel een druk uitgaat op de loonen - men denke aan
de  z.g.n. soft handed labor- beteekent dit in het bedrijfs-
leven scherpe concurrentie, prijsbederf en abnormaal
lage, zoo geen negatieve rentabiliteit. Is de afvloeiings-
mogelijkheid bij den arbeid tengevolge van het bestaan
van „non-competitive groups" beperkt, nog geringer is zij
in het bedrijfsleven, waar zooveel specifieke productie-
middelen een rol spelen bij het tot stand komen eener
organisatie. Twee wegen staan    open: de concurrentie
tot het bittere einde, ciilmineerend in „the survival of the
fittest" - heel vaak de kapitaalkrachtigste of minst
scrupuleuse en niet de beste ondernemingen - en het
treffen van een regeling, waarbij het van de omstandig-
heden afhangt, welke der producenten den toon aangeeft.
Zelfs bij zoo volledig moge]ijke Trije concurrentie zal men
derhalve vaak zien, dat perioden van boven normale
rentabiliteit worden gevolgd door tijden van ver beneden
het normnal blijvend rendement. De conjunctuur-
ontwikkeling zal deze tendens als regel versterken. Maar
in de moderne maatschappij is de vrijheid van concurrentie
in toenemende mate een uitzondering geworden. Tal van
omstandigheden verschaffen aan bepaalde ondernemingen
en aan sommige bedrijfsgroepen een uitzonderingspositie.
Allereerst kunnen deze factoren van natuurlijken aard zijn,
derhalve gelijken op, of identiek zijn aan, de omstandig-
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heden, welke een „rent" doen ontstaan. Voordeelen van
vestigingsplaats, het beschikken over bijzonder rijke of
gunstig gelegen erts]agen, b.v. de kopermijnen in Afrika,
de zwavelbronnen in Texas en Louisiana, of petroleum-
bronnen, het bezit van een feitelijke en practische mono-
poliepositie, zooals b.v. bij de nilrlrelmijnen in Canada,
de vanadium en molybdenum voorkomens in de Ver-
eenigde Staten,verschaffen deonderneming c.q. denbedrijfs-
tak in questie een belangrijken voorsprong, en schakelen
vaak elke coneurrentiemogelijkheid, anders dan op indirecte
wijze, uit. Deze voorsprong kent, zooals reeds werd aan-
geduid, tal van varianten en is niet altijd onaantastbaar.
Bij nikkeI b.v. kan men spreken van een bijna volledige
beheersching van de markt en den prijs. De zwavel-
voorkomens in Texas en Louisiana daarentegen bezitten
alleen een belangrijken voorsprong ten aanzien van de
productiekosten, doch de prijsbeheersching is dezen produ-
centen niet mogelijk, aangezien een belangrijk gedeelte
van de behoefte door de andere zwavelproducenten moet
worden bevredigd. Een analoge, doch door de relatief
grootere produetie belangrijker, positie nemen de Zuid-
Afrikaansche koperproducenten in.

Een tweede groepvan producenten,  die een uitzonderings-
positie innemen, steunen op een juridisch monopolie. Wij
betreden hier allereerst het gebied van de patenten en
octrooien, welke het den bezitter mogelijk maken de coneur-
rentie te verhinderen, of althans de kosten der concurrentie
te  verhoogen, te zijnen gunste. Vooral de electrotechnische
en de chemische industrie, daarbij inbegrepen de kunst-
zijde-industrie, ontleenen daaraan een sterke positie, al
zijn, naast juridische ook organisatorische en institutioneele
factoren van groote beteekenis voor de bijzondere positie
dezer bedrijven. Een andere vorm van het juridisch
gefundeerde monopolie is het geeoncessioneerde particuliere
bedrijf. In het bijzonder kan daarbij worden gedacht
aan de vele Amerikaansche stroomleveringsmaatschappijen.
Spoorwegondernemingen, tramwegen, autobussen, be-
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hooren veelal ook tot deze categorie. Hier te lande denke
men aan de stroomleveringsmaatschappijen, de zout-
industrie en den mijnbouw. Zij onderscheiden zich van den
eersten variant  van juridische monopolisten, doordat het
monopolie vaak slechts relatief is (Amerikaansche spoor-
wegen), en doordat de concessievoorwaarden meestal
Overheidsinmenging met prijzen en/of loonen inhouden.

Als derde bron van een voorsprong voor bepaalde
producenten, die evenwel geen monopoliekarakter draagt,
kunnen worden genoemd organisatorisehe en institutioneele
factoren. Er zijn een aantal bedrijfstakken, waarin de
aard en de organisatie van het bedrijf zoodanig zijn, dat
groote kapitalen, een organisatie van deskundigen en een
staf van geschoold personeel noodig zijn om een bedrijf
op te richten, terwijl vaak tal van jaren moeten voorbij
gaan, eer het bedrijf bevredigend functioneert. Ook de
in den loop der jaren door reclame verworven goodwill
is een belangrijke factor.

Hoogovens, scheepswerven, kunstzijdefabrieken, groote
chemisehe concerns, electrotechnische bedrijven, kunnen
niet uit den grond worden gestampt. Dientengevolge zal
een nieuw bedrijf in den regel slechts worden opgericht
na rijp beraad en door een combinatie van deskundigen.
Bovendien is, tengevolge van deze omstandigheden, welke
de coneurrentie relatief beperken, het tot stand komen van
overeenkomsten tot regeling van prijzen, afzet en andere
voorwaarden, kortom het tot stand komen van onderlinge
samenwerking, aanmerkelijk eenvoudiger en gemakkelijker
dan in een branche, waar talrijke kleine en/of middel-
groote bedrijven scherp tegenover e]kaar st)aan. In de
bedrijfstakken, waar deze voorwaarden vervuld zijn, zal
de concurrentie derhalve zelden het destructieve karakter
aannemen, dat wij elders kennen, zoodat de mogelijkheid
bestaat, dat een eenmaal verworven voorsprong behouden
blijft, althans niet op korten termijn wordt te niet gedaan
door de andere producenten. Ook wat organisatie en leiding
betreft, heeft in tal van bedrijfstakken de groote onder-
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neming een roorsprong, welke nieuwe concurrenten haar
moeilijk nfhandig kunnen maken.

Wij  bedoelen  hier  niet den leidingfactor  in den zin van
het beschikken over een geboren „captain of industry".
Inderdaad zijn er eenige bedrijven te noemen, welke
groot geworden zijn door de persoonlijke gaven van 66n
man. En ook in de toekomst is dat mogelijk. Maar het
roorkomen van dergelijke bijzondere persoonlijkheden is
een uitzondering. De moderne onderneming kenmerkt
zich juist door haar onpersoonlijk karakter en de omstandig-
heid, dat haar bestaan den levensduur van natuurlijke
personen aanmerkelijk overschrijdt.

De groote onderneming is vaak in staat zich een voor-
sprong te verschaffen, doordat zij over de middelen
beschikt om haar organisatie en haar productiemethodes
te perfectioneeren. Zooals zij op technisch gebied in staat
is researchafdeelingen op te richten en in stand te houden,
zoo is zij op bedrijfsorganisatorisch gebied in staat de meest
moderne en geperfectioneerde methodes toe te passen.
Het is haar mogelijk, door aantrekkelijke voorwaarden,
de meest deskundige krachten aan zich te binden. Deze
mogelijkheid om de best beschikbare krachten tot zieh
te trekken, en de meest moderne methodes toe te passen,
om als het ware te steunen op de beste middelmaat, welke
ziehzelf door de tijden heen ongeveer gelijk blijft, geeft
aan de onpersoonlijke grootonderneming een stabiliteit,
veel grooter dan de altijd ietwat komeetachtig aandoende
carri&re van de geboren captains of industry. Bovenal
maakt zij de lotgevallen van de ondememing los van het
leven van bepaalde personen.

Zoo is dan in het moderne grootbedrijf en zijn organisatie
vaak het werk belichaamd van een aantal generaties van
werkers. Een dergelijke organisatie, eenmaal aanwezig,
bezit derhalve een zekere verworven immuniteit tegen de
concurrentie. Zij is geworden tot een „instelling", een insti-
tutie met al de aangeboren krachten tot zelfhandhaving,
we]ke een dergelijk sociaal versehijnsel nu eenmaal bezit.
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We hebben thans drie groepen van bronnen leeren
kennen, welke een bovennormale rentabiliteit mogelijk
maken. Met uitzondering van de natuurlijke bronnen zijn
deze alle menschelijk werk en derhalve niet onaantastbaar.
Trouwens, de meeste natuurlijke voorsprongen, hetzij
zij een monopoliekarakter dragen of niet, verdwijnen met
het verstrilken van den tijd, of zijn op andere wijze kwets-
baar. Zelfs de mijnen van de International Nickel Company
of Canada Ltd. zullen eens uitgeput raken, andere nikkel-
mijnen kunnen haar concurrentie aandoen. De Chileensche
koperproducenten, eens de goedkoopste ter wereld, werden
uit deze positie verdrongen door de Afrikaansche mijnen.
Octrooien  en patenten loopen af, en indien  zij  niet door
andere, nieuwere vervangen worden, verliest de onder-
neming haar positie. Nieuwere uitvindingen kunnen de
sit;uatie in een geheelen bedrijfstak wijzigen. De meest
hechte en efficiante organisatie kan door verstarring een
natuurlijken  dood  sterven,  of worden verdrongen door een
nog meer effici8nte en deskundige leiding. Bovendien waar-
borgt geen van deze drie bronnen een groeiende rentabiliteit.
Deze is alleen mogelijk, indien toenemende vraag gepaard
gaat met constante, dalende, of slechts in geringe mate
stijgende eenheidskosten en bij de winststijging ten achter
blijvende lasten als gevolg van nieuwe investeeringen.

Een van de machtigste factoren, welke de mogelijkheid
openen tot stijgende rentabiliteit van het geinvesteerde
kapitaal, is de tendens tot dalen van de kosten met het
toenemen van den omzet. Het is derhalve niet voldoende
de ontwikkeling van de vraag te bestudeeren, en evenmin
is het constateeren van een bestaanden voorsprong boven
de concurrentie voldoende, om een groeiende rentabiliteit
te verwachten. Men dient zieh nauwkeurig rekenschap
te geven van een groot aantal factoren om inderdaad de
ontwikkeling goed te kunnen beoordeelen.

Als  wij,  heel  in  het  kort, de hoofdzaken samenvatten,
komen wij tot de volgende, kardinale punten van
observatie:
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1) De vraag.
Vertoont deze een toenamel Mag deze toename in de

toekomst ook verder worden verwachtl Het tempo van
de vraagtoename geeft een belangrijke indicatie ten aan-
zien van de mogelijkheden in de toekomst. Hierbij kan,
onder normale omstandigheden, de groeieurve beteekenig
hebben als indicatie. Daamaast moet de structuur van de
Traag nader onder het oog worden gezien. Welke catego-
rieOn van afnemers betrekken het productl Het is b.v.
van veel belang of de afnemerskring veelzijdig is, dan wel
beperkt tot slechts enkele categorie8n. In het laatste
geval is het risieo, dat een minder goeden gang van zaken
bij 66n cal;egorie van verbruikers een funesten invloed heeft
op het bedrijf, bijzonder groot. De lotgevallen van den
bedrijfstak in kwestie hangen dan in overwegende mate af
van die van de belangrijkste categorie van afnemers.
Naast de evenwichtigheid van het debiet is ook de stabiliteit
van belang. Behooren de categorie8n van afnemers over-
wegend tot de conjunctuurgevoelige groepen, zoodat in
een baisse de omzet sterk afneemt, zooals b.v. bij de
chemische industriet Of mag een zekere stabiliteit ver-
wacht worden, zooa]s b.v. bij een tot de werkelijke, of de
„conventional necessaries" behoorend productl (b.v.
cigaretten, kauwgummi en snuif in de Vereenigde Staten).

Heeft men te doen met een massaverbruiksartikel,
een verbruiksartikel voor de meergegoeden, of een luxe-
productt

Een verder belangrijk punt is, in hoeverre er een latente
vraag   aanwezig   is;   de   mogelijkheid   derhalve   de   markt
aanzienlijk uit te breiden, bijvoorbeeld door het artikel
in goedkoopere c.q. eenvoudiger uitvoering te brengen.
Een marktanalytisch onderzoek geeft de gewenschte
inlichtingen oIntrent de vraag.

2) De prijsstructuur.
Met name de aanwezigheid, de structuur en de

intensiteit van de concurrentie zal hierbij de aandacht
Tragen. Bestaan er pri|sovereenkomsten e. d. en zoo ja,
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zijn deze hecht, of bestaat ereenaanzienlijkaantaloutsiders T
Ook het vraagstuk, of de concurrentie in snel tempo kan
toenemen door de oprichting van nieuwe fabrieken, dient
bezien te worden. De capaciteit van de buiten een even-
tueele regeling staande fabrieken, de kwaliteit van hun
product, hun vestigingsplaats, de voorwaarden, waaronder
zij   werken,  en   hun  kostenniveau,  zijn belangrijke factoren
voor de beoordeeling van de mate, waarin de prijsstructurir
kan worden beheerscht. Dat ook de conjunctuurgevoelig-
heid van de vraag, hierboven onder sub 1 besproken, van
groot belang is voor de grootere of geringere stabiliteit
van de prijsstructuur, behoeft weinig betoog. Juist in de
depressie ondergaan de regelingen van de concurrentie
de vuurproef,  en is  de kans  op het ontstaan van zwakke
plekken in de prijsstructuur het grootste. Van groote
beteekenis is ook het onderzoek naar bestaande of ont-
staande latente of indirecte concurrentie. Is het mogelijk
andere artikelen als vervangingsmiddel te gebruiken
(sigaren en pijp b.v.), komen er nieuwe producten op,
welke het artikel in kwestie kunnen vervangen of, soms
zelfs, doelmatiger zijnt Dergelijke ontwikkelingen moeten
nauwlettend worden gadegeslagen om tijdig een diagnose
te kunnen vaststellen. De latente concurrentie van duurdere
of goedkoopere, maar minder efficiOnte, vervangings-
middelen ste]t nauwe grenzen aan de mogelijkheden van
de prijspolitiek.

3) De kostenstructuur.
Deze wordt beheerscht door de ontwikkeling van de

kostencomponenten,  t. w. grondstoffen, loonen, kosten
van de algemeene organisatie, kosten van het technisch
apparaat en andere indireete kosten.

a) De gronddollenvoorziening.
Worden de grondstoffen in eigen bedrijf aangetroffen

(mijnbouw) en zoo ja, hoe ontwikkelen de kosten zieh bij de
toenemende productiet Men denke in dit verband b.v.
aan de Zuid-Afrikaansche goutimijnen, die bij prijs-
stliging ertsen van lager gehalte gingen verwerken om
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zoodoende de winst te nivelleeren. In heb algemeen zal
men bij den mijnbouw de figunr aantreffen, dat de kosten
een stijgende tendens ontwikkelen bij toenemende pro-
ductie. Toch bestaan er in dit opzieht groote verschillen.
Wordt het erts in dagbouw ontgonnen, dan zal de kosten-
stijging aanzienlijk minder groot zijn dan bij diepbouw.
De zwavelmijnen in Texas en Louisiana, de nilrlrelwinning
van de International Nickel Cy, en de kolenmijnen in
Europa, zullen bij stijgende productie een sterk uiteen-
loopende reactie te zien geven. Een belangrijk element
bij den mijnbouw wordt vaak gevormd door de bij-
producten: bij nikkel b.v. koper   en de platina-achtige
metalen, bij koper vaak zilver en soms goud. De ont-
wikkeling van de opbrengst van deze bilproducten is een
zeer belangrijke post in de calculatie van de grondstoffen-
kosten; de prijsstabiliteit en -ontwikkeling dier bij-
producten kan van zeer groote beteekenis zijn voor de
kostenontwikkeling van het hoofdproduct. Zoo is b.v. de
Amerikaansche zilveraankooppolitiek en de Amerikaansche
wijziging van den gondaankoopprijs van invloed geweest
op de resultaten van tal van koper- en andere mijnen van
het Westelijk halfrond. Nog tal van andere factoren
kunnen hun invloed uitoefenen op de ontwikkeling van
de grondstoffenvoorziening, ook indien deze in eigen
hand is. Allereerst de alomtegenwoordige politieke om-
standigheden. Sprekende voorbeelden daarvan zijn aan
te treffen in Mexico, en de daar heerschende revolu-
tionaire tendenzen. Minder sprekend, maar toch van
groot belang, is de belastingpolitiek, zooals men deze
vindt b.v. in Chili ten opzichte van het koper, in
Texas en Louisiana ten aanzien van zwavel. Vooral,
indien de onderneming in kwestie door buitenlandsch
kapitaal wordt gefinancierd en belangrijke winsten maakt,
bestaat de mogelijkheid, dat zij als belastingobject de
aandacht trekt.

Andere invloeden, welke de kostenontwikkeling van de
grondstoffen kunnen beinvloeden, zijn gelegen op handels-
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politiek terrein. Men denke b.v. aan de belasting op buiten-
landsch koper in de Vereenigde Staten, welke de Anaconda
Copper en de Kennecott Copper dwong hun Chileensch
koper op de wereldmarkt onder te brengen en verdere
verwerking in de eigen Amerikaansche fabrieken uitsloot.
Ook een vols]agen geintegreerd bedrijf kan door dergelijke
omstandigheden worden getroffen. Slechts zelden evenwel
zal de invloed van dergelijke maatregelen op de rental)iliteit
catastrofaal   zijn;    slechts bij uitzondering   zal    een    der-
gelijke ontwikkeling zich plotseling en op korten termijn
voordoen.

Het is evenwel ook mogelijk, dat het bedrijf voor de
grondstoffen afhankelijk is van voorziening door derden.
Nemen wij aan, zooals hier de logische veronderstelling
is, dat wil te doen hebben met een onderneming, welker
omzet toeneemt, dan rijst de vraag, welken inv]oed dit
zal hebben op de prijsontwikkeling van de grondstoffen.
Daarbij hangt zeer veel af van de structuur van het aan-
bod en de wijze van productie der grondstoffen. Wat de
structuur van het aanbod betreft, is het van veel belang
of een der grondstoffen wellicht in handen is van een of
enkele producenten, welke de desbetreffende markt be-
heerschen. Daarbij is het ook van invloed, of de onder-
neming, welke de grondstof noodig heeft, een strategisehe
positie op de markt inneemt.

Men kan zich een situatie indenken, waarin de renta-
biliteit van de groeiende onderneming wordt bedreigd
door een sterke monopoliepositie ten aanzien van een
harer cardinale grondstoffen. En ook al is een dergelijke
bedreiging niet aanwezig, dan toch kan een dee] van de
winst door het grondstoffenmonopolie of -oligopolie worden
geabsorbeerd.

De tweede factor, de productiewijze van de grondstof,
hangt ten nauwste samen met de eerstgenoemde structuur
van het aanbod. Een groeiende onderneming of bedrijfstak
zhl in het algemeen een groeiende vraag ontplooien. Hoe
de prijssituatie op deze Traag reageert, hangt af van tal
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van marktstrategische omstandigheden, welke echter
voor een belangrijk deel worden bepaald door de productie-
roorwaar(len. Indien een grondstof in handen is van een
monopolistische of oligopolistische organigatie, zal de
oorzaak daarvan veelal te zoeken zijn in de eigenaardig-
heden  van de productiewijze  van het materiaal in kwestie:
vindplaats, kapitaalintensiteit rail de productiewijze,
door patenten beschermde werkwilze, e.t.q. In het algemeen
zal het voor de groeiende onderneming of bedrijfstak van
groote beteekenis zijn, of het complex grondstoffen, dat zij
behoeft, bij toename van de productie kan worden ver-
schaft tegen dalende, gelijkblijvende, dan wel alleen tegen
sterk verhoogde kosten. De kostenverhooging kan haar
oorsprong vinden in het productieproces in engeren zin,
b.v. door de noodzaak ertsen van lager gehalte te exploi-
teeren, diepere lagen te ontginnen e.t.q., dan wel in stijging
van de transportkosten. Van veel belang ook is het, of
bij een verhooging 'van den grondstoffenprijs tot een
bepaald niveau al of niet belangrilk nieuw aanbod aan de
mark$ kan komen. Het behoeft weinig betoog, dat de vraag
of 66n c.q. enkele grondstoffenproducenten de prijs-
structuur kunnen beheerschen, een stimulans kan vormen
in de richting van integratie. De beheersching van eigen
grondstoffenvoorziening schakelt de kansen op onaan-
gename verrassingen op dit gebied uit.

b) Een tweede kostenelement, dat van beteekenis is,
zijn de arbeidskoden, de loonen. De loonvorming op de
arbeidsmarkt vertoont in vele opzichten gelijkenis met
de prijsvorming op de grondstoffenmarkt. Mag men aan-
nemen, dat ongeschoolde arbeid, als regel, tegen den nor-
malen loonvoet kan worden  aangetrokken;   zoodra  ge-
schoolde arbeid wordt vereischt, verandert het aspect. Het
aanbod van een bepaald soort geschoolden arbeid is in den
regel beperkt en slechts zeer traag voor vergrooting vatbaar.
In vele landen is, door middel van de vakvereenigingen,
aan de zijde der werknemers een machtig prijsbeheerschings-
instrument geschapen.
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Evenals ten aanzien van de grondstoffenvoorziening,
kunnen zich bij de arbeidsvoorziening zoogenaamde
„bottle-necks" voordoen. Geforceerde expansie, en de
daarmede gepaard gaande behoefte aan geschoold per-
soneel, kan in sommige gevallen de loonen aanmerkellk
doen  stijgen,  en de rentabiliteit diensovereenkomstig doen
dalen. Dit verschijnsel heeft bovendien bijzondere kanten,
omdat als regel het eenmaal in dienst genomen kader aan-
gehouden wordt, en de eenmaal bepaalde hooge loon-
standaard slechts langzaam wordt gecorrigeerd. Voor-
beelden van dergelijke bottle-necks in de arbeidsvoor-
ziening zijn gemakkelijk genoeg in de geschiedenis aan te
wijzen. Men denke slechts aan de geforceerde expansie
in de vliegtuigindustrie in de Vereenigde Staten in de
laatste jaren, aan de rol, gespeeld door de vakvereenigingen
van de bouwarbeiders in de Vereenigde Staten in de jaren
na, 1920, aan den personeelshonger van de Nederlandsche
banken in en na den oorlog.

Niet zoozeer de arbeidsintensiteit van het bedrijf,
als wel de vraag of het productieproces een belangrijk,
speciale seholing bezittend, kader vereischt, is van invloed
op de vatbaarheid van het bedrijf voor dergelijke invloeden.
Evenals bij de grondstoffen de mogelijkheid van min of
meer monopolistische beheersching van de markt de onder-
neming drijft in de richting van integratie, op dezelfde
wijze tracht zij de „bottle-necks" in de arbeidsvoorziening
te ondervangen, door deze zooveel moge]ijk in eigen beheer
te doen plaats vinden. Het meest geschikte middel daartoe
zijn de zoogenaamde bedrijfs- en kaderscholen, waar
gezorgdwordt voor het aankweeken van jeugdige krachten,
die opgeleid worden volgens de methodes, welke door
de onderneming worden toegepast, en derhalve volkomen
in de organisa'tie zullen passen. Men zou hier als beeld-
spraak kunnen gewagen van symbiose tussehen onder-
neming en wer]memer, vooral ook, indien de onder-
neming ernaar streeft door sociale maatregelen, zooals

onderwijs, medische verzorging, huisvesting, ziekte- en
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ouderdomsverzekering, de arbeiders permanent aan zich
te binden.

Een andere wijze, waarop de moderne onderneming
zich tracht te rrijwaren tegen deze moeilijkheden, is
de   rationalisatie   van het bedrijf, waardoor het kader
tot de geringste proporties wordt teruggebracht, de
arbeid zooveel mogelijk wordt vereenvoudigd. De
mechanisatie van de bankadministratie is hiervan een
voorbeeld.

De  groei van de onderneming,  of van het bedrijf, zal
als regel gepaard gaan met vergrooting en standaardiseering
van het product, waardoor in de meeste gevallen serie-
of massaproductie mogelijk wordt. Met den groei van de
productie neemt als regel de kapitaalintensiteit toe en de
arbeidsintensiteit af. Daardoor ontstaat de mogelijkheid
het kader relatief te beperken en den arbeid in hoofdzaak
door minder geschoolde krachten te doen verrichten.
De moderne leer der bedrijfsorgnniRatie geeft een goed
inzicht in deze ontwikkeling van de arbeidsbehoefte bij
groei van het bedrijf. Als regel mag derhalve worden aan-
genomen, dat de arbeidskosten geen bijzonder funesten
inv]oed op den groei van de rentabiliteit zullen uitoefenen.

Doch, zooals gezegd, niet de grootte, maar de aard
van de arbeidsbehoefte zal bepalen of „bottle-neeks"
optreden.

c) De derde kostencategorie, welke de aandacht Traagt,
zon de koden van de producti* en commercieek organuatic.
Onder de kosten van de productie-organisatie moeten
worden verstaan de indirecte kosten, welke samenhangen
met het fabricageproces. De kosten van de commercieele

organisatie betreffen de algemeene kosten van de commer-
cieele leiding, de kosten van de verkooporganisatie, de
administratieve- en inkooporganisatie.

Allereerst komt hier de Traag aan de orde naar de mate
van kapitaalintensiteit van het productieproces. Het is
bekend, dat als regel, binnen zekere grenzen, een grootere
installatie relatief minder kost en voordeeliger werkt dan
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een kleinere. Voor de meeste installaties bestaat een
grenswaarde, waarboven zij in het algemeen minder econo-
misch gaan werken. Maar deze Traag naar de ligging vanhet bedrijfsoptimum la'ten wij hier voorloopig rusten.
Natuurlijk kan zij aan de orde komen bij het vo]groeid
zijn van een bedrijf resp. van een ondememing, en dit feit
kalI zelfs plaats vinden, v66rdat de bedrijfstak als geheelvolgroeid is, in welk geval het rationeeler is het aantal
ondernemingen uit te breiden, dan de bestaande onder-
nemingen te vergrooten. Practisch doen zich in enkele
bedrijfstakken verschijnselen voor, welke in deze richting
Ivijzen, zooals b.v. bij de U.S. SteelCorp.en deAmerikaansche
staalindustrie, en misschien ook bij de General Motors Corp.
en de antomobielindustrie. Uiteraard is het belangrijk
vast te stellen, of een onderneming een dergelijke fasevan optimale grootte bereikt heeft. Maar in verreweg de
meeste gevallen bereiken de ondernemingen een dergelijken
omvang niet,  of zeerlaat, en zijn het vooral de vraagstiikken
Tan de meer normale bedrijfs- en ondernemingsexpansie,
welke de aandacht vragen.

Bij kapitaalintensieve bedrijven valt in het algemeen
een belangrijke invloed op te merken van de wet der
dalende eenheidskosten, zulks als gevolg van het groote
aandeel van de vaste of weinig bewegelijke kosten in de
totale kostenstructuur. Afschrijvingen en rentelasten zijn
bij een gegeven bedrijfsgrootte binnen de grenzen der
optimale belasting weinig variabele factoren. Men dient
dit   niet te overdrijven; de afschrijvingen   kiinnen    aan
veranderingen onderhevig zijn, b.v. als er aanleiding
bestaat te verwaehten, dat de installatie sneller verouderd
zal zijn dan men oorspronkelijk dacht. Ook de rentestand
varieert, en daarmede kunnen de rentelasten eveneens
veranderen. In het algemeen mag men echter aannemen,
dat bij het ingroeien rail de onderneming in de installatie
een kostendaling op zal treden. Deze tendens tot dalen
van de eenheidskosten van het productieproces in engerenzin wordt gewoonlijk voortgezet tot het bedrijfsoptimum
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bereikt is. Het is evenwel van groot belang een inzicht
te hebben in de mate en in het tempo van de kostendaling,
en vooral ook in het probleem, of de kostendaling geremd
of zelfs gecompenseerd wordt. Vooral in een jonge, groeiende,
industrie heeft het productie-apparaat meestal niet den
meest doelmatigen vorm gevonden. De eerste jaren, ja
zelfs decennia, zijn een periode van voortdurende experi-
menten met de productiewijze, tot de meest doelmatige
vorm is gevonden, zoowel voor de productiemethode als
voor het product zelf.

Dit stadium van experimenteeren is steeds kostbaar,
en duurt meestal lang; men denke b.v. aan de auto-
industrie, de radio-industrie en de vliegtuigindustrie.
Bovendien is de belangstelling voor nieuve industrieidn
in den beginne meestal groot, zoodat de concurrentie

scherp, het prijanireau labiel en de productie der indivi-
dueele ondernemingen klein is. Men moet daarbij mede in
aanmerking nemen, dat er aanvankelijk nog een geringe
en weinig stabiele behoefte bestaat aan het, meestal als
excentriek beschouwde en kostbare, nieuwe product,
terwijl de productiemethodes nog primitief zijn. Het
gevolg van deze constellatie is, dat de kosten van experi-
menten, vooral van mislukte experimenten, zeer zwaar

drukken op de, meestal nog kleine en weinig kapitaal-
kraehtige, bedrijven, zoodat het sterftecijfer onder deze

pioniers meestal zeer groot is. Naarmate de onderneming
en de bedrijfstak een rustiger en stabieler ontwik-
keling gaan vertoonen, zal ook de kostenontwikkeling in
rustiger banen verloopen. Naarmate het bedrijfsoptimum
wordt benaderd, zal de kostendegressie in het algemeen
afnemen.

Wij gaan thans over tot de beschouwing van de kosten

der commercieele organisatie, dat wil zeggen de kosten

van inkoop, verkoop, administratie en algemeene commer-
cieele leiding.  Het  is welhaast  een afgezaag(le frase, dat
met den groei  van het bedrijf rationeelere,  d. w. z. betere,
inkoops- en verkoopsmethodes mogelijk worden. De kosten
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van bekwame inkoopers en verkoopers drukken in het
beginstadium zeer zwaar op de resultaten. Het gevolg is,
dat,  of wel de in- en verkoop in 66n hand worden vereenigd,
of wel met minder bekwame en ervaren krachten moet
worden volstaan. Naarmate de omzet groeit, zal als regel
de bezetting van de inkoopafdeeling niet evenredig be-
hoeven te worden uitgebreid. In vele gevallen zal kunnen
worden volstaan met aanvulling dezer afdeeling door
minder kostbare krachten. Bovendien treedt het verschijn-
sel op, dat, naar gelang de bedrijfsomvang groeit, de
]everanciers in toenemende mate uit eigen beweging
offerte komen maken, omdat de credietwaardigheid en de
betalingsvoorwaar(ten hen aantrekken. In de branches,
waarin materiaalonderzoek noodig is, zullen de labora-
toriumkosten niet evenredig met de toename van den
omzet stijgen. De kosten van inkoop, hoewel geenszins
constant, behooren toch als regel tot de degressieve
kosten. De elasticiteit van de inkooporganisatie is meestal
groot, zooal niet grooter dan die der productie-installatie.
Met den groei van de onderneming wordt derhalve ver-
wacht, dat de kosten van inkoop dalen. De Ontwil:keling
van de verkoopkosten daarentegen zal meestal een eenigs-
zins afwijkend verloop te zien geven. Ook hier geldt, dat
een eenmaal aanwezige verkoopafdeeling als regel een groote
mate van soepelheid bezit, doordat de verkoopsleiding
aanvankelijk onderbelast is. Er moet evenwel rekening
mede worden gehouden, dat het invoeren van een nieuw
artikel in den beginne zeer zware financieele en organisa-
torische eischen stelt. In den beginne derhalve, en ditbeginstadi„m kan zeer lang duren, zullen de verkoop-
kosten zwaar op de resultaten drukken. In sommige
gevallen kunnen de verkoopkosten in dit stadium een
progressief karakter vertoonen, met name indien hevige
concurrentie moet worden overwonnen. Maar is dit stadium
voorbij,  dan  kan een belangrijke verdere uitbreiding  van
den omzet vaak worden bereikt zonder evenredige toe-
name van de verkoopkosten. De reputatie, welke de
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onderneming zich heeft verworven, doet haar invloed
gelden, en werkt evenzeer als zuigkracht ten aanzien
van de afnemers als van de leveranciers. Er komt
een periode, waarin het product als het ware zich zelf
verkoopt.

Een geheel andere fase treedt in, wanneer de markt
haar verzadigingspunt begint te naderen. Dan treedt
op het gebied van de verkoopkosten de wet van de af-
nemende meeropbrengsten in werking. Steeds intensiever
moet het terrein worden bewerkt, steeds grooter moeten
de reclamekosten en de reclamecampagnes worden, om een
zelfde omzetvergrooting te bereiken. De ontwikkeling
van de verkoopkosten kan derhalve een belangrijke
indicatie vormen ten aanzien van de Traag, of de onder-
neming c.q. bedrijfstak haar stadium van vo]len wasdom
bereikt. Vooral de resultaten van collectieve, onpersoon-
lijke, reelame kunnen in dit opzicht interessante gegevens
versehaffen. Immers het gaat hier niet alleen om de
concurrentie van de eene onderneming tegen de andere,
maar vooral ook om de verdere expansiemogelijkheid van
de bedrijfsgroep, waarbij dan als obstakel optreedt de
concurrentie van andere producten als bestedingsmogelijk-
heden van inkomen en kapitaal.

Een bijzonder aspect van de ontwikkeling van de ver-
koopkosten vormt  de  verkoop op afbetaling, als middel tot
stimuleering van den afzet. In het algemeen eiseht de
opzet van een verkooporganisatie op afbetaling een tamelijk
omvangrijk apparaat en een groote kapitaalsinvesteering.
Vooral de kosten van het verkoopapparaat en het contr6le-
apparaat vormen belangrijke constante kosten, welke aan-
vankelijk zwaar drukken, om met de toename van den
omzet relatief lichter te worden. Ook hier bestaat een
optimum-grootte van de bezetting. Wat evenwel in het
bijzonder de aandaeht verdient, is, dat de verkoop op
afbetaling in vele gevallen het stadium inluidt van
de naderende verzadiging van de vraag. Vanuit dat
gezichtspunt is de waameming van het verlies op debi-
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teuren, en de ontwikkeling van dit verliespercentage,
een belangrijke indicatie voor een toestand van over-
verzadiging.

Wij stappen hiermede af van de behandeling der yer-
koopkosten om over te gaan tot die der administratie en
a]gemeene organisatie. Het is vooral de mechanisatie van
de administratie, welke op het gebied van de administra-
tieve organisatie kostenverlaging bij het bereiken van een
zekere bedrijfsgrootte moge]ijk maakt, en bij verdere
expansie nog verdere verlaging der kosten per handeling
veroorzaakt. Ook hier heeft men dus het beeld van aan-
vankelijk relatief hooge kosten, welke toenemen, hoewel
niet proportioneel aan de omzettoename. Boven een
zekere grootte zullen de adminiRtratie en organisatie-
kosten een sprongsgewijze verhooging vertoonen, als het
noodzakelijk blijkt, in verband met den omvang van het
bedrijf, de administratieve organisatie van het bedrijf
aanmerkelijk uit te breiden. Om een voorbeeld te noemen,
bij een gegeven ontwikkelingsstadium van de onder-
neming wordt een afzonderlijke voorraadadministratie,
een afzonderlijke en nauwkeurige kostprijsadministratie,
noodzakelijk, welke aanvankelijk de kosten relatief doet
toenemen. Naarmate de onderneming zich uitbreidt,
drukken deze kosten, dank zij de elasticiteit der admini-
stratieve organisatie en de mogelijkheid van verder gaande
arbeidsverdeeling, waardoor minder hooge eischen be-
hoeven te worden gesteld aan de toe te voegen krachten,
minder zwaar. En als eenmaal het stadium is bereikt,
waar de toepassing van mechanische hulpmidde]en ratio-
neel wordt, kan deze kostenverlagende tendens verder
doorwerken, tot zij in de toepassing van HOLLERITH
en aanverwante methodes, haar voorloopig eindpunt
vindt.

Men dient evenwel in het oog te houden, dat hier vaak
tegenstrijdige factoren elkaar doorkruisen. Eenerzijds de
steeds toenemende omvang, niet slechts tengevolge van
de grootere hoeveelheid te verwerken materiaal, maar
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ook door het noodzakelijk worden van een verdere d6tail-
leering der administratie, en anderzijds de bovengeschetste
kostendrukkende tendens van rationalisatie en mechani-
satie. Ook een te groote perfectioneering van de admi-
nistratie kan in sommige gevallen aanleiding geven
tot een onnoodigen en soms belangrijken druk op de
rentabiliteit.

In dit verband kan nog worden teruggekomen op den
verkoop op afbetaling. Het overgaan tot dit stelsel brengt
uiteraard een belangrijke uitbreiding van de administra-
tieve organisatie mede, en werkt derhalve in den beginne
wederom kostenverhoogend. Langzamerhand bereikt ook
deze  vergroote  organisatie  een bevredigenden bezettings-
graad, waardoor de eenheidskosten dalen.

Wat nu de kosten van de algemeene leiding bet;reft, deze
behooren in het algemeen tot de uitgesproken degressieve
kostenfactoren. Weliswaar neemt het leidende apparaat, de
staforganisatie, steeds in omvang toe, naarmate de centrale
leiding grootere gedeelten van haar taak delegeert aan
zelfstandige instanties, maar deze arbeidssplitsing zal over
de geheele linie genomen niet kostenverhoogend werken.
Wel vindt uiteraard aanvankelijk een kostenstijging
plaats, zooals wij bij de afsplitsing van inkoop- en verkoop-
functie reeds bespraken, maar deze verhooging is meestal
niet zeer groot, en wordt ten deele of geheel gecompenseerd
door het vrijkomen van tijd en energie van de centrale
leiding voor belangrijker werk. Hier werkt derhalve de
kostenverlagende tendens van arbeidssplitsing. En bij
elke verdere delegatie van een deel van de taak, welke
oorspronkelijk op de centrale leiding rustte, valt op te
merken, dat deze afsplitsing specialisatie beteekent, en
derhalve geringere eischen stelt aan de ermede belaste
instantie, terwijl daartegenover de centrale leiding tijd en
energie Trij krijgt voor de intensievere behandeling van de
algemeene problemen.

Binnen ruime grenzen kunnen de kosten van de voort-
schrildende differentiatie in het leidende apparaat worden
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gequalificeerd als van degressieven aard. Er komt evenwel
een oogenblik, waarop  de  omvang van de onderneming,
en de ver doorgevoerde specialisatie van het leidende
apparaat, niet meer in staat is door efficiency-winst de
stijgende kosten goed te maken. De onderneming gaat aan
soepelheid en aanpassingsvermogen inboeten; ten aanzien
van het leidende apparaat doen zich bottle-necks voor.
Men kan dan zeggen,  dat het ondernemingsoptimum bereikt
is. De winsten, oorspronkelijk staande tegenover inten-
sievere, meer gespecialiseerde leiding, worden opgeheven
door de nadeelen, verbonden aan te grooten omvang en
starheid van het apparaat.

De maximumpositie van de leiding in het kleinere
bedrijf, welke door toevoeging van dosen meer gespeci-
aliseerde leiding tot meer opbrengsten aanleiding gaf, is
verdwenen.

Als wij nu het geheele terrein nog even overzien, dan
knnnen wij zeggen, dat voor den rentabiliteitsgroei van den
bedrijfstak beslissend  zijn:

1) de effectieve, koopkrachtige Traag en haar ont-
rvikkeling,

2) de bezetting van den bed]ijfstak en de ontwikkeling
van de concurrentie,

3) de aanbodsstructuur van grondstoffen en arbeids-
krachten,

4)   de   kostenstructuur;   de   ontwikkeling   van   de   directe
en indireete productiekosten en de overige a]gemeene
kosten der organisatie.

Het  vierde  punt  kan  in het algemeen niet per bedrijfs-
groep worden vastgesteld, maar behoort in hoofdzaak tot
het gebied van de „Tnnenwelt" der onderneming. De
ontwikkeling van de kosten, hoewel gedeeltelijk berustende
op algemeene institutioneele en structureele factoren,
varieert toch van onderneming tot onderneming in belang-
rijke mate, en wordt beinvloed door de leiding van de ver-
schillende ondernemingen.

Naast studie van de algemeene structuree]e tendenzen,
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is derhalve noodzakelijk een intensieve analyse van de
kostenontwikkeling van de individueele ondernemingen.
Een dergelijke analyse verschaft zoowel een inzicht in de
ontwikkeling van den bedrijfstak, als in de speciale

tendenzen, welke de individueele onderneming onder-
scheidt van haar zusters. De waarde van dit geheele, uit-
gebreide waarnemingsapparaat staat en valt uiteraard
met de mogelijkheid, uit de gevonden gegevens een prognose
op te stellen.

In de voorafgaande bladzijden hebben wij het probleem
van de prognose leeren kennen als het centrale Traag-
stuk van de beleggingspolitiek. Wij hebben herhaal-

delijk betoogd, dat spontaan optredende factoren van
socialen of politieken aard de prognose volkomen kun-
nen doen falen. Wij hebben gezien, hoe bij de conjunc-
tuurprognose  · het probleem  van   het  zoo exact mogelijk
benaderen van het keerpunt van kardinaal belang was,
en hoe de oplossing van dit vraagstuk practisch onmo-
gelijk Meek.

De vraag rijst derhalve:  kan  men  ten  aanzien van groei
en verval van bedrijfstakken en ondernemingen wel een
prognose stellen  met  kans op succest Het antwoord luidt:
in zooverre groei en verval plotseling intreden door abrupte
politieke of sociale factoren,  is de prognose  op dit gebied
even  feilbaar als de prognose van het exacte oogenblik van
den conjunctunromslag. Maar in zooverre men te doen
heeft met zich geleidelijk ontwikkelende economische

versehijnse]en, en zelfs met zich langzaam voltrekkende
sociale en politieke veranderingen, is prognose wel degelijk
met sucees uitvoerbaar. Belangrijke economische en
sociale verschijnselen voltrekken zieh niet als een „coup
de foudre", zij hebben lange perioden noodig om tot
rijpheid te komen. Zoo klein als de kans op succes is van

een prognose ten aanzien van het oogenblik, waarop een
bepaald individu zal overlijden, zoo groot is de kans op
succes van de voorspelling, dat van de in dit jaar geborenen
over veertig jaar minstens nog een bepaald percentage in
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leven zal zijn, en dat deze individutin dan volwassen
zu]len zijn.

Terwijl de conjunctuuromslag zich snel en onverwacht
voltrekt, nemen de groeiprocessen geruimen tijd in beslag,
en kondigen wijzigingen in het tempo zich geruimen tijd
van te voren aan. Evenmin als bij de conjunctuurprognose,
is hier een voorspelling ten aanzien van grootte en tempo
der volgende beweging mogelijk. Maar terwijl dit bij de
toepassing van cycliBal investment beteekent, dat de
rationee]e grondslag van de geheele handelwijze, en daar-
mede derhalve van de geheele politiek, op losse schroeven
komt te staan, is de quantitatieve definieering van de
prognose hier niet van fundamenteel belang. Het is vol-
doende, dat men op redelijke gronden mag verwacliten,
dat de ontwilrkeling van de branche een gunstige zal zijn,
om een grondslag te hebben voor de beleggingspolitiek.
Omgekeerd, is het voldoende de diagnose te stellen, dat
de bedrijfstak door bepaalde omstandigheden berg af zalgaan, om zich te onthouden van verdere investeeringen,
c.q. tot realisatie over te gaan.

De mogelijkheid van een succesvolle prognose berust
op de traagheid, welke het verloop van economische en
sociale ontwikkelingen op den langen termijn kenmerkt.
Slechts bij uitzondering zal de trend der ontwikkeling
abrupt onderbroken worden en omkeeren.

Niet de massapsychologisch bepaalde verwachting
van de beurs, maar de aan deze psychologische factoren
onttrokken ontwikkeling van het bedrijf en de bedrijfs-
groep, vormen het object van de hier aan de orde gestelde
prognose. Hiermede wil natuurlijk niet gezegd zijn, dat
op dit gebied geen verrassingen mogelijk zijn. Maar hun
invloed is niet zoo algemeen, als die van het psychologische
moment op de benrskoersen.

Zelfs nieuwe uitvindingen en ontdekkingen, welke
grooten invloed kunnen hebben op de verdere ontwikkeling
van het bedrijf en de bedrijfsgroep, hebben slechts zelden
een oogenblikkelijk en funest effect. TaI van uitvindingen
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en ontdekkingen immers, welke aanvankelijk schadelijk
kunnen schijnen voor de ontwikkeling van een bepaald
bedrijf of een bepaalde groep, blijken geassimileerd te
worden door onderneming of bedrijfsgroep. Onderneming
en bedrijfsgroep zijn nu eenmaal levende organismen,
welke zich kenmerken door de fundamenteele eigenschap
van alle levende wezens, n.1. aanpassingsvermogen. Slechts
zelden wordt een goed gefundeerde en goed geleide onder-
neming of bedrijfsgroep getroffen door een cal;astrofe,
welke plotseling aan haar bloei een definitief einde maakt.
Vooral als de onderneming zich in den loop der jaren
krachtig heeft ontwikkeld, en een vooraanstaande positie
inneemt, werkt de wet der economische traagheid matigend.
Meestal wordt een dergelijke positie slechts langzaam en
geleidelijk ondermijnd. En wat voor den belegger van
groot practisch belang is: de beurs reageert wel  snel op
het dagelijksch nieuws en de wijzigingen op korten termijn,
maar zij bezit slechts weinig gevoel voor dergelijke, op
den langen duurzich doorzettende, structureele wijzigingen,
als waarover deze paragraaf handelt. Het gevolg van
deze „kortzichtigheid" der beurs is, dat dergelijke ont-

wikkelingen in het algemeen niet spoedig in den koers
worden verdisconteerd. De belegger heeft derhalve meestal
ruim de gelegenheid zich te interesseeren in bedrij'veil met
gunstige perspectieven, en omgekeerd, een keer in de
tendens leidt meestal niet tot catastrofale dalingen. Wel
geldt ook hier, dat een tijdige diagnose van veel belang
is, want als de tendens tot groei reeds geruimen tijd
gewerkt heeft, wordt zij door de beurs somtijds geaxtrapo-
leerd, hoewel in beperkte mate. Begin 1940 b.v. liet het
koerspeil voor de groote chemische fondsen in de Ver-
eenigde Staten sleehts een rendement raIl enkele procenten.

Wij willen thans aan de hand van enkele Amerikaansche
voorbeelden het hiervoor betoogde in het kort nader toe-
lichten. Het eerste voorbeeld, dat wij kiezen is de ge-
schiedenis van de chain-store bedrijven, en wel in het
bijzonder van WOOLWORTH & CO.
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Gemidd. Cowles
Aantal Maandel. Per Filiaal Earnings
Filialen Verkoopen $ 1000.- Index 5 ets

S 1000.- to $ 1 Class

1913 684 5.520 8.5 0.87
1914 737 5.809 7.9 0.84
1915 805 6.330 7.9 1.04
1916 920 7.257 7.9 1.21

1917 1000 8.175 8.2 1.33
1918 1039 8.931 8.6 1.94
1919 1081 9.955 9.2 1.60
1920 1111 11.741 10.5 1.78
1921 1137 12.299 11.- 2.36
1922 1162 13 942 12.- 2.96
1923 1216 16.120 13.3 4.08
1924 1318 17.956 13.6 4.88
1925 1403 19.918 14.2 7.59
1926 1455 21.136 14.5 6.78
1927 1543 22.729 14.7 7.64
1928 1664 23.942 14.4 7.86
1929 1785 25.252 14.1 7.66
1930 1862 24.106 13.- 6.89
1931 1893 23.555 12.5 7.39
1932 1919 20.824 10.8 4.03
1933 1937 20.876 10.8 5.82
1934 1950 22.557 11.6 6.36
1935 1967 22.395 11.4 6.19
1936 1988 24.198 12.6 6.82
1937 2006 25.398 12.6 6.91

In deze omzetgegevens weerspiegelen zieh oorlogs-
invloeden (1914/18), conjunctuurinvloeden, en geldwaarde-
sehommelingen. Van 1913-20 daalde de koopkracht van
den $ met circa 50 %, zoodat in koopkraeht uitgedrukt de
omzet per filiaal aanmerkelijk daalde. De jaren 1921/29
vormen een periode van weinig veranderde koopkracht
Tan het geld, op een niveau van circa 50 % hooger dan
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dat van 1920. De in deze periode juist het meest ge-
markeerde stijging van den omzet per filiaal vertegen-
woordigt derhalve ook een stijging van den reeelen omzet,
zelfs in verhouding tot 1913. Van 1930 tot en met 1933
steeg de koopkracht van het geld met 50 %. De daling
van den geldomzet  was  lang  niet zoo groot;  in  1930  was
het koopkrachtindexcijfer, ongeveer op hetzelfde niveau
als in 1913. De omzet per filiaal evenwel lag circa 50 %
hooger dan in 1913. In de jaren 1933/37 daalde de koop-
kracht van het geld met circa 25 %. De stijging van den
omzet per filiaal correspondeerde ongeveer daarmede.

De geheele periode overziende, daalde de koopkracht
van het geld met circa 20 %, de omzet per filiaal steeg
met circa 50 %, zoodat van een reeelen groei mag worden
gesproken. In de laatste jaren maakt een tendens tot
stabiliteit zich merkbaar. Een vereenvoudigende factor
is, dat het onderhavige bedrijf gematigd conjunctuur-
gevoelig is, zoodat de groeitendens niet al te heftig
gestoord wordt door conjunctuurfluctuaties. Uit de hier
weergegeven cijfers kan duidelijk worden afgelezen, dat
tot 1920 de groei van het aantal filialen en van den totalen
omzet snel was, doch dat de laatste in hoofdzaak de geld-
waardeda]ing weerspiegelde. De reBele omzet per filiaal
daalde. Van 1920-29 daarentegen verdubbelde de totale
omzet, doch steeg de re8ele omzet per filiaal belangrijk. De
jaren 1929/37 daarentegen brachten een stabiliteit van den
reaelen omzet per filiaal en in totaal. Van 1920 af wordt het
tempo van uitbreiding der filialen aanzienlijk vertraagd.Men
zou kunnenverdedigen, dat de snelle expansie van het aantal
filialen in 1913/20 eerst volledige vrucht droeg in de jaren
1920/29, bij welke opvatting dan de vertraagde expansie
van  het aantal filialen in de periode 1920/29 zich weer-
spiegelt in de stabilisatie van den reBelen omzet sindsdien.

De conclusie luidt, dat WOOLWORTH Vele symptomen te
zien geeft, welkewijzen op het volgroeid zijn van hetbedrijf.

Bezien wij nu de ontwikkeling van de rentabiliteit in
de jaren sin(is   1927, dan krijgen  wij het volgende beeld:
FAN RAVESTIJN - K 1660                                                                     25
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In millioenes $.
Aantal   Toi:ale Exploit. Afschrij- Belast. Exploit.
Filialen ommt kosten ving winst

1927 1543 273 240 3.1 3. 26.6

1928 1664 287 255 3.5 2.9 25.8

1929 1785 303 272 4.- 2.2 24.8

1930 1862 289 260 4.3 2.7     22.7

1931 1893 283 254 4.6 3.9        19.3

1932 1919 250 228 4.1 1.9 15.6

1933 1937 251 223 4.2 3.2 19.7

1934 1950 271 241 4.4 3.9 20.9

1935 1967 269 242 4.6 3.5 19.-
1936 1988 290 262 5.3 4.6 19.1

1937 2006 305 275 5.7 4.3 19.5

1938 2015 304 278 6.3 4.2 16.-
1939 2021 319 289 7.- 4.2 18.3

Exploit. Bruto- Exploit.Onlzet kosten WinSt Bruto- winst Exploit.
per winst. % per winstper perfiliaal filiaal filiaal Totaal omzet filiaal  %in     in     in   mm. $ in omzet

1000 $ 1000 $1000 $ 1000 $

1927 177 156    21    33    12    17    10
1928 172 153    19    22    11    16     8
1929 170 152    18    31    10    14     8
1930 155 139    16    29    10    12     8
1931 150 135    15    29    10    10     7
1932 130 119    11    22     9     8     6.
1933 129 115    14    28    11    10     8
1934 139 124    15    30    11    11     8
1935 137 123    14    27    10    10     7
1936 146 132   14    28    10    10     7
1937 152 137    15    30    10    10     6.

1938 150 137    13    26     9     8     5

1939 158 143 15 30 9 9 6
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De omzet per filiaal reageerde in de depressie tamelijk
heftig,  n.1. met cirea  25 %; zelfs  in  1937  en 1939 bleef  de
omzet per filiaal achter bij het niveau van 1927. Dit in
tegenstelling met den totalen omzet, welke in deze periode,
door toename van het aantal filialen, een niet onbelangrijke
stijging te zien geeft. De kostenontwikkeling hield geen
gelijken tred met de omzetdaling, zooals blijkt uit de
lagere bruto-winstmarge.

De belangrijkste invloed evenwel op de exploitatiewinst
per filiaal blijkt uit te gaan raIl de hoogere afsebrijringen
en federale lasten. De invloed van de andere belastingen
(Staats- en Gemeente-) is niet na, te gaan, aangezien deze
onder de exploilatiekosten worden verantwoord. De af-
schrijvingen stegen van $ 3.1 millioen in 1927 tot $ 7.0
millioen in 1939; de federale belastingen van $ 3.0 millioen
tot $ 4.2 millioen. Vooral de druk der afschrijvingen nam
in belangrijke mate toe met den groei van het fiHalen-
stelsel. Deze nadere analyse van de ontwikkeling van de
rental)iliteit laat een duidelijken achteruitgang zien, on-
danks den geleidelijken overgang in de jaren 1932/1935
van de oude 5 en 10-$ cent stores tot de politiek van
verkoop van alle soort artikelen zonder prijslimiet.

Hoewel de totale omzet nog steeds toe kon nemen,
geschiedde dit met toenemende kosten, zoodat de winst-
marge voortdurend inkromp. Deze dalende winstmarge
was voor een deel ook toe te schrijven aan toenemende
coneurrentie, maar de cijfers wekken den indruk, dat de
kostenstijging in verband met de toename van het aantal
filialen toch wel zeer belangrijk was.

Deze zelfde tendens, in nog meer geaccentueerde mate,
valt op te merken bij bilna alle Amerikaansche chain-store
bedrijven. Zelfs bij toenemende  geld- en goederenomzet
daalde de rentabiliteit, in hoofdzaak als gevolg van
stijgende kosten en toenemende concurrentie, vooral op
het gebied van prijzen.

Een welhaast klassiek voorbeeld van een groeienden
industrietak met dalende rentabUiteit levert de Amerikaan-
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sche  petrolenmindustrie  op. De vraag naar benzine is in de
laatste decennia voortdurend gestegen en stijgt nog steeds.

Maandel. Benzine- Groothandels Cowles Earnings
productie Benzineprijs Index Oil Produ-

( 1000 vaten) $ per Gallon cing & Refining

1916 4085 11.51

1917 5656 12.74

1918 7084 0.180 9.29

1919 7853 0.173 9.78

1920 9688 0 216 15.97

1921 10225 0.138 3.76

1922 12306 0.143 6.99

1923 14992 0.099 4.66

1924 17777 0.090 6.42

1925 21633 0.106 10.86

1926 24978 0.104 9.34

1927 27536 0.068 4.85

1928 31412 0.080 9.25

1929 36257 0.077 10.37

1930 36020 0.062 4.38

1931 35959 0.036 V 1.18

1932 32719 0.045 0.98

1933 33466 0.038 1.57

1934 34744 0.046 2.86

1935 38154 0.053 4.27

1936 42068 0.059 7.40

1937 46579 0.058 10.48

V = Verlies.

Erzijn weinigbedrijfstakken, welkerproductie een zoo uit-
gesproken, door geen conjunetuurinvloeden belemmerden,
groei vertoont, als de hier gegeven cijfers voor de benzine-
productie. Maar nog sprekender dan de ononderbroken
groei van de productie is de daling van den prijs van het
belangrijkste product: de benzine. Hoe snel het groeiproces
van de productie wel verliep, wordt aardig geillustreerd
door de volgende gegevens omtrent de ruwe-olieproductie:
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Jaarl. Ruwe-Olieproductie in de Jaar, waarin deze productie
Ver. Staten in millioenen vaten werd bereikt

100 1895

200 1904
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Het is hier niet de plaats om een uitvoerige geschiedenis
van de Amerikaansche petroleumindustrie in de laatste
decennia te geven. Wij volstaan derhalve met een schets
van de groote lijnen. De meest typeerende eigenschap in
de laatste decennia, is dan wel een ongebreidelde concur-
rentie, Zoowel op het gebied van productiegrootte, als van
pryzen. Daarmede ging gepaard een groote uitbreiding van
de raffinagecapaciteit, terwijl tal van uitvindingen (vnl.
het zoogenaamde kraakproeddd) de benzineproductie nog
vergrootten. Het kraakproc6d6 had bovendien ten gevolge,
dat er een zeker verband ontstond tusschen de benzine-

en de kolenprijzen, via, de productie van stookolie. Hoewel
de Regeering, vooral in 1933 en volgende jaren, de ruwe-
olieproductie wist te beperken, stegen de benzinevoor-
raden roortdurend en daalden de prijzen. Terwijl de ruwe-
olieproduceerende ondernemingen, dank zij de ordening

der productie van Regeeringswege, een bevredigenderenta-
biliteit wisten te handhaven, bleven de raffinage-onder-
nemingen het slachtoffer van de chaotische productie-
opvoering en het daaruit voortvloeiende prijsbederf. Wij
hebben hier een voorbeeld van een sterk groeiende industrie,
welker rentabiliteit door overbezetting, overproductie, en
overconeurrentie werd ondermijnd. Hoe deze ontwikkeling
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zich aan aandeelhouders voordeed, kan blijken uit de
vergelijkende cijfers:

Cowles' YieldsCowles' Koers-Index Oil KoersindexYields Index indexProduc do All StocksAll Stocks onRefining

1913 5.37 3.62 68.5
'

43.8
1914 5.01 4.40 65.- 48.9
1915 4.98 4.57 66.8 56.2
1916 5.62 3.88 76.3 82.9
1917 7.82 5.64 68.3 82.3
1918 7.24 5.09 60.7 71.3
1919 5.75 4.04 70.7 98.7
1920 6.13 3.77 64.2 86.4
1921 6.49 6.61 55.2 73.8
1922 5.80 8.20 67.7 91.8
1923 5.94 4.65 69.- 89.7
1924 5.87 3.95 72.8 87.1
1925 5.19 3.54 89.7 96.8
1926 5.32 4.30 100.- 100.-1
1927 4.77 4.28 118.3 99.4
1928 3.98 3.71 149.9 114.1
1929 3.48 3.66 190.3 145.6
1930 4.26 3.65 149.8 126.-
1931 5.58 5.71 94.7 68.3
1932 6.69 5.58 48.6 44.7
1933 4.05 3.- 63.- 62.7
1934 3.92 2.87 72.4 77.-
1935 3.88 2.57 78.3 77.9
1936 4.35 3.52 111.- 109.7
1937 4.87 4.08 111.8 124.8

Het rendement van de petroleumwaarden blijft rrijwel
steeds belangrijk ten achter bij dat van het gemiddelde
van alle fondsen. Tot en met 1920 - de periode van
relatief gunstige rentabiliteit - is de koersontwikkeling
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aanmerkelijk gungtiger dan die van het gemidde]de. Daarop
volgt, tot en met 1932, een zeer ongunstige koersontwikke-
ling, Tmarna een verbetering intreedt. Ongetwijfeld speelt
de populariteit van petroleumfondsen bij de ontwikkeling
van koersen en rendementen een rol van beteekenis.

Ondanks den groei der productie en de bijzondere
efficiency, Trelke de petroleumindustrie kenmerkt, ligt haar
rentabiliteit eerder beneden, dan boven het gemiddelde.

Een eigenaardig contrast met de petroleilmindustrie
vormen de chemische bedrijven.

Allereerst geven wij weer de ontwikkeling van de productie
aan de hand van de door den Federal Reserve Board
gepubliceerde indexcijfers, welke deel uitmaken van den
bekenden Federal Reserve Board Index of Production 1).

Production of Che- Gasoline Produc- Production of
micals 1985-89 tion 1935-'89 Manufactures
Average = 100 Average = 100

1923        57            34            86

1924        56            40            81

1925        63            49            90

1926        70            56            95

1927        73            62            95

1928        78            70           100

1929        89            81           110

1930        87            81            91

1931        78            81            74

1932        68            73            57

1933         76             75             68

1934        83             78             74

1935        89            86            87

1936        99            94           104

1937 112 105 113

1938        96           104            87

1939 104 111 108

1) Federal Resen·e Bulletin, Augustus 1940.
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De vervaardiging van chemiBehe producten vertoont
een uitgesproken groei, zij het aanmerkelijk minder dan
die van benzine. De invloed van de depressie 1929/1932
was veel grooter op de chemische productie, dan op de
benzineproductie. Legt men nu daarnaast de ontwikkelingvan de prijsstructuur, zooals deze geregistreerd wordt door
den groothandelsindex van het U.S. Department of Labor,
dan  krijgt  men het volgende beeld:

Index van GroothandeZsprijzen
1926 = 100

Petroleum FinisliedChemicals Products Products

1923 100.6 82.6 99.2
1924 102.2 83.5 96.3
1925 104.1 95.- 100.6
1926 100.- 100.- 100.-
1927 99.6 72.7 95.-
1928 100.5 72.- 95.9
1929 99.1 71.3 94.5
1930 93.7 61.5 88.-
1931 83.- 39.5 77.-
1932 79.5 45.4 70.3
1933 79.6 41.- 70.5
1934 79.6 50.5 78.2
1935 86.9 51.3 82.2
1936 87.2 57.3 82.-
1937 89.9 60.5 87.2

Hoewel de chemisehe producten in de depressie een
belangrijke prijsdaling te zien geven, is deze toch bij
lange na niet zoo heftig als die van de petroleumpro-
ducten;    ja,   zij is zelfs geringer   dan   die   van   het  alge-
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meene indexeijfer voor eindproducten. En ook het herstel
na 1932 is bij de chemische producten bevredigend te
noemen.

Voor de petroleumproducten lijkt het herstel bijzonder
gonstig, hetgeen evenwel in hoofdzaak moet worden toe-
geschreven aan den invloed van de grootere stabiliteit van
de ruwe-olieprijzen ten gevolge van de conserveerings-
maatregelen. De benzineprijzen - en benzine is het voor
de petroleumondernemingen beslissende product -- ont-
wikkelden zich veel minder bevredigend.

Vergelijken wij tenslotte de rentabiliteit op grond van
de door de Federal Reserve Bank of New York gepubli-
ceerde „quarterly profits", dan valt deze vergelijking als
Volgt   Uit:

Gelniddelde KwartaaZswinste* per jaar in millioenen $

18 Chemische 18 Petroleum- Totaal van 168
bedrgven ondernemingen ondernemingen

1928 33.3 19.2 300.9

1929 41.- 21.- 347.9

1930 30.9 6.4 198.9

1931 25.- V 9.6 75.9

1932 13.1 1.3 21.8

1933 19.3 1.6 45.9

1934 23.7 36 80.9

1935 30.4 7.4 145.-
1936 41.5 14.- 235.-
1937 43.2 18.3 253.7

V = Verlies

Terwijl de chemische bedrijven den invloed van de
depressie wel sterk gevoelden (de winst werd getiarceerd),
leden zij toch geen verlies, en wisten zij reeds in 1936  de
winst van 1929 te overtreffen. De petroleumondernemingen
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daarentegen boekten in 1931 een belangrijk verlies en,
ondanks de partieele ordening, bleef hun winst zelfs
in het gunstige jaar 1937 nog ten achter bij die
van 1929 en 1928. Toch was het winstherstel van de
petroleumindustrie gunstiger dan die van het totaal
van de ondernemingen, waarvoor gegevens beschikbaar
waren.

Vergelijkt men voorts de ontwikkeling van de aandeelen-
indexcijfers en de „earnings"indexeijfers, dan komt men
tot het onderstaand resultaat:

Aandeelen Index Cijfers.
Standard Statistics. Earnings-Index.

(COWLES)1926 = 100.

oH
Chemicals Producing & Chemicals Oil

Refining

1923 54.6 89.7 6.46 4.66

1924 57.5 87.1 5.88 6.42

1925 75.3 96.8 6.77 10.86

1926 100.- 100.- 8.98 9.34

1927 139.- 99.4 9.90 4.85

1928 171.2 114.1 11.93 9.25

1929 263.2 145.6 14.13 10.37

1930 226.8 126.- 10.25 4.38

1931 129.7 68.3 6.56 V 1.18

1932 69.6 44.7 3.64 0.98

1933 114.6 62.7 6.30 1.57

1934 140.4 77.- 7.41 2.86

1935 163.2 77.9 8.34 4.27

1936 230.6 109.7 11.32 7.40

1937 230.5 124.8 11.78 10.48

1938 186.3 94.5 6.30 5.62

V = Verlies
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De hier weergegeven data, hoe onvolledig ook, geven
een voldoenden indruk van het verschil in rentabiliteits-
ontwikkeling van deze twee bedrijfsgroepen.

Om de analyse vollediger te maken, zou een onderzoek
van de kostenstructuur moeten volgen. Een dergelijk
onderzoek zou echter een aparte verhandeling vergen,
terwijl het bovendien, ook zonder nadere analyse, mogelijk
is vast te stellen, dat er geen enkele gegronde reden is
om aan te nemen, dat de kostenontwikkeling bij de
petroleumindustrie, met haar reel minder conjunctuur-
gevoelige rraag dan de chemische industrie, en met haar
bedrijf,  dat technisch zoozeer verwant  is aan het chemische,
zooveel ongunstiger zou zijn.

De verklaring van deze groote verschillen in rental)iliteit
moet dan ook worden gezocht in de structuur van de
bedrijfsgroep en de structuur van het aanbod, welke zich
uit in de onbeheerschte prijsconcurrentie. Ook het feit
dat de benzine een homogeen massaproduct is, terwijl de
chemische industrie een groot aantal, zeer uiteenloopende
en vaak door patenten en merken beschermde, goederen
voortbrengt, heeft grooten invloed op de structuur van
de markt en den aard van de prijsvorming.

Wij w:illen deze voorbeelden van typische rentabiliteits-
ontwikkelingen nog aanvullen met een tweetal andere,
t. w. de spoorwegen en de „utilities". Zoowel de spoor-
wegen, als de utilities, hebbentelijdenvandeminder juiste,
en vaak minder scrupuleuze, financieringsmethodes in het
ver]eden. De spoorwegen hebben daarenboven te strijden
met concurrentie van de zijde van de auto, welke haar
een toenemende hoeveelheid personen, en ook goederen-
vervoer onttrok, terwill de steeds voortdurende rationali-
satie op het gebied van de kens van de vestigingsplaats,
lading aan de spoorwegen onttrok.

Daarentegen nam de vraag naar electriciteit steeds toe,
hetgeen een gunstige factor vormt voor die utilitybe-
drijven, welke electrische centrales exploiteeren. Evenwel
werd deze gunstige ontwikkeling doorkruist door de
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Overheidscontrole op de.financieele structuur en de tarief-
politiek van de uti]itybedrijven, in verband met de talrijke
misstanden, welke op dit gebied bestonden. Wij willen
deze processen aan de hand van een aantal belangrijke
cijfers in groote lijnen bezien.

Allereerst dan de spoorwegen. Wij maken daarbij ge-
bruik van het boek „The American Transportation Pro-
blem", samengesteld in opdracht van The National Trans-
portalion Committee door HARoLD G. MOULTON e.s. 1).

Allereerst geven wij een overzicht van de verhouding
van vracht- en personenvervoer als bron van bruto-
inkomsten:

Freight Earnings. Passenger Earnings.
as percentages of total operating Revenue 2).

1910 68.5 22.4 1925 74.4 17.0
1915 68.9 21.9 1926 75.4 16.1

1920 70.1 20.7 1927 75.7 15.7

1921 71.1 20.7 1928 76.8 14.6

1922 72.- 19.2 1929 76.9 13.7

1923 73.4 18.1 1930 77.4 13.6

1924 73.4 18.- 1931 77.8 13.0

Deze cijfers laten zien, dat het goederenvervoer een
steeds grooter aandeel gaat uitmaken van de totale ont-
vangsten, het personenvervoer daarentegen geeft een
roortdurend dalend aandee] te zien. De tariefverlaging
speelde daarbij slechts een geringe rol, aangezien zij relatief
weinig grooter was dan de verlaging der prachttarieven.
De daling moet dan ook in hoofdzaak worden toegesehreven
aan de afname van het passagiersvervoer door de con-
currentie van autobus en vliegtuig.

1) Washington, The Brookings Institution 1933.
2) The American Transportation Problem, p. 75.
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Miltioenen
PaBsenger  Miles 11

1922 35.470 1930 26.815

1923 37.957 1931 21.894

1924 36.091 1932 16.980

1925 35.950 1933 16.282

1926 35.478 1934 18.036

1927 33.650 1935 18.480

1928 31.601 1936 22.428

1929 31.074 1937 24.660

Hoewel de conjunctuurinvloed op bet passagiersvervoer
onmiskenbaar is, blijkt de daling sinds 1922 toch een
permanent verschijnsel te zijn. De afname blijkt het
sterkste te zijn bij Pullman- en gemiddelde afstandsreizen
(z.g.n. day coach travel).

Miltioetten mijten

Commutation Pullman Andere 2)

1922 6.132 11.245 18.093

1923 6.401 12.982 18.574

1924 6.407 13.083 16.601

1925 6.592 14.017 15.341

1926 6.605 14.407 14.465

1927 6.650 14.097 12.903

1928 6.626 13.938 11.038

1929 6.898 14.059 10.117

1930 6.669 12.515 7.630

1931 6.018 9.892 5.989

1) The American Transportation Problem, p. 88, aangevuld voor
de jaren 1982 en volgende.

2) The American Transportation Problem, p. 90.
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Het is duidelijk, dat juist dit „day-coach-travel" ge-
voelig is voor de concurrentie der autobussen.

Met het inburgeren van het luchtverkeer zal vooral het
lange-afstands- en Pnllmanverkeer een ernstige coneur-
rentie ondervinden.

Wenden wij ons thans tot het goederenvervoer dan
krijgen  Ivij het volgende resultaat:

Illdeoccijfers der IVagoizverladingen.
1923 - 1925 = 100.

33  0

  Erts i
Totaal Kolen Cokes 2 40 Vee

 AY 3 a      is

1920   91 112 104   82   77   91   9   120  9
1921   78   89   51   67   96   87   87   45  72
1922   85   82   78   78  103   95   94   79  84
1923 100 106 115 101   95  103   96  116  97
1924   98   95   84   99 108 102   99   83  97
1925 103   99 101 101   97   95 105 100 106
1926 107 111 110   98   99   93  105  109 109
1927 104 103   88   92   99   90 105 94 108
1928 104   98   86   90  105   89 104 95 111
1929 107 101 102   87  100   82  105  113 115
1930   92   88   78   64   95   75   97   83  99
1931   74   72   53   40   85   68   87   43  78
1932   55   59   36   24   69   55   72   10  55
1933   58   63   48   30   70   52   67   37  58
1934   62   68   54   31   69   62   65   39  64
1935   64   69   55   37   66   41   64   51  69
1936   75   78   77   45   75   44   66   81  82
1937   78   78   82   49   76   42   67  110  86
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Besehouwing van deze indexcijfers leert, dat de ont-
wikkeling over de geheele linie een uitgesproken en aan-
houdende dalende tendens heeft. Het meest uitgesproken
is deze tendens bij boschproducten, vnl. hout, dat als
bouwmateriaal steeds meer verdrongen werd, terwijl
bovendien de depressie in de bouwntiverheid haar invloed
deed gelden.

De ontwikkeling van het reevervoer is even-
zeer    onbevredigend;    het    is    niet    onwaarschijnlijk,    dat

op dit gebied de concurrentie van de rrachtauto
van beteekenis was. Het stukgoederenvervoer gaf even-
eens een daling te zien, zeer waarsehijnlijk om analoge
redenen.

De massale goederen, rvelke over lange afstanden moeten
wor(len vervoerd, zooals kolen, cokes, erts, er granen,
geven de meest bevredigende ontwikkeling te zien, al
toonen de eerste drie rubrieken begrijpelijkerwijze een zeer
groote conjunetuurgevoeligheid.

Het is duide]ijk, dat deze verschillen in de
ontwikkeling voor de diverse individueele spoorweg-
maatschappijen en hun lotgevallen van groot be-
lang zijn. Het kan geen verwondering wekken, dat
de kolensporen, de ertssporen, het beter gemaakt
hebben dan de graan- en veesporen, of spoorwegen,
Ivelke het vooral van personen- en stukgoederen-
vervoer moeten hebben (b.v. de eastern-trunk

]ines). Men zou de bedrijfsgroep moeten splitsen
in een aantal subgroepen, welke elk voor zich een
bepaald soort goederenvervoer in hoofdzaak be-
handelen.

De trend van het spoorwegvervoer als geheel bestaat
derhalve uit een aantal partieele ontwikkelingen of, zoo
men wil, „trends", welke ditmaal overwegend in dezelfde

richting werkten, zoodat per saldo een dalende ten-
dens van het spoorwegvervoer als geheel resulteerde.
Wat was nu het effect van deze factoren op de spoorweg-
ontvangstent
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GemiddeMe Maandetijksche Onivangsten.

Totaal in Vmeht in Passagiers in
millioenen millioenen millioenen

S              $              $

1922 463 334         90
1923 524 385          96
1924 494 362          90
1925 510 379          88
1926 533 401         87
1927 512 387          81
1928 510 391           75
1929 524 402           73
1930 440 340          61
1931 349 271          46
1932 260 204         31
1933 258 208          27
1934 273 219          29
1935 288 233          30
1936 338 276          34
1937 347 281          37

Als basis nemende de jaren 1922/29, kan men de ge-
middelde maandelijksche ontvangsten in deze periode op
$ 500 millioen schatten, waarvan cirea 8 380 millioen uit
vrachtvervoer en ongeveer $ 85 millioen uit passagiers-
vervoer. Zelfs in het goede jaar 1937 kwamen de totale
ontvangsten niet hooger dan $ 350 millioen, d. w. z. 30 %
lager dan in 1922/29, het vrachtvervoer leverde $ 280 mil-
lioen op, of cirea 25 % minder dan in eerstgenoemde
periode. Het passagiersvervoer daarentegen leverde 60 %
minder inkomsten op, en daaide van cirea 18 tot ongeveer
11 % van de totale ontvangsten. De tariefverlagingen
hebben uiteraard ook het hunne bijgedragen tot deze
daling van de totale ontvangsten, hoewel, zooals MOULTON
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c.s. opmerken 1), van een algemeene verlaging van tarieven
geen sprake is. Toch blijken de ontvangsten per ton-mijl
als geheel een daling te weerspiegelen, zooals onderstaande
gegevens leeren:

Ontvangden per ton-mijl in DoZZar Cent8.

1916 0.707 1927 1.081

1917 0.715 1928 1.082

1918 0.849 1929 1.077

1919 0.973 1930 1.062

1920 1.052 1934 1.052

1921 1.263 1932 1.045

1922 1.176 1933 0.997

1923 1.116 1934 0.979

1924 1.116 1935 0.991

1925 1.098 1936 0.975

1926 1.082 1937 0.935

Eensdeels weerspiegelt zich hierin de geringere efficiency
door minder goede bedrijfszetting, anderzijds de tarief-
politiek, welke werd gevolgd om de coneurrentie te be-
strijden. De daling houdt sinds 1921 ononderbroken  aan;
een conjunctuurschommeling valt in deze reeks niet te
bespeuren, hetgeen haar zeer sterk het karakter verleent
van een structureele ontwikkeling, of trend. De daling
is bijzonder geprononceerd, en is een belangrijke factor
in de verklaring van de dalende inkomsten van de
spoorwegen.

Het passagiersvervoer was uiteraard al spoedig verlies
latend, zooals uit het onderstaand, aan het boek van
MOULTON ontleend, staatje blijkt 2):

1) The American Transportation Problem, p. 53 et seq.
2) The American Transportation Problem, p. 88.

VAN RATESTWN - K 1660                                                                              26
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ExploitatiekostenPassagiersmijlen Operatingper passagiersmij 1millioenen Ratio %in Dollar cents

1922 35.470 3.341 83.8

1923 37.957 3.222 82.2

1924 36.091 3.294 83.2

1925 35.950 3.309 83.5

1926 35.478 3.403 85.1

1927 33.650 3.581 89.7

1928 31.601 3.696 91.7

1929 31.074 3.767 90.1

1930 26.815 4.022 101.2

1931 21.894 4.194 110.8

Uit deze eijfers blijkt duidelijk, hoezeer de auto en de
autobus het personenvervoerbedrijf der spoorwegen hebben
ondermijnd.

Alvorens nu de rentabiliteit van het spoorwegbedrijf te
onderzoeken, eerst nog iets over de kosten.

Dank zij de voorgeschreven, uitvoerige, publicaties is
het mogelijk daaromtrent nadere gegevens te verstrekken,
zooals dat door MOULTON C.S. dan ook geschiedt.

Een overzieht van de totale exploitatiekosten geeft het
volgende beeld:

In Millioenen $. Maand-GemiddeMe.
1922 368 1927 381 1933 187

1923 408 1928 369 1934 203
1924 376 1929 376 1935 216

1925 378 1930 328 1936 244

1926 390 1932 200 1937 260

Aanvaardt men voor de periode 1922/29 als gemiddelde
een bedrag van circa 380 millioen, dan blijven de exploi-
tatieuitgaven   in  1937  daar  $ 120 mi]lioen, of circa  37 %
onder, hetgeen bewijst, dat de spoorwegen er bijzonder in
geslaagd zijn de kosten sterk te drukken, bijna evenredig
met de daling van de ontvangsten.
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Onderstaand, aan MOULTO Ne.S. ontleend, staatje geeft
een inzieht, in een aantal factoren, welke de kosten-
ontwikkeling beheersehen 1) :

Bruto- Netto- Bruto- Netto- Gemidd.
tonmijlen tonmijlen tonmijlen tonmijlen netto-tonmijIen

per per per per per geladen

treinmijl treinmijl treinuur wagondag wagonrnijl

1920 1.443 708 14.877 498 29.3

1921 1.435 651 16.555 389 27.6

1922 1.464 676 16.188 424 26.9

1923 1.539 713 16.764 510 27.9

1924 1.588 715 18.257 471 27.-
1925 1.670 744 19.685 495 27.-
1926 1.736 772 20.692 531 27.4

1927 1.780 777 21.940 518 27.2

1928 1.836 792 23.600 526 26.7

1929 1.865 804 24.539 547 26.9

1930 1.870 784 25.837 469 26.7

1931 1.809 733 26.702 382 25.7

Percent beladen Ponden kolen
Wagonmijlen Wagonmijlenv/d. totale per 1000 bruto
per wagondag per treinmijlwagonmijlen tonmijlen

1920 25.1 67.9 36.6

1921 22.4 63.- 38.4 162

1922 23.5 67.2 38.4 163

1923 27.8 65.7 39.9 161

1924 26.8 65.1 41.7 149

1925 28.5 64.5 43.8 140

1926 30.4 63.7 45.2 137

1927 30.3 62.9 46.5 131

1928 31.2 62.9 48.1 127

1929 32.3 62.8 48.6 125

1930 28.7 61.4 48.9 121

1931 24.5 60.8 47.9 119

1) The American Transportation Problem, pag. 106.
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Men ziet in deze cijfers duidelijk het streven naar
grooter efficiency weerspiegeld, dat evenwel wordt door-
kruist door de afname van het quantitatieve vervoer,
waardoor een geringere bedrijfsbezetting ontstond.

De exploitatiekosten per ton-mijl geven dan ook een
continue daling te zien sinds 1920.

Speciale Exploi- Totale Totale Exploi-tatiekosten Exploitatie- tatiekostenvoor vracht- 9 kosten
per ton-rnijIvervoer per ton-mijl

1920 0.0098 1920 1932 0.0091

1921 0.0097 1921 1933 0.0082

1922 0.0087 1922 0.0113 1934 0.0082

1923 0.0080 1923 0.0107 1935 0.0083

1924 0.0078 1924 0.0105 1936 0.0079

1925 0.0074 1925 0.0100 1937 0.0079

1926 0.0071 1926 0.0096

1927 0.0071 1927 0.0096

1928 0.0069 1928 0.0093

1929 0.0068 1929 0.0092

1930 0.0068 1930 0.0093

1931 0.0068 1931 0.0095

Deze gegevens bewijzen wel, in hoe belangrilke mate
de spoorwegen haar exploitatiekosten wisten aan te passen
aan het verminderde vervoer. Ondanks de scherpe daling
van het vervoer in de depressiejaren bleven de exploitatie-
kosten per ton-mijl dalen.

Een aardig inzicht geeft ook onderstaand staatje (uit
The American Transportation Problem  pag.   58):

1) The American Transportation Problem, p. 108.
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In  procenten  van   1928.

1929 1930 1981 1932

Vervoer.................. 102.4 88.- 71. 48.9

Vervoerkosten . . . . . . . . . . . . 100.5 89.3 74.6 54.8
Onderhoud weg en werken.  102.1 84.2 63.3 42.2

Onderhoud rollend materieel   103.1 87.4 70.- 53.-

De andere kostenfactoren evenwel ontwikkelden zich
minder gunstig (The American Transportation Problem,
pag.  29):

In millioenen $.

Verhouding
totale

Exploit. Exploitie- Belas-
Intrest kosten totInkomsten kosten tingen totale

ontvangsten

1920 6310 5954 289 500 106.9

1921 5633 4669 283 529 97.3

1922 5674 4510 308 539 94.4

1923 6419 4999 340 552 91.8

1924 6045 4609 347 588 91.7

1925 6247 4633 366 584 89.4

1926 6509 4766 396 582 88.3

1927 6246 4662 383 583 90.1

1928 6212 4509 396 579 88.3

1929 6373 4579 403 581 87.3

De toenemende belastingdruk, en vooral de zware rente-
lasten, gevolg van de minder juiste financiering, komen
in dit overzicht (luidelijk tot uitdrilkking.

Wij nemen thans aischeid van de kostenstructuur. Een
nadere, meer ged6tailleerde, analyse zou ongetwijfeld nog
talrijke verschijnselen aan het licht brengen. Voor ons
doel, het belichten van de meest belangrijke algemeene
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tendenzen, is het voldoende vast te stellen, dat de in-
elasticiteit van de kostenstructuur niet school in de ex-
ploitatiekosten, doch vooral in de belastingen en de intrest-
lasten, waarbij dan in het midden wordt gelaten, of de
onderhoudskosten beneden het, uit efficiencyoverwegingen
geboden, minimum werden gedrukt.

Tenslotte volgt dan nog een overzicht van den neerslag
van  al deze factoren  in de netto rentabiliteit:

In millioenen $. Maand-Gemiddelden.

Netto- Netto-
Exploit. Netto- Exploit. Netto-

Ont- Inkomen. Ont- Inkornen
vangsten vangsten

1922 63.3            1 1933 39.5  V 1.1
1923 80.6            9 1934 38.8  V 2.5
1924 81.2             9 1935 41.4  V 0.1
1925 93.5            1 1936 55.6 13.8

1926 101.2            1 1937 49.1 8.1

1927 89.-     9
1928 97.7            1

1929 104.4            9

1930 72.4            1

1931 43.9 9.7

1932 27.2 V 12.6

Deze gegevens toonen wel duidelijk aan, hoezeer de
rentabiliteit van de spoorwegen in het gedrang is ge-
komen. Vergeleken met een niveau in de twintiger jaren
van  $  90-$ 100 millioen,  zijn de netto exploitatie-ont-
vangsten in 1936/37 met 40 6 50 % gedaald. Vooral de
obligatierente blijkt het struikelblok voor een behoorlijke
aanpassing. Maar zelfs als de obligaties omgezet zouden
worden in aandeelen, zou de rentabiliteit van het spoor-
wegkapitaal zeer onbevredigend blijken.
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De voorgaande, overigens nog maar globale, analyse
van de spoorwegen toont aan, dat de domineerende fae-
toren  in  het  spoorwegrraagstuk  zijn:

1) De tendens van het quantitatieve vervoer, m. a. w.
het probleem van de ontwikkeling van de bedrijfsbezetting
en de prijsstructuur (tarieven), in verband met de con-
currentie.

2) Abstraheerende van den hevigen invloed van de
conjunctuur, blijken de exploitatiekosten im grossen
Ganzen vrij elastisch te zijn, hoewel dit verschijnsel
natuurlilk zijn grenzen heeft (men denke aan onderhouds-
en personeelskosten).

3) Zoo manifesteert zich de winstinkrimping hoofd-
zakelijk als functie van de vaste lasten, verband houdende
met de financiering,  en de belastingen.  De  aandeelhouder :

1is daarvan in ernstige mate de dupe, zooals onderstaand
staatje weergeeft.

*

Indexcijfer Spoonoegaandeelen. Standard Statistics

1920 64.- 1926 100.- 1932 26.4

1921 61.8 1927 119.1 1933 37.7
1922 72.7 1928 128.5 1934 41.5

1923 71.9 1929 147.3 1935 34.-        6
1924 76.7 1930 124.9 1936 51.2

1925 89.5 1931 72.5 1937 49.3

Men dient daarbij te bedenken, dat het niveau van
1920/21 ook reeds laag was, als gevolg van de Regeerings-
contrdle tijdens den oorlog 1914/18.

Wellicht ten overvloede wordt er nogmaals op gewezen,
dat de individueele spoorwegondernemingen weliswaar den
invloed der hier geschetste algemeene tendenzen onder-
gaan, doch in zeer uiteenloopende mate, al naar gelang
van de samenstelling van het vervoer, geografische en
verkeerseconomische positie, financieele struetuur e.t.q.
Naast een uitvoerig onderzoek van de algemeene tendenzen
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is derhalve ook een onderzoek in ditails van de individueele
onderneming en haar structuur noodzakelijk.

Wij stappen thans van de spoorwegen af, om over te
gaan tot een korte bespreking van de „public utilities",
waarbij wij ons dan zullen beperken tot de electriciteits-
maatsehappijen en de, eveneens onder deze groep meestal
opgenomen, waterleiding, tramweg- en autobusonder-
nemingen, buiten beschouwing laten. Deze laatste be-
drijven hebben n.1. een geheel ander economisch karakter
dan de electrische cent;rales.

Wij beginnen met een overzicht van de ontwikkeling
van   de Traag, zoowel quantitatief  als  in  geld:

Ferkoopen aan *iteindelijke consumenten
In   millioenen  K.W. U.

6 0 .Eis *F WOM     49:1  103     3 9 CommercieeI

8 -M :§  .§ 11 2* Ell Wil  # i
E.  :R  .8          .§        En   detsn      En  gros        *3            3       8             :N  ..3  49  %8

1926 4.674 569 790 2718 132   36 413 127

1927 5.104 640 897 2939 145   42 420 138

1928 5.582 718 974 3242 159   47 416 149

1929 6.275 814 1092 3694 170   49 421 162

1930 6.242 918 1162 3468 186   49 416 166

1931 5.992 978 1129 3204 194   52 379 165

1932 5.309 990 1009 2680 169   47 337 151

1933 5.493 979 966 2925 158   56 333 146

1934 5.924 1055 1023 3198 158   58 353 153

1935 6.466 1165 1132 3506 173   70 350 159

1936 7.504 1305 1301 4177 185   93 367 170

1937 8.287 1478 1463 4590 194 105 371 182

Deze cijfers spreken van een duidelijken groei van het
verbruik, en wel in snel tempo. Het totale verbruik was
in 1937 bijna twee maal zoo groot als in 1926. De invloed
van de depressie op de consumptie was beperkt; de daling



ELECTRISCHE CENTRALES 409

bedroeg slechts circa 12 %. Zeer sterk spreekt uit de
tabel de groote toename van huishoudelijk en commercieel
verbruik  en  ditail.  Vooral het huishoudelijk verbruik nam
practisch onafgebroken toe, waartoe uiteraard ook de door
de maatschappijen zelf gevoerde reclamecampagnes het
hare bijdroegen. Het commercieele engrosverbruik steeg
eveneens belangrijk, zij het minder sterk dan het verbruik
en d6tail. Zooals voor de hand ligt, werd het verbruik
en gros in veel belangrijker mate door de conjunctuur
beinvloed  dan het verbruik en ditail.

Een bijzonder gunstige ontwikkeling gaven de verbruiks-
cijfers van  de ge8lectrificeerde spoorwegen te zien. Daaren-
tegen vertoont het verbruik van de tramwegen een dalende
tendens, ongetwijfeld als gevolg van de toenemende ver-
dringing van de electrische tram door het busvervoer.

Vergelijkt men nu de cijfers der inkomsten met de
cijfers van het verbruik, dan valt het op, dat eerstge-
noemde over de geheele linie beschouwd met circa 50 %
gestegen zijn, en dat zij in de depressie ook slechts 12 %
daalden, maar dat de stijging van het verbruik na 1933
niet gepaard ging met een evenredige stijging van de
inkomsten, zooals wel het geval was in de jaren 1926/30.
Dit was een gevolg van de tariefsverlagingen, gedeeltelijk
onder den invloed van de depressie, Inaar vooral ook onder
den invloed van het toenemende ingrijpen van de Overheid.

Wat nu de kostenstructuur aangaat, bij de electriciteits-
maatschappijen domineeren de constante kosten. Er zijn
weinig bedrijfstakken, waar de variabele kosten een ge-
ringere rol spelen  dan  bij de opwekking van electriciteit.
Men denke b.v. aan de personeelskosten, welke practisch
weinig afhankelijk zijn van de bedrijfsbezetting. Er bestaat
uiteraard een belangrijk versehil in kostenstructuur
tusschen hydro-electrische centrales, en centrales, welke
electriciteit opwekken met behulp van kolen. Bij eerst-

genoemde soort zijn de kosten van aanleg, en derhalve
de daarmede samenhangende constante kosten, nog belang-

rijker dan bij de kolencentrales. De kolen als grondstof
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gebruikende ondernemingen daarentegen hebben relatief
grootere variabele kosten.

Het gevolg van deze kostenstructuur is in het algemeen
een lage „operating ratio"; voor hydro-electrische centrales
circa 40-60 %, en voor kolencentrales 60-70 % 1). Hier-
mede hangt ten nauwste samen het verschijnsel, dat
binnen de grenzen van de capaciteit de winst sterk toe-
neemt met een toename van de bedrijfsbezetting.

In hoe belangrijke mate ook de loonen in dit bedrijf
een vasten last vormen, blijkt  uit de indexcijfers  van  de
loonbetalingen, zooals deze worden gepubliceerd door het
U.S.  Department  of Labor:

Niet duurzame goederen | Electriciteit en Gas
1928-1925 - 100

I
1929 = 100

1923 102.4
1924 96.2

1925 101.4

1926 103.6

1927 106.4

1928 104.9

1929 109.4 100.--
1930 95.5 104.3
1931 81.5 96.7

1932 61.7 79.8

1933 64.9 72.-
1934 77.1 77.9

1935 82.5 81.4
1936 87.9 88.8

1937 98.5 99.6

De daling van de „payrolls" in de depressie is bij de
„utilities" wel aanzienlijk minder groot geweest dan bij
de niet duurzame goederenindustrie als geheel. Een soort-
gelijk beeld geven de cijfers van de werkgelegenheid te zien:

9 BADGER & GUTHMANN: Investment Principles and Practices, p. 433.
NASH: Economics of Public Utilities, pag. 817 e.v.
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U.S     Department  Of   Labor Indexes 1929 = 100

Klein- Electriciteit Klein- Electriciteit
handel en Gas handeI en Gas

1929 | 100 - 100.- 1934 82.1 83.8

1930 96.8 103.- 1935 82.3 84.8

1931 87.7 95.6 1936 85.7 90.5

1932 76.8 83.- 1937 89.8 95.6

1933 | 76.1 78.8

Bij de beschouwing van de cijfers voor de utilities moet
men bovendien in het oog houden, dat in de laatste 10 jaar
de efficiency van de electrische centrales opgevoerd is, en
dat grootere centrales niet evenredig meer personeel
vergen dan kleinere. Wat nu de verhouding tusschen
hydro-electrische en stoomeentrales betreft, deze blijkt
uit onderstaande bruto productiecijfers:

In mittioenen K.IF.U.
Totale Productie Uit Brandstof Waterkracht

(Maandgemiddelde)

1926 6088 3968 2120

1927 6548 4195 2354

1928 7147 4431 2717

1929 7930 5228 2703

1930 7821 5243 2578

1931 7507 5096 2412

1932 6819 4088 2731

1933 7015 4223 2792

1934 7518 4758 2761

1935 8151 4952 3198

1936 9286 6055 3231

1937 10087 6446 3642

Verreweg de meeste electriciteit wordt derhalve ge-
produceerd uit brandstof. De versehuiving in den loop van
deze jaren naar waterkracht is gering.

Hoe heeft nu het, hiervoor zeer globaal aangeduide,
complex van krachten de rentabiliteit beinvloedt



412 DYNAMISCHE BELEGGINGSPOI.ITIEK

Helaas worden geen winstindexcijfers voor de electri-
citeitsmaatschappilen alleen gepubliceerd. Doch ook een
dergelijk indexcijfer zou nog onzuiver zijn, aangezien moet
worden onderscheiden tusschen de zuivere exploitatie-
ondernemingen en de, op utility-gebied zoo welig tierende,
holding-companies, wier winsten sterk beinvloed worden
door allerlei manipulaties op financieel-technisch gebied,
al of niet als gevolg van de Public -Utility Act van 1935
en haar death-sentence clausule.

Wij volstaan derhalve met de beschikbare winstindex-
cijfers:

Federal Reserve

Totaal Standard StatisticsBank of New-York.
van 168 18 Utilities

58 Public Utilities
onder- Kwartaalsgemidd.(andere dan telefoon-

maatschappijen) 1926 = 100nemingen
Kwartaalsgemid-

delden millioen $
1928 300.9 55.8 124.0

1929 347.9 63.1 142.6
1930 108.9 62.7 127.7
1931 75.9 60.2 123.6
1932 21.8 49.7 96.9

1933 45.9 42.3 97.8

1934 80.9 40.9 88.7

1935 145.- 44.- 93.1

1936 235.- 49.5 121.0

1937 253.7 51.5 125.8

De gegevens van de Federal Reserve Bank omvatten
de geheele afgeloopen conjunctuurperiode 1929/37. In
deze periode blijkt van een groei van de rentabiliteit
geen sprake te zijn, vooral indien men in het oog houdt,
dat de investeeringen, hoewel niet groot, niet geheel
hebben stil gestaan, en ongetwijfeld nieuw kapitaal, zij
het in beperkte mate, is aangetrokken. Toch was bij de
utility-, evenals bij de petroleumindustrie, de ontwikkeling
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van de rental)iliteit aanmerkelijk gunstiger dan bij het
totaal van de 168 ondernerningen.

De volgende emissie-statistiek geeft een beeld van de
aantrekking van Ilieuw kapitaal:

Public Utilities Public Utilities
Maandgem. in millioenen $ Maandgem. inmillioenen $

1926 133 1932          23

1927 172 1933           3

1928 151 1934           4

1929 161 1935           7

1930 197 1936          10

1931|         79          1937          13

De dividendbetalingen geven  dan  ook een daling te  zien:
Dividend Payments (Moody's) Total (600 Cies)

80 Public Utilities (in $) (in $)

1929 2.49 2.96

1930 2.89 2.91

1931 2.97 2.33

1932 2.51 1.43

1933 2.18 1.09

1934 1.99 1.20

1935 1.85 1.32

1936 1.93 1.62

1937 2.08 2.10

Het verloop van deze gegevens wijkt niet in belangrijke
mate af van de winstcijfers der Federal Reserve Bank of
New York, zij het dan, dat de dividendbetalingen eerst
in 1931 haar maximum bereikten. Het laagtepunt in 1934
ligt, zoowel bij de totale winst als bij de dividendoijfers,
ruim 30 % beneden het maximum. Het herstel der divi-
dendbetalingen in 1934/37 is evenwel aanmerkelijk ge-
ringer dan dat der winsten. Zelfs is de ontwikkeling van
de dividendbetalingen der utilities ongunstiger dan die
van de' dividendbetalingen van de 600 maatschappijen,
welker gegevens het totaalindexcijfer vormen.
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De door COWLES samengestelde dividend- en winst-
indexcijfers voor utility-operating companies geven geen
essentieel ander beeld. Ook hier een inkrimping van de
rentabiliteit. Noch  de kostenstructuur, noch de productie-
en afzetcijfers, leveren een verklaring voor dit beeld. De
oorzaak moet worden gezocht in de daling van de tarieven
en het Overheidsingrijpen op dit gebied. Het is derhalve
vooral de van Overheidswege gecontroleerde tariefpolitiek,
welke de Achilleshiel vormt van de rentabiliteit der Utility-
bedrijven.Evenals bij dehiervoor globaalbesprokenbedrij fs-
groepen, geldt ook voor deze summiere uiteenzetting over
de utilities, dat een veel dieper gaande analyse der ver-
schillende ondergroepen en individueele bedrijven, van de
sterk uiteenloopende juridische, geografische en financieel-
technische eigenaardigheden noodzakelijk is,  om een eenigs-
zins volledig inzicht in de situatie te verkrijgen. Hier worden
slechts de oppervlakkig gelegen groote lijnen geschetst.

Hoe de belegger den weerslag van deze ontwikkeling
ondervond, blijkt uit de Standard Statistics Indexcijfers

Index- Index-
cijfers: Utilities Opera- Opera-cijfers: Utilities

All All tlng
All All ting

Cies CiesStocks Stocks

1916 76.3 82.6 76.3 1928 149.9 148.9 161.5
1917 68.3 74.3 69.7 1929 190.3 234.6 247.2
1918 60.7 59.9 52.4 1930 149.8 214.6 235.6
1919 70.7 60.3 53.9 1931 94.7 148.7 184.3
1920 64.2 54.5 45.2 1932 48.6 79.1 107.4
1921 55.2 57.8 47.- 1933 63.- 78.1 92.5

1922 67.7 70.9 63.5 1934 72.4 68.9 68.1

1923 69.- 73.8 65.7 1935 78.3 71.4 69.4

1924 72.8 78.9 71.8 1936  111.- 104.3  102.8
1925 89.7 94.9 88.5 1937 111.8 94.8 92.1

1926 100.- 100.- 100.- 1938 83.3 73.2 74.5

1927 118.3  116.- 115.2
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De oorlogsjaren (1916/18) waren voor de utilities uiter-
aard   ongunstig; de weinig soepele taI'ieven konden   de
kostenstijging (kolen) niet tot uitdrukking brengen, zoodat
in deze periode de utilities het slechter doen dan het
gemiddelde. De jaren tot en met 1926 brengen dan een
gunstige koersontwikkeling, hoewel niet belangrijk gun-
stiger dan het algemeen gemiddelde. Eerst in de jaren
1928/29 ontwikkelt zich een fantastische hausse in utility-
waarden, welke echter betaald moet worden met edn zeer
scherpe daling in de depressiejaren. Na 1934 blijft het
herstel traag. De operating-companies vertoonden in de
jaren 1929/33 een aanzienlijk grooter weerstandsvermogen
dan het totale utility-indexcijfer. Over de geheele periode
beschouwd, kunnen de resultaten van belegging in utility-
waarden niet ongunstig, maar zeer zeker ook niet gunstig
genoemd worden.

Als wij  ons nu afvragen, wat het voorafgaande, summiere,
onderzoek in zake groeiverschijnselen ons geleerd heeft,
dan   kan het antwoord als volgt luiden:

Allereerst, dat de groei van de vraag naar een bepaald
product of bepaalcle producten een proces is, dat zich
geleidelijk ontwilrlrelt en, eenmaal op gang, een „self-
reinforcing" karakter verkrijgt, waardoor zelfs relatief
belangrijke economische verstoringen het proces betrekke-
lijk weinig beinvloeden. Hoewel de hier gegeven analyse
van bedrijfsgroepen dit niet aantoont, zijn er bewijzen te
over, dat de eerste sta(lia van den groei, waarin het proces
een stormachtig karakter draagt, voor den belegger groote
risico's medebrengen. Met het bovenstaande is natuurlijk
niet gezegd, dat een abrupt einde van de ontwikkelingslijn
door bijzondere omstandigheden uitgesloten zou zijn. Het
tegendeel is het geval. Een groeiende vraag is evenwel
niet voldoende, hoewel ongetwijfeld zeer belangrijk.

Daarnaast moet een nauwkeurig onderzoek worden in-
gesteld naar aard en structuur van de vraag ten einde
een inzicht te verkrijgen in de mogelijke verdere ont-
wikkeling. Van nog meer beteekenis is de analyse van de
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verhoudingen in het bedrijf, met name van de mogelijk-
heid, dat overconcurrentie ontstaat,  en de prijsstructuur
wordt aangetast. In verband met de mogelijkheden, en als
factor, welke de ontwikkeling van de rentabiliteit bepaalt,
verdient de kostenstructuur de voUe nauwlettende aan-
dacht. Het belangrijkste evenwel uit een oogpunt van de
mogelijkheid van prognose, en derhalve van de beleggings-
politiek, is, dat de groei- en de vervalversehijnselen zich
langzaam ontwikkelen. Het tot stilstand komen van den
groei, is, afgezien van een catastrofe, een verschijnsel,
dat zich niet in enkele maanden afspeelt, doch enkele
jaren vergt en waarvan, door middel van deskundige en
nauwlettende analyse, een tijdige diagnose mogelijk is.

Ook de conjunctuurgolven zijn niet in staat den groei
geheel te niet te doen, zoodat in een laagconjunctuur de
zoogenaamde groeifondsen zich in het algemeen beter
zullen gedragen dan aandeelen in „rijpe", en zeer zeker
dan aandeelen in insehrompelende bedrilven. Wai; laatst-
genoemde categorie betreft, de combinatie van structureele
(verval-) en conjunctuurinvloeden beteekent voor deze
groepen een uiterst ongunstige ontwikkeling. De ge-
schiedenis van de Amerikaansche spoorwegen in de
depressie is een illustratie van deze stelling.

In het algemeen is een dalende tendens van de vraag
op den langen duur fnuikend voor de rentabiliteit van de
bedrijfsgroep, al kan men het omgekeerde, n.1. een groeiende
vraag leidt tot stijgende rentabiliteit, geenszins volhouden.
Het ontstaan van overbezetting, dat bij een groeienden
bedrijfstak moge]ijk is, kan bij een tak van industrie,
welke te kampen heeft met inkrimping van de vraag,
practisch bijna zeker worden geaeht,  met alle euvele ge-
volgen van dien.

Een reeds bestaande tendens tot dalen van de vraag
wordt door een depressie als regel versterkt en brengt,
vooral bij kapitaalintensieve bedrijven, de meest funeste
gevolgen mede.

Rest nog de vraag onder oogen te zien, Irat de con-
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sequenties zijn van het bestaan van groeiende, stagneerende,
en vervallende bedrijfstakken voor de toepassing van het
beginsel der risicoverdeeling. Het behoeft weinig betoog,
dat de kans op kapitaalsappreciatie bij die groepen van
ondernemingen, welke een stabiele en dalende Traag ont-
moeten, gering, zoo niet nihil is. Hetzelfde geldt, par d6fi-
nition mdme, van de inkomsten. Daarentegen bestaat bij
bedrijfsgroepen, welke zich verheugen in een stijgende
Traag, de moge]ijkheid, dat ook het rendement, en daarmede
dan tevens de kapitaalwaarde, zal stijgen.

Een nader onderzoek van de boven reeds genoemde
factoren, zooals grootte, aard en structuur van de vraag,
structuur van het aanbod en structuur van de kosten,
kan een inzieht verschaffen in de mate van waarschijnlijk-
heid, dat kapitaalsappreciatie optreedt.

Een rationeele beleggingspolitiek moet met deze om-
standigheden rekening houden, en zal derhalve de „in
verval" zijnde bedrijfstakken zeker uitsluiten. Aangezien
echter geen menschelijke diagnose onfeilbaar is en eener-
zijds een „come back" van schijnbaar rijpe bedrijfstakken
moge]ijk is, anderzijds schijnbaar groei belovende be-
drijven door catastrofes kunnen worden getroffen, is het
ook hier gewenscht niet alle eieren in 66n mand te leggen.

Een rationeele toepassing van het beginsel van de
risicoverdeeling beteekent ook in dit geval niet een zoo
„toevallig" mogelijke verdeeling van het vernlogen over
de verschillende beleggingsobjecten. Vooraf moet gaan
een  classificatie van die objecten, naar gelang van kansen
en risico's, Traarop dan volgt een selectie van de meest
gewenschte objecten. Het economische risico blijkt in dit
geval voor een zekere prognose en classificatie vatbaar,
en het beginsel van de risicoverdeeling zal dan in hoofd-
zaak dienst moeten doen als bescherming tegen de zuiver
toevallige, d. i. exogene, risico's.

Doelbewuste gerichtheid van de beleggingspolitiek be-
teekent doelbewuste selectie van de beleggingsobjecten,
d.  w.  z.   van de kansen en risico's. En zooals   ook   in    de

VAN RATESTIJN 0 K 1660 27
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vorige hoofdstukken reeds werd betoogd: deze doelbewuste
selectie beperkt de functie en de werkingssfeer van het
beginsel der risicoverdeeling.

Ook al heeft KEYNES gelijk, indien hij betoogt, dat
„the actual private object of the most skilled investment
to-day is to beat the gun" 1) . . . „to outwit the crowd
and to pass the bad, or depreciating half-crown to the
other fellow", dat „in estimating the prospects of in-
vestment we must have regard to the nerves and hysteria
and even the digestions and reactions to the weather of
those upon whose spontaneous activity it largely de-
pends" 9), dat de eehte belegger op den langen termijn
het meest aan critiek onderhevig is, omdat „it is in the
essence of his behaviour that he should be eccentric,
unconventional and rash in the eyes of average opinion 3),
toch is een dergelijke politiek mogelijk en wenschelijk,
zooals KEyNES zelf nadrukkelijk betoogt.

De moeilijkheden zijn ongetwijfeld groot en teleur-
stellingen zullen niet uitblijven, maar op den langen duur
zal dit streven Truchten afwerpen.

Een dergelijk onderzoek kan geen betere leidraad kiezen
dan de woorden  van  CHARLES   RIST:

Savoir n'est pas toujours pr6voir,
Mais prevoir sans savoir est n6eessairement vain 9.

1) The General Theory, p. 155.
9 Idem, P. 161.
8) Idem, P· 157.
4) Voorwoord in Essai sur la Conjoncture et la Pr6vision Economi-

que par ALFRED SAUVY.
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