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Markt, Rendement en Portefeuille 
 
 
 
 
 

Rede 
 

in vrije vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van hoogleraar Beleggingstheorie aan de 

Faculteit der Economische Wetenschappen van de 
Universiteit van Tilburg op vrijdag 13 september 2002 

 
door 

 
Prof.dr. Frans A. de Roon 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Farao doe ook dit: hij stelle opzichters over het 
land aan, en heffe van het land Egypte een vijfde, in 
de zeven jaren van de overvloed. Zij moeten al het 
voedsel van deze goede jaren die komen zullen, 
verzamelen en koren opslaan ter beschikking van 
Farao, als voedsel in de steden, en dit bewaren. Zo 
zal dat voedsel het land tot voorraad dienen voor de 
zeven jaren van hongersnood, die in het land 
Egypte zullen zijn, opdat het land door de honger 
niet te gronde worde gericht.” 
 
Genesis 41 : 34 - 36 

 
 
 



Mijnheer de Rector Magnificus, 
Dames en heren, 
 

1. Inleiding 
Waarom beleggen wij, of waarom beleggen wij niet? Indien wij beleggen, hoe beleggen we dan, 
of hoe zouden we moeten beleggen? En wat is de invloed van ons beleggingsgedrag of onze 
portefeuillekeuze op de prijsvorming op financiële markten? Dit is een greep uit de vragen waar 
de Beleggingstheorie zich mee bezighoudt en waar ik het in deze rede over wil hebben. 
 
De manier waarop ik mijn inleidende vragen formuleer geeft al aan dat de Beleggingstheorie een 
tweeslachtig karakter heeft. Het vakgebied Beleggingstheorie is een relatief jong vakgebied dat 
vooral door de Moderne Portefeuille Theorie van Markowitz (1952) een grote vlucht heeft 
genomen. Het onderzoek binnen dit vakgebied richt zich zowel op de optimale portefeuillekeuze 
van beleggers als op de prijsvorming op financiële markten. De vraag naar de optimale 
portefeuillekeuze is in feite een normatieve vraag naar hoe een belegger zich zou moeten 
gedragen (gegeven een aantal vooronderstellingen). Dit wil zeggen, hoe een belegger zou 
moeten beleggen. De vraag naar de prijsvorming is een positief-wetenschappelijke vraag en 
richt zich eerst en vooral op het verklaren van prijzen van en rendementen op financiële activa 
zoals aandelen, obligaties en opties. 
 
Beide vragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit komt het duidelijkst naar voren in 
prijsvormingsmodellen die gebaseerd zijn op de optimale portefeuillekeuze van alle beleggers in 
de economie en die aan de hand van deze optimale vraag (partiële) evenwichtsrelaties voor 
financiële markten afleiden. Het bekendste voorbeeld hiervan is het zogenaamde Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) van Sharpe, Lintner en Mossin dat in iedere basiscursus Financiering aan 
studenten wordt voorgelegd. Door te veronderstellen dat alle beleggers in de economie zich 
gedragen volgens het portefeuillemodel van Markowitz kan de totale marktvraag naar financiële 
activa worden bepaald en kan vervolgens een (partiële) evenwichtsrelatie als het CAPM worden 
verkregen. Omgekeerd geldt dat wanneer het CAPM een valide model is, dit belangrijke 
implicaties heeft voor de beleggingsadviezen die wij kunnen geven. De implicatie van het CAPM 
is eenvoudig: beleggers kunnen volstaan met een belegging in de marktportefeuille (de “index”) 
gecombineerd met een belegging in liquiditeiten (spaardeposito’s).  
 
De vraag naar de optimale portefeuillekeuze is de vraag hoe wij (moeten) beleggen. Daarnaast 
is er de vraag naar het waarom van het beleggen. Hierop geeft de Moderne Portefeuille Theorie 
geen antwoord, behalve dat verondersteld wordt dat beleggers alleen geïnteresseerd zijn in de 
waardeontwikkeling en de daaraan verbonden risico’s van hun vermogen. Meer algemene 
economische modellen gaan er vanuit dat beleggers uiteindelijk geïnteresseerd zijn in 
consumeren, en dat hun beleggingsportefeuille in feite in dienst staat van het optimaliseren van 
hun consumptiekeuze over de tijd. Wanneer we bijvoorbeeld sparen dan betekent dit dat we nu 
minder consumeren in de verwachting dat de rente op ons spaargeld ons in staat stelt in de 
toekomst juist meer te kunnen consumeren. Beleggen heeft eenzelfde soort functie: wanneer we 
ons geld beleggen in bijvoorbeeld aandelen dan verwachten we dat ons vermogen sneller groeit 
dan wanneer we het op een spaardeposito zetten, zodat we in de toekomst nog meer kunnen 
consumeren. Beleggen in aandelen brengt echter ook meer risico’s met zich mee, zodat ons 
toekomstig consumptiepatroon ook onzekerder kan worden.  
 
Wanneer we iets kunnen zeggen over de portefeuillekeuze van beleggers, dan geeft ons dat ook 
inzicht in de vraag naar aandelen, obligaties, spaardeposito’s en andere beleggingen die 



beschikbaar zijn op de financiële markten. Aandelen waar veel vraag naar is zullen een hoge 
prijs hebben, en daardoor een laag verwacht rendement. De portefeuillekeuze van beleggers is 
derhalve onlosmakelijk verbonden met de rendementen die wij op financiële markten kunnen 
verwachten. Omgekeerd vormen de rendementseigenschappen ook een belangrijke input voor 
veel portefeuillemodellen. Dit illustreert wederom het dubbele karakter van de Beleggingstheorie 
(normatief en positief) en hiermee geef ik tevens aan hoe ik inhoud aan de titel van deze rede 
wil geven. 
 
In het navolgende wil ik ingaan op de vraag hoe beleggers hun portefeuille kiezen en wat voor 
invloed dit heeft op verwachte rendementen op met name aandelenmarkten. De ons ter 
beschikking staande modellen uit de Beleggingstheorie hebben verschillende implicaties voor 
optimale portefeuilles en daarmee voor verwachte rendementen. Het baanbrekende artikel 
“Portfolio Selection” van Harry Markowitz dat precies vijftig jaar geleden werd gepubliceerd is 
nog altijd een belangrijk uitgangspunt in de Beleggingstheorie. In deze rede wil ik het werk van 
Markowitz als uitgangspunt nemen en laten zien hoe de portefeuilletheorie volgens de regels 
van Markowitz uitgebreid kan worden, rekening houdend met de markten waarin een belegger 
zich bevindt of waarmee hij geconfronteerd wordt en die zijn totale portefeuillerendement 
beïnvloeden. Om deze rede een min of meer afgerond geheel te laten zijn, wil ik beginnen met 
kort in te gaan op de portefeuilletheorie van Markowitz en het daaruit voortgekomen CAPM. 
 

2. Beleggen en de marktportefeuille 

2.1. Risico en rendement 
Beleggen in aandelen impliceert vaak dat we een hoger rendement verwachten dan de rente op 
een spaardeposito, maar ook dat we meer risico lopen. Immers, in tegenstelling tot een 
spaardeposito kan een aandeel ook in waarde dalen. Velen van ons hebben dit laatste de 
afgelopen jaren op een soms pijnlijke manier kunnen ervaren. Om de begrippen rendement en 
risico te illustreren, geeft Tabel I de gemiddelde rendementen en standaarddeviaties weer van 
vier Nederlandse aandelen: Ahold, Koninklijke Olie, Philips en Unilever.1 
 
 Ahold Kon. Olie Philips Unilever 
Gemiddelde 25% 19% 22% 21% 
Standdaarddeviatie 26% 21% 34% 21% 
Tabel I: gemiddelden en standaarddeviaties van jaarrendementen over de periode 1980-2001. 
 
Het gemiddelde rendement is een eenvoudige schatter voor het verwachte rendement. Hoewel 
hier het nodige op valt af te dingen, zullen we de cijfers in Tabel I in eerste instantie voor waar 
aannemen. Volgens Tabel I geeft een belegging in Ahold dus het hoogste verwachte rendement 
en is Koninklijke Olie in termen van verwacht rendement het minst aantrekkelijk. 
 
Naast de gemiddelde rendementen zijn in Tabel I ook de standaarddeviaties van de 
maandelijkse rendementen weergegeven. Deze standaarddeviaties worden vaak als maatstaf 
voor het risico van aandelen gebruikt. Het aandeel Koninklijke Olie geeft volgens Tabel I dus niet 
alleen een lager verwacht rendement dan Ahold, maar ook een lager risico.  Het aandeel Philips 

                                                
1 De gemiddelden en standaarddeviaties in Tabel I zijn bepaald aan de hand van maandrendementen 
over de periode januari 1980 t/m december 2001. De omrekening naar jaarcijfers is gedaan door 
eenvoudig met 12 resp. √12 te vermenigvuldigen. 



daarentegen heeft zowel een lager verwacht rendement als een hoger risico in vergelijking met 
Ahold. 
 
De gemiddelden en standaarddeviaties in Tabel I zijn beter te interpreteren wanneer we bereid 
zijn om aan te nemen dat rendementen normaal verdeeld zijn met gemiddelden en 
standaarddeviaties zoals weergegeven in de tabel. In dat geval kunnen we uitspraken over 
allerlei verlies- en winstkansen doen. Onder normaliteit impliceren de gegevens in Tabel I 
bijvoorbeeld dat de kans om in een willekeurig jaar verlies te maken op een belegging in Ahold 
17% is en op een belegging in Philips 26%. De kans om in een willekeurig jaar een winst van 
10% of meer op Ahold te maken is 72% en op Philips 63%. Nijman (2001) heeft in zijn oratie 
vorig jaar uitgebreid aandacht besteed aan het bepalen van winst- en verlieskansen van 
beleggingsproducten en ik zal daar in deze rede dan ook niet verder op ingaan. Voor dit verhaal 
is het van belang om ons te realiseren dat een belegger streeft naar een hoog verwacht 
rendement op zijn beleggingen, terwijl hij tegelijkertijd het risico dat hij loopt zal willen beperken. 
Tevens wil ik er – wellicht ten overvloede – op wijzen dat de uitspraken over verlies- en 
winstkansen in het voorbeeld mogelijk zijn indien we inderdaad bereid zijn aan te nemen dat 
rendementen bijvoorbeeld normaal verdeeld zijn. Verreweg de meeste modellen in de 
Beleggingstheorie maken deze (of een soortgelijke) aanname, waardoor het mogelijk is het 
risico en rendement van beleggingen nauwkeurig te beschrijven aan de hand van verwachte 
(gemiddelde) rendementen en standaarddeviaties als maatstaf voor risico. In deze rede zal ik de 
normaliteitsveronderstelling ook als uitgangspunt nemen en zal ik de standaarddeviatie van het 
rendement als risicomaatstaf hanteren. 
 
Het bovenstaande principe van maximaliseren van het verwachte rendement en minimaliseren 
van het risico van een portefeuille vormt ook de basis van de eerder genoemde Moderne 
Portefeuille Theorie van Markowitz (1952). Markowitz heeft laten zien hoe aandelen 
gecombineerd kunnen worden om een portefeuille te creëren die het hoogste verwachte 
rendement heeft voor een gegeven risico, de zogenaamde efficiënte portefeuilles. Hoewel het 
bovenstaande voorbeeld suggereert dat een belegging in Ahold aantrekkelijker is dan een 
belegging in Philips, is het niet moeilijk om te laten zien dat het combineren van de vier 
aandelen in een portefeuille nog aantrekkelijker is. Een portefeuille waarbij 25% van het 
vermogen in de vier aandelen wordt belegd heeft een verwacht rendement van 22% per jaar en 
een risico van 19% per jaar en is daarmee al aantrekkelijker dan een belegging in Koninklijke 
Olie of Unilever. Een slimmere portefeuille kan bij een risico van 19% per jaar een verwacht 
rendement van zelfs 22.5% per jaar realiseren. Deze portefeuille belegt ongeveer 45% in Ahold, 
15% in Koninklijke Olie, 10% in Philips en 30% in Unilever. Deze combinatie van beleggingen in 
de vier aandelen geeft bij een risico van 19% het maximaal haalbare verwachte rendement en is 
de door Markowitz voorgestelde efficiënte portefeuille. 2  
 
Wat tenslotte belangrijk is in dit voorbeeld van vier aandelen is dat we door het combineren van 
vier aandelen in een portefeuille, het totale risico kunnen reduceren, maar niet elimineren. Hoe 
we de vier aandelen ook met elkaar combineren, onze portefeuille zal altijd risico kennen. Het 
beste wat we kunnen doen is het risico (de standaarddeviatie) reduceren tot 17%, maar minder 

                                                
2 In het algemeen geldt dat de portefeuillegewichten afhangen van geschatte parameters. De efficiënte 
portefeuilles zoals voorgesteld door Markowitz zijn met name gevoelig voor de waarde van de verwachte 
rendementen, welke vaak geschat worden door gemiddelde rendementen. In de berekening van de 
efficiënte portefeuillegewichten kan rekening worden gehouden met het schattingsrisico. Ter Horst, De 
Roon & Werker (2002) laten bijvoorbeeld zien hoe rekening kan worden gehouden met het 
schattingsrisico in verwachte rendementen in de optimale portefeuillekeuze. 



dan dat is met deze vier aandelen (veronderstellend dat de individuele standaarddeviaties en 
correlaties juist zijn ingeschat) niet mogelijk.  
 

2.2. De marktportefeuille en het Capital Asset Pricing Model 
Uitgaande van de portefeuilletheorie van Markowitz, komen Sharpe, Lintner en Mossin tot een 
eerste eenvoudig prijsvormingsmodel, het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Hoewel dit 
model al bijna 40 jaar geleden is ontwikkeld, is het goed om hier kort bij stil te staan, omdat de 
ontwikkeling van dit model voldoende aanknopingspunten biedt voor de ontwikkeling van nieuwe 
modellen. Sharpe, Lintner en Mossin gaan er vanuit dat iedere belegger slechts geïnteresseerd 
is in het verwachte rendement en de standaarddeviatie van zijn portefeuille en dus een efficiënte 
portefeuille volgens de regels van de Moderne Portefeuille Theorie zal kiezen. Daarnaast wordt 
in de afleiding van het CAPM een aantal additionele veronderstellingen gemaakt, waarvan de 
belangrijkste voor ons doel impliceren dat beleggers zeer vergelijkbaar zijn. Binnen de context 
van het CAPM wordt bijvoorbeeld verondersteld dat alle beleggers in dezelfde activa kunnen 
beleggen, dat de risico- en rendementskarakteristieken van deze activa voor alle beleggers 
gelijk zijn en dat beleggers zich ook alleen maar bekommeren om het verwachte rendement en 
risico van deze activa. Om het CAPM af te leiden zijn nog meer veronderstellingen nodig, maar 
die laat ik hier gemakshalve achterwege. Het is niet moeilijk om te laten zien dat wanneer één 
van de mogelijke beleggingsobjecten een risicovrij spaardeposito is, iedere belegger in deze 
situatie dezelfde portefeuille van aandelen (en andere beleggingsobjecten) zal kiezen. Iedere 
belegger kiest dezelfde portefeuille van aandelen en combineert deze met het spaardeposito. 
Beleggers die niet veel risico willen lopen zullen overwegend in een spaardeposito beleggen, 
waarvan de opbrengst zeker is en weinig of niets in aandelen. Beleggers die bereid zijn om 
meer risico te lopen zullen ook meer in aandelen en minder in het spaardeposito beleggen. 
Omdat aangenomen mag worden dat aandelen gemiddeld genomen een hoger verwacht 
rendement hebben, zullen beleggers die bereid zijn meer risico te lopen ook een hoger verwacht 
rendement tegemoet kunnen zien.  
 
Een belangrijke implicatie is dat in de gedachtegang van het CAPM iedere belegger dezelfde 
aandelenportefeuille zal aanhouden. Wanneer iedere belegger dezelfde portefeuille aanhoudt 
dan moet dit wel de marktportefeuille zijn – immers de totale marktvraag moet uiteindelijk gelijk 
zijn aan het totale aanbod. Dit betekent dat de marktportefeuille de enige relevante portefeuille is 
en dat beleggers alleen geïnteresseerd zijn in het verwachte rendement en risico van deze 
portefeuille. De marktportefeuille is derhalve ook een efficiënte portefeuille, hetgeen impliceert 
dat het verwachte rendement op een individueel aandeel of een individuele 
beleggingsportefeuille moet voldoen aan de volgende vergelijking:  
 
 E[RAandeel]  =  Rf + βAandeel{E[RMarkt] – Rf},      (1) 
 
waarbij Rf de rente op het risicovrije spaardeposito is en RMarkt het marktrendement. 
 
Vergelijking (1) geeft het alombekende CAPM weer. Volgens dit model is het verwachte 
rendement op een aandeel gelijk aan de risicovrije rente plus een risicopremie die bepaald wordt 
door de zogenaamde beta van het aandeel en de markt-risicopremie. De markt-risicopremie of 
de marktportefeuille verschijnt in het model omdat beleggers uiteindelijk alleen geïnteresseerd 
zijn in het risico van deze portefeuille: dit is het risico dat beleggers uiteindelijk moeten dragen 
en niet het totale risico van individuele aandelen. De beta van een aandeel meet in feite de 
bijdrage van het individuele aandeel aan het risico van de marktportefeuille en is daarmee het 
enige relevante deel van het risico. Dit model, dat verklaart waar het verwachte rendement van 



een aandeel door bepaald wordt en waarom sommige aandelen een hoger verwacht rendement 
hebben dan andere, is inmiddels volledig ingeburgerd in zowel de academische wereld als de 
financiële praktijk en u kunt schattingen van beta’s voor de meeste aandelen op diverse 
websites vinden. 
 
Op dit moment is het van belang om twee zaken vast te stellen: Ten eerste, in de wereld van het 
CAPM houdt iedere belegger dezelfde portefeuille van risicovolle aandelen aan, i.e. de 
marktportefeuille. Vermogensadvies is derhalve ook relatief eenvoudig: we hoeven alleen nog 
maar vast te stellen hoeveel een individuele belegger in de marktportefeuille en hoeveel hij in 
een spaardeposito moet beleggen. Ten tweede, omdat de marktportefeuille de enige relevante 
portefeuille is, is dit ook precies de portefeuille die in het prijsvormingsmodel, het CAPM, een rol 
speelt. In het vervolg van deze rede zal ik ingaan op de vraag waarom beleggers niet in de 
marktportefeuille (moeten) beleggen. Voortbouwend op het werk van Markowitz (1952) zijn in de 
Beleggingstheorie de afgelopen decennia belangrijke inzichten ontstaan waarom verschillende 
beleggers in verschillende portefeuilles zouden moeten beleggen. Omdat de optimale 
portefeuille niet voor iedere belegger dezelfde is, zullen verschillende beleggingsportefeuilles 
afwijken van de marktportefeuille en is het ook niet langer realistisch om te veronderstellen dat 
het CAPM verwachte rendementen goed kan beschrijven. Ik zal deze afwijkingen van de 
marktportefeuille illustreren aan de hand van voorbeelden uit twee heel verschillende delen van 
het vakgebied. Als eerste wil ik enkele voorbeelden uit het vakgebied International Finance laten 
zien, waaruit blijkt dat beleggers in verschillende landen met heel verschillende 
portefeuilleproblemen worden geconfronteerd. Daarna wil ik enkele voorbeelden uit het 
vakgebied Personal Finance aanhalen, waarbij een aantal specifieke problemen van particuliere 
beleggers aan bod komt. Bij het bespreken van deze voorbeelden wil ik tevens aangeven wat 
mijns inziens actuele en relevante onderzoeksthema’s in de Beleggingstheorie zijn. De 
voorbeelden die ik wil bespreken hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat in het 
portefeuilleprobleem rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van de belegger. In de 
gedachtegang van het CAPM zijn alle beleggers in feite gelijk.3 De beleggingstheorie wordt 
echter veel interessanter en relevanter voor de financiële praktijk wanneer de financieel-
econoom zich rekenschap geeft van de specifieke markten waarin de belegger zich bevindt of 
waarmee hij te maken heeft. 
 

3. Alternatieve beleggingsmodellen I: International Finance 
Een belangrijke aanname in de ontwikkeling van het CAPM is dat de beleggingsmogelijkheden 
voor alle beleggers gelijk zijn. Doordat iedere belegger dezelfde set van aandelen met voor 
iedere belegger identieke risico- en rendementskarakteristieken tot zijn beschikking heeft, kan 
(met een aantal additionele veronderstellingen) uiteindelijk de claim worden gemaakt dat de 
marktportefeuille de relevante beleggingsportefeuille is. In een internationale context kunnen we 
al snel constateren dat deze aanname problematisch is en dat we de eenvoudige theorie zoals 
hiervoor beschreven moeten verfijnen. Het eerste probleem ontstaat doordat beleggers in 
verschillende landen met verschillende valuta te maken hebben. Het tweede probleem ontstaat 
doordat beleggers in verschillende landen niet altijd in dezelfde aandelen kunnen beleggen, een 
probleem dat zich vooral voordoet in de zogenaamde opkomende markten. 
 

                                                
3 Behalve dat de ene belegger meer risico-avers kan zijn dan de andere. 



3.1. Valutaverschillen 
Valutaproblematiek en beleggingsportefeuilles 
Het feit dat er verschillende valuta bestaan, maakt dat beleggers op een verschillende manier 
naar aandelen kijken. In markten met vrij kapitaalverkeer is de veronderstelling dat alle 
beleggers dezelfde beleggingsmogelijkheden hebben op zich niet problematisch, maar de risico- 
en rendementskarakteristieken zijn niet voor alle beleggers identiek. Wanneer beleggers vrijelijk 
in alle aandelen in alle landen kunnen beleggen, dan zijn de mogelijke beleggingsobjecten op 
zich voor alle beleggers gelijk. Echter, omdat een Nederlandse belegger geïnteresseerd is in 
een rendement in Euro’s, terwijl een Amerikaanse belegger geïnteresseerd is in een Dollar-
rendement, zijn de risico- en rendementseigenschappen van aandelen verschillend voor 
Nederlandse en Amerikaanse beleggers. Wanneer een Nederlandse belegger aandelen in de 
Verenigde Staten koopt, heeft hij naast de prijs- en dividendontwikkeling van het aandeel ook te 
maken met de ontwikkeling van de €/$-wisselkoers. 
 
In Tabel II zien we voor een viertal markten, (continentaal) Europa, Japan, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten, de gemiddelde rendementen en risico’s voor vier 
verschillende beleggers weergegeven. 
 

  Europa Japan UK US  Markowitz 
Europese belegger:       
Gemiddelde 5.4% 1.8% 6.9% 6.9%  6.8% 
Risico (stdev) 18.7% 23.4% 19.9% 20.2%  17.3% 
Japanse belegger:       
Gemiddelde 5.2% 1.5% 6.6% 6.6%  6.6% 
Risico (stdev) 20.9% 18.9% 20.2% 20.0%  17.9% 
UK-belegger:       
Gemiddelde 2.9% -0.7% 4.3% 4.3%  4.3% 
Risico (stdev) 19.8% 23.1% 17.0% 19.3%  15.8% 
Amerikaanse belegger:      
Gemiddelde 3.8% 0.2% 5.2% 5.3%  5.2% 
Risico (stdev) 20.3% 23.5% 19.1% 15.4%  14.8% 

Tabel II: Gemiddelden en standaarddeviaties van excess rendementen voor vier markten: oktober 1978 – 
juni 2002. “Europa” is een portefeuille van 50% Franse aandelen en 50% Duitse aandelen. 
 
Tabel II laat duidelijk zien dat het risico en rendement van verschillende beleggingen heel 
anders kunnen zijn voor beleggers uit verschillende landen. Een belegging in continentaal 
Europa (Duitsland en Frankrijk) laat in Euro’s bijvoorbeeld een gemiddeld (excess) rendement 
zien van 5.4% per jaar, terwijl dit in Britse Ponden slechts 2.9% per jaar is. Het gaat hier steeds 
om zogenaamde excess rendementen, dus rendementen bovenop de risicovrije belegging in het 
betreffende land of regio. Evenzo laat een belegging in de Verenigde Staten een gemiddeld 
rendement van 5.3% in Amerikaanse Dollars zien, terwijl dat 6.9% in Euro’s is. 
 
Behalve het gemiddelde (of verwachte) rendement is ook het risico van de beleggingen heel 
verschillend voor de verschillende beleggers. Een Japanse belegger ziet een belegging in zijn 
eigen markt bijvoorbeeld gepaard gaan met een risico (standaarddeviatie) van ongeveer 19% 
per jaar, terwijl een Amerikaanse belegger in diezelfde Japanse markt een risico van 23.5% 
loopt. De Amerikaanse belegger heeft in de Amerikaanse markt dan weer een risico van 15.4%, 
terwijl dat voor een Europese belegger meer dan 20% is. 
 
Tabel II illustreert derhalve een belangrijk punt in internationale beleggingsportefeuilles: het 
risico en rendement van beleggingen zijn niet voor iedere belegger gelijk, maar is mede 



afhankelijk van de binnenlandse valuta van de belegger. Dit heeft ook tot gevolg dat niet iedere 
belegger dezelfde portefeuille zal kiezen. Uitgaande van de vier beleggingsmogelijkheden in 
Tabel II, laat de berekening van de optimale portefeuille volgens de regels van de Moderne 
Portefeuille Theorie bijvoorbeeld zien dat een Europese en een Japanse belegger ongeveer 
35% in het Verenigd Koninkrijk zouden moeten beleggen, een Engelse belegger maar liefst 60% 
en een Amerikaanse belegger slechts 20%. In tegenstelling tot wat een eenvoudig model als het 
CAPM suggereert, bestaan er optimale portefeuilles die verschillend zijn voor verschillende 
beleggers. 
 
De laatste kolom van Tabel II laat het gemiddelde rendement en de standaarddeviatie van de 
optimale portefeuilles voor de verschillende beleggers zien. Deze gemiddelden en 
standaarddeviaties laten een tweede belangrijk punt zien: het spreiden van de 
aandelenportefeuille over verschillende landen leidt voor alle beleggers tot aantrekkelijkere 
portefeuilles. Door niet alleen in de aandelen uit de eigen markt te beleggen, maar door 
aandelen uit de vier markten (op een efficiënte wijze) te combineren, worden portefeuilles 
bereikt die voor alle vier de beleggers een lager risico hebben en een gemiddeld rendement dat 
(bijna) tenminste even hoog is als dat van de eigen markt. De voordelen van deze internationale 
diversificatie zijn in de literatuur veelvuldig gerapporteerd4 en gelden als één van de belangrijke 
uitgangspunten binnen International Finance. Door aandelen uit verschillende landen in de 
beleggingsportefeuille te combineren zijn uiteindelijk alle beleggers beter af. Toegang tot elkaars 
financiële markten geeft beleggers meer mogelijkheden tot risicospreiding. De gangbare 
financieel-economische theorie leert dat deze risicoreductie ook gepaard kan gaan met een 
lager verwacht rendement op aandelen, waardoor bedrijven goedkoper kapitaal kunnen 
aantrekken en er meer ruimte voor economische groei is (zie bijvoorbeeld Bekaert, Harvey & 
Lundblad (2002)). 
 
Dit eenvoudige voorbeeld illustreert een tweetal basisprincipes voor internationale 
beleggingsportefeuilles: internationale spreiding kan tot portefeuilles leiden met een 
aantrekkelijker risico/rendement profiel en bij de keuze van de optimale portefeuille dienen we 
rekening te houden met de binnenlandse valuta van de belegger. Het voorbeeld laat zien dat 
valutaverschillen ertoe leiden dat beleggers in verschillende mate in elkaars markten beleggen.  
 
Het Internationale CAPM 
Een belangrijk inzicht uit de Beleggingstheorie is dat aandelenbeleggingen voor verschillende 
beleggers weer vergelijkbaar worden wanneer het valutarisico (deels) wordt afgedekt op de 
valuta-termijnmarkt. Onder enkele vereenvoudigende veronderstellingen stellen valuta-
termijncontracten beleggers in staat om het valutarisico dat zij op een buitenlandse belegging 
lopen af te dekken, waardoor het risico/rendement profiel van een belegging voor een 
binnenlandse en buitenlandse belegger gelijk wordt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de 
valuta-termijnmarkt dan blijkt dat een belangrijk principe uit het eerdergenoemde CAPM weer 
bruikbaar wordt: alle (internationale) beleggers houden dezelfde portefeuille van aandelen aan 
en combineren deze met beleggingen in valuta-termijncontracten afhankelijk van hun 
binnenlandse valuta en hun risico-aversie. Zoals in het CAPM zonder wisselkoersverschillen 
blijkt dat alle beleggers dezelfde aandelenportefeuille combineren met een risicovrij deposito, 
blijkt in een aantal internationale varianten van het CAPM dat alle beleggers dezelfde 
aandelenportefeuille combineren met verschillende valuta-termijncontracten. Wanneer alle 
beleggers dezelfde aandelenportefeuille aanhouden, dan moet dit uiteraard weer de 
marktportefeuille zijn – in dit geval de wereld-marktportefeuille van aandelen.  
 

                                                
4 Zie bijvoorbeeld Solnik (1974), Harvey (1995) en DeSantis & Gerard (1997). 



Het Internationale CAPM is derhalve een logische generalisatie van het standaard CAPM, 
waarbij verwachte aandelenrendementen bepaald worden door hun gevoeligheid voor de 
wereldmarktportefeuille en voor de verschillende valuta-termijncontracten: 
 

E[RAandeel]  =  Rf + βAandeel{E[RWereld] – Rf} + Σj δAandeel,jE[Fj],    (2) 
 

waarbij δAandeel,j de gevoeligheid van het aandeel voor valuta j weergeeft en E[Fj] het verwachte 
rendement op een termijncontract voor valuta j weergeeft. 
 
Evenals bij de ontwikkeling van het standaard CAPM in vergelijking (1), wordt ook bij het 
Internationale CAPM in vergelijking (2) verondersteld dat alle beleggers hun portefeuille 
samenstellen volgens de regels van de Moderne Portefeuille Theorie. In het geval van het  
Internationale CAPM wordt er echter rekening mee gehouden dat beleggers uitgaan van 
verschillende valuta en daardoor geconfronteerd worden met verschillende 
risico/rendementsafwegingen. Valutaverschillen leiden ertoe dat de optimale portefeuille van 
iedere belegger steeds een combinatie is van de wereld-marktportefeuille en van valuta-
termijncontracten. De precieze combinatie van de portefeuille uit deze samenstellende delen is 
beleggersafhankelijk, maar het zijn precies deze samenstellende delen die de relevante factoren 
in het prijsvormingsmodel in vergelijking (2) vormen en die daarmee de verwachte rendementen 
op aandelen bepalen. We zien hier weer een voorbeeld van het dubbele karakter van de 
Beleggingstheorie. Enerzijds volgen uit het vakgebied International Finance voorschriften voor 
de optimale portefeuillekeuze: gegeven de mogelijkheid het valutarisico op internationale 
beleggingen af te dekken met valuta-termijncontracten, dienen beleggers uiteindelijk de wereld-
marktportefeuille van aandelen aan te houden en deze – afhankelijk van hun binnenlandse 
valuta – te combineren met valuta-termijncontracten. Anderzijds levert de aanvullende 
veronderstelling dat alle beleggers dit inderdaad doen een nieuw prijsvormingsmodel op: het 
Internationale CAPM, dat de verwachte rendementen en daarmee de prijzen van aandelen in 
internationale markten beoogt te verklaren.  
 

3.2. Opkomende markten 
Marktsegmentatie en liberaliseringen 
In het voorgaande is ingegaan op het belang van valutaverschillen voor zowel de optimale 
portefeuille van beleggers als de prijsvorming van aandelen en andere financiële activa. Hierbij 
is er steeds stilzwijgend van uitgegaan dat beleggers vrije toegang tot elkaars financiële markten 
hebben. Een tweede verschil tussen beleggers in internationale markten ontstaat echter omdat 
dit niet altijd het geval is. Veel zogenaamde opkomende markten zoals de markten in Latijns-
Amerika, Zuidoost-Azië en ook Oost-Europa, zijn vaak slechts in beperkte mate toegankelijk 
voor buitenlandse beleggers. Veelal worden van overheidswege beperkingen opgelegd aan de 
verhandelbaarheid van aandelen die bijvoorbeeld impliceren dat (een deel van) de aandelen in 
het betreffende land alleen door binnenlandse beleggers kunnen worden aangehouden. Hoewel 
dergelijke handelsbeperkingen vanuit politieke motieven wellicht begrijpelijk zijn, is het maar de 
vraag of ze ook vanuit economisch oogpunt kunnen worden gebillijkt. 
 
Wanneer buitenlandse beleggers de toegang tot een (opkomende) aandelenmarkt (deels) wordt 
ontzegd, dan worden hiermee allereerst de beleggingsmogelijkheden voor buitenlandse 
beleggers beperkt. Het is bekend uit de literatuur dat juist deze opkomende markten voor 
internationale beleggers aantrekkelijk kunnen zijn om het risico/rendement profiel van hun 
portefeuille te verbeteren.5 Hoewel hier wel het nodige op kan worden afgedongen (zie 
                                                
5 Zie bijvoorbeeld Harvey (1995). 



bijvoorbeeld De Roon, Nijman & Werker (2001)) mag worden verwacht dat internationale 
beleggers er baat bij hebben wanneer opkomende markten ook voor hen toegankelijk zijn – zij 
krijgen hiermee immers meer beleggingsmogelijkheden, wat alleen maar in hun voordeel kan 
werken.  
 
De effecten van handelsbeperkingen zijn potentieel echter veel belangrijker voor de lokale 
beleggers in de opkomende markten. Doordat buitenlandse beleggers geen of slechts beperkte 
toegang tot hun markt hebben, wordt de vraag naar aandelen volledig of in belangrijke mate 
bepaald door de lokale beleggers. In feite worden de lokale beleggers hiermee gedwongen een 
onevenredig groot deel van de aandelen in hun markt aan te houden hetgeen resulteert in een 
minder goed gespreide beleggingsportefeuille.  
 
Met prijsvormingsmodellen vergelijkbaar aan het CAPM kan worden aangetoond dat het in ieder 
geval op theoretische gronden te verwachten is dat beleggers in markten met 
handelsbeperkingen gecompenseerd willen worden met hogere verwachte rendementen. Voor 
ondernemingen in deze markten betekent dit dat de vermogenskosten hoger zullen zijn, wat een 
negatief effect op de economische groei heeft. 
 
Figuur 1 geeft voor enkele opkomende markten weer in hoeverre er sprake is van 
handelsbeperkingen. De figuur toont voor een aantal landen een segmentatie-index zoals die is 
voorgesteld door De Jong & De Roon (2002), en die het percentage van de totale marktwaarde 
van een aandelenmarkt weergeeft dat niet vrij verhandeld kan worden. Deze segmentatie-index 
is gebaseerd op de totale marktwaarde van de aandelenindices van opkomende markten. De 
aandelenindices worden berekend door de International Finance Corporation (IFC). Een 
segmentatie-index van 100% betekent dat de betreffende markt volledig gesegmenteerd is en 
dat buitenlandse beleggers in het geheel niet in de aandelen van die markt kunnen beleggen. 
Een segmentatie-index van 0% betekent dat alle aandelen in de markt ook door buitenlandse 
beleggers aangehouden kunnen worden. Uit de grafiek blijkt dat de segmentatie van een aantal 
landen over de afgelopen 15 jaar sterk is afgenomen. Voor Brazilië zien we bijvoorbeeld dat 
waar eind jaren ’80 nog meer dan 80% van de aandelen in de IFC index niet vrij verhandeld kon 
worden, dit percentage in 2000 is gedaald tot minder dan 10%.  Voor Chili zien we een 
soortgelijke daling, terwijl de Filippijnen een vrij constant niveau van segmentering van 50% van 
de markt laten zien. In het algemeen is er in de meeste opkomende markten echter een dalende 
trend te zien, wat duidelijk naar voren komt in de daling van de IFC Composite index van 80% 
eind jaren ’80 tot ongeveer 25% in 2000. De IFC Composite index is een waarde-gewogen 
gemiddelde van 30 opkomende markten. 
 
Hoewel de meeste opkomende markten een dalende segmentatie en dus steeds minder 
handelsbeperkingen laten zien, is het ook duidelijk in Figuur 1 dat deze daling voor de 
verschillende markten op verschillende wijze plaatsvindt. Hoewel de daling in segmentatie voor 
sommige opkomende markten zeer geleidelijk plaatsvindt, zien we voor Brazilië een vrij abrupte 
daling in 1991 en voor Chili een nog veel abruptere daling in 1996. Deze sterke dalingen die we 
in veel opkomende markten kunnen waarnemen, zijn vaak het gevolg van liberalisering van de 
betreffende markt. In Brazilië is de daling in 1991 bijvoorbeeld toe te schrijven aan een 
regeringsbesluit tot deregulering. 



 
Figuur 1: Segmentatie-index voor drie opkomende markten (Brazilië (BRA), Chili (CHI) en de Filippijnen 
(PHI)) en voor een waarde-gewogen index van 30 opkomende markten (Composite). Bron: De Jong & De 
Roon (2002). 
 
Wanneer markten dereguleren en daarmee de handelsbeperkingen voor buitenlandse beleggers 
opheffen, krijgen zowel lokale beleggers als buitenlandse beleggers meer mogelijkheden tot 
aandelenspreiding. Beleggers in verschillende landen worden hiermee meer vergelijkbaar in die 
zin dat ze dezelfde beleggingsportefeuilles kunnen aanhouden. Zoals gezegd, mag op basis van 
standaard beleggingstheorieën verwacht worden dat deze toename in internationale risicodeling 
leidt tot lagere verwachte rendementen en dus ook lagere vermogenskosten voor 
ondernemingen in de betreffende markten. Het effect van liberalisering op de vermogenskosten 
of verwachte rendementen in opkomende markten krijgt veel aandacht in de academische 
literatuur. Een relevant onderzoeksthema hierbij is bijvoorbeeld de omvang van het effect van 
liberalisering op de verwachte rendemente. Recente schattingen van Henry (2000) laten 
bijvoorbeeld zien dat liberalisering in opkomende markten gemiddeld genomen tot een 
prijsstijging (een daling in verwachte rendementen) van ongeveer 25% leidt. De Jong & De Roon 
(2002) laten voor 30 opkomende markten een gemiddelde daling in verwachte rendementen 
zien van 3.5% per jaar ten gevolge van liberalisering.  
 
Een voorbeeld van het effect van liberalisering is te zien in Figuur 2, waar de segmentatie-index 
voor Brazilië nogmaals is weergegeven, maar nu samen met een voortschrijdend gemiddelde 
van de rendementen in die markt over de volgende drie jaren. In deze figuur is te zien dat 
naarmate de segmentatie in opkomende markten afneemt, zodat aandelen makkelijker door 
buitenlandse beleggers aangehouden kunnen worden, de gemiddelde rendementen ook dalen. 
Hoewel een driejaars gemiddelde als schatter voor het verwachte rendement niet erg 
betrouwbaar is, illustreren deze figuren wel het empirisch verband dat een afname van 
segmentatie gepaard gaat met lagere (toekomstige) rendementen. De verschillende 
onderzoeken naar het effect van marktliberaliseringen op de verwachte rendementen in 
opkomende markten gebruiken dit soort data op meer geavanceerde wijze om de 
betrouwbaarheid van dit verband aan te tonen (zie bijvoorbeeld Bekaert & Harvey (2000), Henry 
(2000) en De Jong & De Roon (2002)). 
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Figuur 2: Het verloop van de segmentatie-index en een voortschrijdend driejaars gemiddelde van de 
rendementen voor Brazilië. Bron: De Jong & De Roon (2002). 
 
Over hoe de daling in verwachte rendementen precies gemeten moet worden bestaat veel 
discussie, maar uit de verschillende onderzoeken op dit terrein komt duidelijk naar voren dat de 
verwachte rendementen (en dus de vermogenskosten) in opkomende markten kunnen dalen als 
gevolg van liberalisering. Deze daling is van groot belang om de economische groei in deze 
landen te stimuleren, zoals ook uit een recente analyse van Bekaert, Harvey & Lundblad (2002) 
blijkt. Ik ben dan ook van mening dat het onderzoek naar marktliberalisering en verwachte 
rendementen in opkomende markten zeer relevant is en de aandacht van financieel-economen 
verdient. 
 
Home Bias 
Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat in een internationale context beleggers om tenminste 
twee redenen verschillende portefeuillekeuzes kiezen. Allereerst worden beleggers afhankelijk 
van hun eigen valuta met verschillende risico/rendementsafwegingen geconfronteerd, waardoor 
de samenstelling van hun optimale portefeuille ook verschillend is. Desalniettemin suggereren 
de standaard beleggingstheorieën en de empirie dat beleggers er goed aan doen een 
internationaal gespreide portefeuille aan te houden om te profiteren van de mogelijkheden van 
internationale risicodeling. Valutaverschillen zorgen voor extra risico in internationale markten, 
maar dit kan in principe worden opgevangen door gebruik te maken van valuta-
termijncontracten.  De diversificatievoordelen van internationale aandelenportefeuilles ten 
opzichte van nationale aandelenportefeuilles lijken voldoende groot om internationale spreiding 
als beleggingsadvies te rechtvaardigen. 
 
Daarnaast verschillen beleggers in verschillende landen in hun beleggingsmogelijkheden 
vanwege mogelijke handelsbeperkingen die door overheden ten aanzien van de lokale 
aandelenmarkt in het leven zijn geroepen. Het opheffen van dergelijke beperkingen in 
opkomende markten wordt door beleggers doorgaans – in overeenstemming met de theorie – 
als positief ervaren en leidt tot lagere verwachte rendementen en vermogenskosten in deze 
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markten. Opheffing van handelsbeperkingen op de aandelenmarkt geeft beleggers meer 
mogelijkheden tot (internationale) risicodeling en geeft daarmee een theoretische 
rechtvaardiging voor lagere verwachte rendementen. 
 
Internationale spreiding lijkt dus een vanzelfsprekend advies aan beleggers te zijn. Eén van de 
grote puzzels in het vakgebied is momenteel dan ook waarom beleggers in werkelijkheid zo 
weinig gehoor geven aan deze boodschap. Indien internationaal gespreide portefeuilles 
aantrekkelijker zijn in termen van risico en rendement en indien het opheffen van 
handelsbarrières als goed nieuws wordt geïnterpreteerd, dan mag verwacht worden dat 
beleggers inderdaad internationaal goed gespreide portefeuilles aanhouden. In werkelijkheid 
blijkt dit echter niet het geval te zijn en vertonen beleggingsportefeuilles een sterke overweging 
van binnenlandse aandelen. Dit fenomeen, dat bekend staat als de home bias, wordt door 
financieel-economen nog slecht begrepen en is een belangrijk thema van onderzoek waar ook ik 
me de komende tijd mee bezig hoop te houden.6 

 

4. Alternatieve beleggingsmodellen II: Personal Finance 
We hoeven ons niet noodzakelijkerwijs op de internationale financiële markten te begeven om 
vast te stellen dat beleggers met verschillende beleggingsproblemen worden geconfronteerd. 
Een heel ander deel van het vakgebied Beleggingstheorie houdt zich niet bezig met de 
problematiek van internationale beleggers, maar richt zich op de beleggingskeuzes van 
particuliere beleggers. Hierbij is recentelijk in de literatuur steeds meer aandacht ontstaan voor 
twee belangrijke elementen die verschillen teweegbrengen in de financiële posities van 
particuliere beleggers of van huishoudens: arbeids- of ondernemersinkomen enerzijds en het 
bezit van een eigen huis anderzijds.  
 
In het tweede deel van deze rede wil ik ingaan op de portefeuilleproblematiek van beleggers die 
ook te maken hebben met inkomsten, uitgaven en risico’s uit hoofde van de arbeidsmarkt en/of 
de markt voor onroerend goed. Hierbij moet worden opgemerkt dat vanuit het perspectief van de 
Beleggingstheorie de portefeuilleproblematiek van de particuliere belegger zeer vergelijkbaar is 
met de beleggingskeuzes die een internationale belegger moet maken. Zoals in een 
internationale context de belegger (impliciet) rekening moet houden met het feit dat buitenlandse 
beleggers wellicht niet of slechts in beperkte mate in de aandelen van hun land kunnen 
beleggen, zo dient de particuliere belegger rekening te houden met het feit dat zijn 
arbeidsinkomen en het prijsrisico van zijn eigen woning persoonsgebonden zijn en niet 
(eenvoudig) aan anderen kunnen worden overgedragen.  
 
Een aandachtspunt in de beleggingstheoretische benadering van de particuliere belegger is het 
feit dat hierbij doorgaans ook expliciet rekening gehouden dient te worden met de levenscyclus 
van de belegger. Collega Veld (1999) is in zijn oratie aan deze universiteit reeds ingegaan op de 
samenhang tussen de beleggingsportefeuille en de leeftijd van de belegger. Ik zal hier in het 
vervolg van mijn verhaal dan ook niet veel aandacht aan besteden, maar wil me vooral richten 
op risico’s die voortvloeien uit de arbeidsmarkt en de markt voor onroerend goed en hun 
effecten op de beleggingsportefeuille. 
 

                                                
6 Overigens blijkt uit recent onderzoek van Coval & Moskowitz (1999) dat een home bias zich zelfs op 
nationaal niveau, in afwezigheid van valutaverschillen en handelsbeperkingen, voordoet.  
 



4.1. Arbeidsinkomen en beleggingsportefeuilles 
Human wealth en Financial wealth 
Beleggingsportefeuilles hebben als uiteindelijk doel toekomstig inkomen te verwerven zodat de 
belegger daarmee een hoger of minder onzeker consumptieniveau kan bereiken. Voor veel 
beleggers is het arbeidsinkomen of het inkomen uit een eigen onderneming echter een zeker zo 
belangrijke bron van inkomsten. Vanuit financieel-economisch oogpunt is het huidige en 
toekomstige arbeidsinkomen vergelijkbaar met de dividenden die op aandelen of de 
couponbetalingen die op obligaties worden ontvangen. Zoals de waarde van aandelen 
(obligaties) uiteindelijk gelijk is aan de verdisconteerde waarde van huidige en toekomstige 
verwachte dividenden (couponbetalingen), zo is iemands human capital of human wealth niets 
anders de contante waarde van huidige en toekomstige verwachte arbeidsinkomsten. Mutatis 
mutandis geldt deze redenering ook voor de inkomsten uit een eigen onderneming. 
 
In dit opzicht is human capital dan ook vergelijkbaar met een investering in financiële activa 
zoals aandelen en obligaties en bestaat iemands vermogen uit zowel financial wealth als human 
wealth. Er zijn echter ook enkele wezenlijke verschillen tussen financiële activa en human 
capital. Het belangrijkste verschil is wellicht dat human capital in tegenstelling tot financiële 
activa niet verhandelbaar is. Zoals beleggers in veel opkomende markten in feite min of meer 
gedwongen zijn om een groot deel van de binnenlandse aandelen in eigen handen te hebben, 
zo zijn beleggers in hun algemeenheid gedwongen om hun eigen human capital aan te houden.7 
Evenzo geldt dat een eigen onderneming veel minder gemakkelijk gekocht of verkocht kan 
worden dan op de beurs verhandelbare aandelen, zodat er ook voor iemand met een eigen 
onderneming sprake is van een moeilijk of niet verhandelbare investering. Om deze reden wordt 
dan ook onderscheid gemaakt tussen private equity (niet of moeilijk verhandelbaar) en public 
equity (verhandelbaar).8 
 
Hoewel arbeidsinkomen niet verhandelbaar is zoals beursgenoteerde aandelen en obligaties dat 
wel zijn, heeft de belegger vaak wel enige invloed op de omvang van zijn inkomsten of de 
omvang van zijn human capital. Zo kan iemand besluiten meer of minder te gaan werken, 
waardoor zijn human capital toe- of afneemt. Ook kan iemand besluiten om bijvoorbeeld in zijn 
eigen human capital te investeren door een MBA-opleiding te volgen en daarmee zijn verwachte 
toekomstige arbeidsinkomen te vergroten.  
 
Arbeidsinkomen en de beleggingsportefeuille 
Het feit dat iemands arbeidsinkomen als een niet verhandelbare positie in zijn eigen human 
capital kan worden gezien, heeft consequenties voor zijn optimale beleggingsportefeuille. Enkele 
belangrijke aspecten hieromtrent worden belicht in het recente werk van Viceira (2001) en 
Campbell & Viceira (2002). Allereerst is het van belang dat de omvang van het human capital 
gedurende iemands leven naar verwachting steeds kleiner wordt. Iemand die aan het begin van 
zijn carrière staat heeft nog veel toekomstig arbeidsinkomen te verwachten, zodat zijn human 
capital een grote omvang heeft, terwijl iemand die de pensioengerechtigde leeftijd genaderd is 
nog relatief weinig human capital heeft. Figuur 3 laat voor een eenvoudig voorbeeld zien wat het 

                                                
7 Jagannathan & Wang (1996) merken in dit verband op dat het aangaan van een hypotheek in feite een 
vorm van verhandelen van arbeidsinkomen is, aangezien de hypotheeknemer hierbij in feite een claim op 
toekomstig (arbeids)inkomen krijgt. Hiermee is echter slechts een deel van het inkomen van de 
hypotheekgever gemoeid, zodat nog steeds slechts van beperkte verhandelbaarheid sprake is. Daarnaast 
is het aangaan of ongedaan maken van een hypotheek nog altijd veel minder eenvoudig dan het 
verhandelen van aandelen en obligaties, zodat in feite toch sprake is van een onverhandelbare positie. 
8 Zogenaamde private equity funds hebben als doel om kleine niet-beursgenoteerde ondernemingen toch 
deels verhandelbaar te maken en de inkomsten hiervan beschikbaar te maken voor andere beleggers. 



effect hiervan is op de optimale beleggingsportefeuille gedurende iemands levensloop.9 In deze 
figuur is uitgegaan van twee mogelijke beleggingen: een belegging in de aandelenmarkt, waarbij 
verondersteld wordt dat het verwachte excess rendement gelijk is aan 6% en het risico gelijk is 
aan 18%, en een belegging in een spaardeposito, waarbij het rendement bovenop de inflatie 
gelijk is aan 2% per jaar. Uitgegaan is van een belegger wiens arbeidsinkomen een 
standaarddeviatie van 10% per jaar heeft. 
 

Figuur 3: De figuur toont het percentage aandelen versus sparen in de beleggingsportefeuille voor 
beleggers die rekening houden met het risico dat zij lopen over hun arbeidsinkomen. De figuur gaat uit 
van een belegger met een constante relatieve risico-aversie van 5, een verwachte pensioenleeftijd van 65 
jaar en een verwachte levensduur na pensionering van 10 jaar. De standaarddeviatie van het 
arbeidsinkomen is 10% per jaar, de risicovrije rentevoet minus inflatie is 2% per jaar, het verwachte 
excess rendement op aandelen is 6% per jaar en de standaarddeviatie van aandelen is 18% per jaar. De 
twee lijnen corresponderen met het scenario waarin de correlatie tussen arbeidsinkomen en 
aandelenrendementen 0.00 resp. 0.25 resp. 
 
De grijze lijn laat zien hoe de verhouding sparen en beleggen in aandelen zich ontwikkelt voor 
een belegger wiens arbeidsinkomen niet gerelateerd is aan de aandelenmarkt. Dit scenario 
geeft al een belangrijk inzicht: het is optimaal dat een belegger wanneer hij jong is meer in 
aandelen belegt dan wanneer hij ouder wordt. Dit is een gevolg van het eerder genoemde feit 
dat mensen op jonge leeftijd een groter human capital hebben dan op latere leeftijd. Hoewel niet 
getoond in de figuur, is eenvoudig in te zien dat de lijn hoger zal liggen wanneer het risico van 
het arbeidsinkomen lager wordt. Naarmate de onzekerheid in het arbeidsinkomen toeneemt zal 
ook het totale (arbeids- plus beleggings-)inkomen onzekerder worden. Beleggers zullen dit 
willen neutraliseren door minder in aandelen te beleggen. 
 
Interessanter wordt het wanneer het arbeidsinkomen of het inkomen uit de eigen onderneming 
wel samenhang vertoont met de aandelenmarkt. Voor de Amerikaanse markt rapporteren 
Heaton & Lucas (2000) bijvoorbeeld een correlatie van het gemiddelde arbeidsinkomen met de 
CRSP (waarde-gewogen) aandelenindex van –0.07, terwijl het gemiddelde inkomen uit eigen 

                                                
9 Deze figuur is ontleend aan Tabel I in Viceira (2001). 
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onderneming een correlatie van 0.14 met de aandelenindex vertoont. Moskowitz & Vissing-
Jørgensen (2002) rapporteren zelfs een correlatie van 0.70 tussen ondernemersinkomen en de 
aandelenmarkt10. Hierbij moet worden opgemerkt dat het hier om gemiddelde inkomens gaat. 
Voor individuele beleggers kunnen deze correlaties veel hoger of lager zijn. In Figuur 3 zijn ook 
optimale aandelenbeleggingen weergegeven voor beleggers waarbij het arbeidsinkomen of het 
inkomen uit eigen onderneming een correlatie met de aandelenmarkt van 0.25 vertoont. Hier is 
duidelijk te zien dat beleggers minder in aandelen zullen beleggen naarmate de correlatie tussen 
inkomen en aandelenmarkt hoger is. Dit effect is een gevolg van de in de Beleggingstheorie 
bekende hedge vraag naar aandelen: behalve het aanhouden van een optimale 
beleggingsportefeuille die speculatief bedoeld is, zullen beleggers aandelen ook gebruiken voor 
het reduceren van hun totale risico. In de mate dat aandelen en andere inkomsten gecorreleerd 
zijn kan het risico van het totale vermogen van een belegger gereduceerd worden door het 
aanpassen van de beleggingsportefeuille. 
 
In dit kader is het zinvol om niet naar de aandelenmarkt als geheel te kijken, maar naar 
verschillende aandelencategorieën. Aandelen zullen immers in verschillende mate correleren 
met iemands arbeidsinkomen, zodat verschillende aandelen ook in verschillende mate 
mogelijkheden bieden om het totale risico te reduceren. Uit empirisch onderzoek is inmiddels 
veelvuldig gebleken dat het relevant is om aandelen te categoriseren op basis van de grootte 
van de (marktwaarde van de) onderneming enerzijds en op basis van de verhouding van de 
boek- en marktwaarde van het eigen vermogen (de zogenaamde Book-to-Market ratio) 
anderzijds.11 Deze categoriseringen zijn relevant omdat ze patronen in aandelenrendementen 
laten zien die niet door het CAPM verklaard kunnen worden. Zo blijken de rendementen op 
aandelen van kleine ondernemingen systematisch te hoog te zijn gegeven hun marktrisico en 
hetzelfde geldt voor aandelen van ondernemingen met een hoge Book-to-Market ratio. 
Jagannathan & Wang (1996) gebruiken de categorisering op basis van ondernemingsgrootte 
bijvoorbeeld om de samenhang tussen aandelen enerzijds en arbeidsinkomen anderzijds te 
analyseren.  
 

 Book-to-Market ratio 
Grootte B/M 1 B/M 2 B/M 3 B/M 4 B/M 5 Gemiddeld 
Klein 10.8% 16.0% 17.0% 19.0% 21.4% 16.8% 
2e-quintiel 9.6% 13.8% 16.3% 16.6% 17.5% 14.8% 
3e-quintiel 11.4% 14.3% 14.5% 16.5% 17.2% 14.8% 
4e-quintiel 12.3% 12.3% 14.9% 15.4% 16.5% 14.3% 
Groot 11.5% 12.6% 13.7% 13.4% 14.6% 13.2% 
Gemiddeld 11.1% 13.8% 15.3% 16.2% 17.4%   

Tabel III: Gemiddelde rendementen op Amerikaanse aandelen, 1952-2001, gesorteerd naar grootte 
(marktwaarde van het eigen vermogen) en naar Book-to-Market ratio. Bron: Homepage van French 
(2002). 
 
In Tabel III zijn de gemiddelde rendementen op de diverse categorieën Amerikaanse aandelen 
weergegeven, wanneer deze aandelen één keer per jaar gesorteerd worden op basis van 
ondernemingsomvang en op basis van de Book-to-Market ratio. In de tabel is direct te zien dat 
kleine ondernemingen in het algemeen hogere gemiddelde rendementen laten zien dan grote 
ondernemingen en dat ondernemingen met een hoge Book-to-Market ratio gemiddeld beter 

                                                
10 Moskowitz & Vissing-Jørgensen gaan hierbij uit van rendementen op de boekwaarde van public equity. 
11 Zie bijvoorbeeld Fama & French (1996). Carhart (1997) laat zien dat daarnaast ook een categorisering 
op basis van recente rendementen relevant is, omdat daarmee rekening gehouden wordt met het 
zogenaamde momentum effect. 



hebben gerendeerd dan ondernemingen met een lage Book-to-Market ratio. Dit patroon blijft ook 
bestaan wanneer gecorrigeerd wordt voor marktrisico. 
 

 Book-to-Market ratio 
Grootte B/M 1 B/M 2 B/M 3 B/M 4 B/M 5 Gemiddeld 
Klein 0.66 0.88 1.03 1.27 1.44 1.06 
2e-quintiel 0.49 0.84 1.43 1.71 1.73 1.24 
3e-quintiel 0.63 1.05 1.45 1.97 1.76 1.37 
4e-quintiel 0.66 1.07 1.62 2.24 1.46 1.41 
Groot 1.22 1.07 1.58 2.77 1.50 1.63 
Gemiddeld 0.73 0.99 1.42 1.99 1.58   

Tabel IV: Gevoeligheid van de groei in arbeidsinkomen t.o.v. rendementen op diverse categorieën van 
aandelen, gebaseerd op grootte (marktwaarde van het eigen vermogen) en Book-to-Market ratio. De 
gerapporteerde waarden zijn de kleinste kwadratenschattingen van een regressie van kwartaalgroei in 
arbeidsinkomen op de kwartaalrendementen van de verschillende aandelen-categorieën gedurende de 
periode 1952–2001. De data m.b.t. arbeidsinkomen voor de Verenigde Staten zijn ontleend aan Lettau & 
Ludvigson (2001). De aandelenrendementen zijn ontleend aan de homepage van French (2002). 
 
In Tabel IV wordt de gevoeligheid van de groei in arbeidsinkomen in de Verenigde Staten ten 
opzichte van dezelfde 25 categorieën van aandelen weergegeven.  Uit deze tabel blijkt dat de 
gevoeligheid van de groei in (totaal) arbeidsinkomen groter wordt naarmate de Book-to-Market 
ratio toeneemt en naarmate de ondernemingsgrootte toeneemt. Dergelijke gevoeligheden 
suggereren dat beleggers die gevoelig zijn voor de algemene arbeidsmarktontwikkeling er goed 
aan doen om niet in de marktportefeuille te beleggen, maar een relatieve onderweging voor 
aandelen met een hoge Book-to-Market ratio en grote ondernemingen te kiezen. Het is goed om 
te benadrukken dat het hier gaat om de gevoeligheid van het totale arbeidsinkomen in de 
economie voor de verschillende categorieën aandelen. In de mate dat de ontwikkeling van het 
individuele arbeidsinkomen van een belegger afwijkt van de ontwikkeling in de rest van de 
economie zullen andere gevoeligheden ontstaan met andere portefeuille-implicaties.  
 
Om bij de keuze van de beleggingsportefeuille rekening te houden met bijvoorbeeld het 
arbeidsinkomen is het noodzakelijk dat goede data omtrent ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
voorhanden zijn, bij voorkeur voor (groepen van) individuele beleggers. Shiller & Schneider 
(2002) hebben onlangs een voorstel gedaan om indices voor arbeidsinkomen te ontwikkelen die 
geschikt zijn voor het managen van inkomensrisico en die derhalve ook geschikt zijn om te 
relateren aan de optimale beleggingsportefeuille. Voor een goede persoonlijke financiële 
planning is het zeer wenselijk dat dergelijke indices inderdaad beschikbaar komen. 
 
Arbeidsinkomen, ondernemersinkomen en verwachte rendementen 
Jagannathan & Wang (1996) gaan in hun analyse nog een stap verder door te veronderstellen 
dat beleggers bij hun portefeuillekeuze daadwerkelijk rekening houden met risico’s die 
verbonden zijn aan hun arbeidsinkomen. Evenzo gaan Heaton & Lucas (2000) ervan uit dat 
ondernemers bij hun aandelenkeuze rekening houden met het risico van hun 
ondernemingswinst. Indien dit inderdaad zo is en er systematische relaties bestaan tussen 
aandelenrendementen enerzijds, en arbeidsinkomsten en ondernemingswinsten anderzijds, dan 
zullen groepen van beleggers systematisch categorieën van aandelen onder- of overwegen en 
niet de marktportefeuille aanhouden. De optimale portefeuillekeuze voor individuele beleggers 
wordt dan relevant voor de totale marktvraag naar aandelen en aan de hand van tabellen zoals 
Tabel IV kunnen voorspellingen worden gedaan over wat voor soort aandelen een hoog dan wel 
een laag verwacht rendement kennen. Dit is wederom een illustratie van het normatieve en 
positieve karakter van de Beleggingstheorie. 



 
De analyses van Jagannathan & Wang (1996) en van Heaton & Lucas (2000) suggereren dat er 
inderdaad een verband bestaat tussen verwachte aandelenrendementen enerzijds en 
arbeidsmarkt- en ondernemersrisico anderzijds. Het onderzoek van Heaton & Lucas laat zien 
dat met name de sortering van aandelen op basis van de Book-to-Market ratio sterk gerelateerd 
is aan arbeidsmarkt- en ondernemersrisico. Het is hierbij van belang om op te merken dat in 
deze onderzoeken naar het totale arbeidsinkomen en het totale ondernemersinkomen in de 
economie wordt gekeken. In de mate dat dit inderdaad een effect kan hebben op verwachte 
aandelenrendementen, moeten er ook systematische componenten in de arbeidsmarkt en de 
markt voor eigen ondernemingen zijn, zodat er een systematisch risico-effect van deze markten 
in de aandelenmarkt terug te vinden is. In de mate dat beleggers geconfronteerd worden met 
specifieke risico’s ten aanzien van hun arbeidsinkomen of ondernemersinkomen, zullen de 
effecten op de verwachte rendementen in de aandelenmarkt veel kleiner zijn. Ook wanneer de 
risico’s beleggersspecifiek zijn, is het voor de individuele belegger echter nog altijd relevant om 
rekening te houden met deze risico’s bij het kiezen van zijn beleggingsportefeuille. 
 

4.2 Beleggingsportefeuilles en de eigen woning 
Het belang van onroerend goed 
Een tweede voorbeeld van de specifieke problematiek van een particuliere belegger betreft het 
bezit van een eigen huis. Hoewel een woning uiteraard een belangrijke functie heeft als 
consumptiegoed – we moeten tenslotte ergens wonen – is het ook een investeringsobject 
waarvan de waarde in de toekomst kan dalen of stijgen en dat dus ook een risico voor de 
belegger vormt. Net als voor human capital geldt ook voor een eigen woning dat dit doorgaans 
een groot deel van het totale vermogen van de belegger kan uitmaken, met name voor jonge 
beleggers die doorgaans nog weinig financieel vermogen hebben opgebouwd. Flavin & 
Yamashita (2002) rapporteren voor de Amerikaanse markt bijvoorbeeld dat het netto vermogen 
(exclusief human capital) voor huishoudens tot 30 jaar voor 350% uit de waarde van de eigen 
woning bestaat, terwijl dit voor huishoudens in de leeftijdscategorie 61-70 jaar nog altijd 
ongeveer 75% is. 
 
Het belang van de eigen woning als vermogenscomponent komt naar voren in een recent 
onderzoek van de Amerikaanse economen Case, Quigley & Shiller (2001). Uitgaande van een 
dataset van 14 ontwikkelde landen, waaronder Nederland, gedurende de periode 1975-1999, 
laten deze onderzoekers zien dat het effect van waardeveranderingen van onroerend goed op 
consumptie veel groter is dan het effect van waardeveranderingen op de aandelenmarkt. Voor 
iedere Euro (reële) toename in de prijzen van onroerend goed stijgen onze (reële) consumptie-
uitgaven gemiddeld met € 0.10 - € 0.15. Het directe effect van een aandelenprijsstijging op onze 
consumptie is daarentegen veel kleiner en ligt zelfs zeer dicht bij nul.12,13,14 

 

                                                
12 Voor de Verenigde Staten is het verschil tussen het consumptie-effect van de aandelenmarkt en de 
onroerend goed markt kleiner, maar ook duidelijk aanwezig in de gehanteerde dataset. 
13 Overigens is het ook precies deze geringe samenhang tussen aandelenrendementen en consumptie 
die ten grondslag ligt aan de vaak gedocumenteerde equity premium puzzle. Cochrane (1999) geeft 
hiervoor een toegankelijk overzicht van de problemen en economische theorieën om aandelen-
rendementen aan macro-economische consumptie te linken.  
14 Het gezaghebbende opinieblad The Economist stelt in haar hoofdartikel van 30 maart dit jaar dat de 
economische teruggang in het laatste jaar wellicht relatief beperkt is gebleven dankzij de (internationaal) 
stijgende huizenprijzen en de daaruit voortvloeiende consumptie-effecten. 



Onroerend goed en de beleggingsportefeuille 
Gegeven de welvaartseffecten van onroerend goed en het belang ervan in het individuele 
vermogen is het ook van belang om bij de samenstelling van de beleggingsportefeuille rekening 
te houden met het risico dat voortvloeit uit de markt voor onroerend goed. Gezien vanuit de 
Beleggingstheorie is het belangrijkste element hierbij dat – indien een huishouden eenmaal een 
woning bezit – de omvang van deze investering min of meer vaststaat en bovendien slecht 
verhandelbaar is. De positie in het eigen huis is zeer vergelijkbaar met de positie die een 
belegger kan hebben in een eigen onderneming. Met name vanwege transactiekosten en het feit 
dat een woning zowel beleggingsdoelen als consumptiedoelen dient, vormt het bezit van een 
eigen woning in feite een positie in een niet (of in ieder geval niet gemakkelijk) verhandelbare 
investering. Tegelijk loopt de belegger wel het risico dat de waarde van de woning daalt, met 
potentieel belangrijke effecten voor het consumptieniveau. 
 
Om de effecten van onroerend goed bezit op de optimale beleggingsportefeuille te bepalen, is 
het uiteraard noodzakelijk om over goede gegevens ten aanzien van de prijsontwikkeling van 
onroerend goed te beschikken. Case & Shiller (1987) hanteren bijvoorbeeld de zogenaamde 
repeat-sales indices voor particuliere woningen in de Verenigde Staten om de 
prijsontwikkelingen van woningen in verschillende stedelijke gebieden weer te geven. Deze 
indices beogen de waarde-ontwikkeling van woningen weer te geven op een vergelijkbare 
manier als de AEX index de waarde-ontwikkeling van Nederlandse aandelen beoogt weer te 
geven, rekening houdend met de specifieke problematiek van de markt voor onroerend goed.15 
De repeat-sales indices worden in de Verenigde Staten inmiddels op actuele basis bijgehouden 
en gepubliceerd door Case Shiller Weiss, Inc. Flavin & Yamashita (2002) onderzoeken onder 
andere aan de hand van deze indices wat de effecten van het eigen woning bezit op de optimale 
beleggingsportefeuille zijn. Een soortgelijke analyse wordt voor een vijftal Amerikaanse steden 
ook uitgevoerd in het onderzoek van De Roon, Eichholtz & Koedijk (2002). 
 

 Spaardep. Obligaties Aandelen Woning Hypotheek 
Verwacht rendement 2.0% 3.0% 8.0%   
Risico (stdev) 1.0% 9.0% 18.0% 14.2% 7.0% 

      
Correlaties      
Spaardeposito 1.00 0.69 0.02 -0.03 0.84 
Obligaties 0.69 1.00 0.10 -0.01 0.60 
Aandelen 0.02 0.10 1.00 0.00 0.10 
Woning -0.03 -0.01 0.00 1.00 0.00 
Hypotheek 0.84 0.60 0.10 0.00 1.00 

Tabel V: Uitgangspunten voor voorbeeldportefeuilles in het geval van eigen woningbezit. 
 
Figuur 4 geeft aan hoe de samenstelling van een beleggingsportefeuille bestaande uit aandelen, 
obligaties en spaardeposito’s varieert met het belang van een eigen woning in het totale 
vermogen (exclusief human capital) van een belegger. De uitgangspunten voor deze figuur zijn 
samengevat in Tabel V, waarin de verwachte rendementen en risico’s op spaardeposito’s, 
obligaties en aandelen, alsmede de correlaties tussen deze beleggingscategorieën, onroerend 
goed en een hypotheek zijn weergegeven. De gegevens in Tabel V zijn louter als voorbeeld 
bedoeld en slechts ten dele gebaseerd op empirische gegevens. Gemakshalve wordt er in 

                                                
15 Met name het feit dat individuele woningen slechts incidenteel ge-/verkocht worden is een probleem 
waar de repeat-sales methode rekening mee houdt. 



Figuur 4 vanuit gegaan dat het bezit van een woning steeds volledig met een hypothecaire 
lening is gefinancierd.16 

Figuur 4: De figuur geeft een voorbeeld van de beleggingsportefeuille van aandelen, obligaties en een 
spaardeposito weer als functie van de fractie van het vermogen dat in een eigen woning is geïnvesteerd. 
 
Op de horizontale as van Figuur 4 is de waarde van de eigen woning weergegeven als fractie 
van het netto (financiële) vermogen. Helemaal links in de figuur is derhalve te zien hoe een 
belegger die geen eigen woning heeft zijn vermogen zou moeten verdelen over aandelen, 
obligaties en een spaardeposito. Naarmate we verder naar rechts kijken in de figuur, neemt het 
belang van de eigen woning in de beleggingsportefeuille toe. Als we ervan uit mogen gaan dat 
met name voor jonge beleggers de eigen woning een groot deel van hun netto vermogen vormt, 
terwijl de woning een steeds kleiner gewicht in de totale portefeuille krijgt naarmate de belegger 
ouder wordt en meer tijd heeft gehad om te sparen, dan is het linkerdeel van de figuur vooral 
van belang voor oudere beleggers en het rechterdeel vooral voor jongere beleggers. Duidelijk is 
te zien dat naarmate het belang van het eigen huis in de netto vermogenspositie groter is, de 
optimale portefeuille voor een groter deel uit obligaties en voor een kleiner deel uit aandelen 
bestaat. Dit is deels te verklaren door het feit dat de hypotheek die aan de eigen woning 
verbonden is, in feite niets anders is dan een positie in een obligatie, maar is deels ook specifiek 
voor de gekozen parameters in dit voorbeeld. De implicatie van Figuur 4 lijkt te zijn dat jonge 
beleggers wiens netto vermogen voor een groot deel uit niet-verhandelbaar onroerend goed 
bestaat meer in obligaties en minder in aandelen moeten beleggen dan oudere beleggers waar 
het netto vermogen voor een kleiner deel uit niet-verhandelbaar onroerend goed bestaat. De 
belangrijkste conclusie die ik uit dit voorbeeld wil trekken is dat er een duidelijke afhankelijkheid 
bestaat tussen de positie die een belegger in de eigen woning heeft en zijn optimale 
beleggingsportefeuille. 
 
Het is van belang om op te merken dat een analyse zoals hier gepresenteerd slechts een 
partiële analyse is. Zoals in het voorbeeld in Paragraaf 4.1 alleen op inkomensrisico is ingegaan, 
is hier alleen aandacht besteed aan het prijsrisico van de eigen woning. Tevens is in deze 
                                                
16 Gegeven de resultaten van bijvoorbeeld Flavin & Yamashita dat dit ook altijd een optimale keuze voor 
een huishouden is, is deze aanname niet problematisch. 
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analyse nauwelijks aandacht besteed aan de levensloop en het consumptiepatroon van de 
belegger, wat in het voorbeeld met inkomensrisico’s wel het geval was. Eén van de grote 
uitdagingen van de Beleggingstheorie is om deze analyses te integreren. De vraag die daarbij 
beantwoord dient te worden is hoe de optimale beleggingsportefeuille er uit ziet voor een 
belegger, rekening houdend met zijn levenscyclus, het risico dat hij loopt op de arbeidsmarkt of 
zijn ondernemersrisico, en rekening houdend met het risico dat hij loopt op de markt voor 
onroerend goed. Het gaat hierbij om een analyse waarbij alle assets (beleggingsportefeuille, 
eigen woning, human capital) en liabilities (hypotheek) van een belegger worden betrokken, in 
samenhang met zijn levenscyclus. 
 
Het belang van de analyse zoals hier geïllustreerd is dat ook de markt voor onroerend goed, via 
het woningbezit het totale vermogensrendement van de belegger beïnvloedt en dat de belegger 
daarmee rekening dient te houden in zijn optimale beleggingsportefeuille. De keuze voor 
aandelen en obligaties blijkt mede af te hangen van het belang van onroerend goed in het netto 
vermogen van de belegger en de mate waarin rendementen op aandelen en obligaties 
samenhangen met het specifieke onroerend goed waar de belegger risico over loopt.  
 
Onroerend goed en verwachte aandelenrendementen 
Kullmann (2001) voert de bovenstaande analyse nog verder door en maakt voor de 
aandelenmarkt onderscheid naar bijvoorbeeld de grootte van de onderneming zoals ook de 
eerder genoemde studies van Jagannathan & Wang (1996) en Heaton & Lucas (2001) dat voor 
de analyse van arbeidsmarktrisico en ondernemersrisico hebben gedaan. De analyse van 
Kullmann laat zien dat met name de aandelen van kleine ondernemingen relatief gevoelig zijn 
voor de prijsontwikkeling op de onroerend goed markt. Dit impliceert dat beleggers met een 
eigen woning er verstandig aan doen in hun aandelenportefeuille minder gewicht toe te kennen 
aan aandelen van  kleine ondernemingen en relatief meer gewicht aan aandelen van grote 
ondernemingen.  
 
Evenals Jagannathan & Wang (1996) en Heaton & Lucas (2001), voert ook Kullmann deze 
gedachtegang nog een stap verder door te veronderstellen dat beleggers bij hun 
portefeuillekeuze ook daadwerkelijk rekening houden met het niet-verhandelbare risico dat ze 
over hun onroerend goed lopen. Dit impliceert een prijsvormingsmodel waarin verwachte 
aandelenrendementen niet alleen afhangen van het algemene aandelenmarktrisico zoals in het 
CAPM, maar ook van het risico ten opzichte van de markt voor onroerend goed. De analyse van 
Kullmann suggereert dat dit inderdaad het geval is en dat het prijsrisico van onroerend goed 
zelfs belangrijker is voor verwachte rendementen op de aandelenmarkt dan het risico op de 
arbeidsmarkt in de analyse van Jagannathan & Wang (1996). Hier zien we wederom het 
dubbele karakter van de Beleggingstheorie. De portefeuilletheorie beoogt aan te geven hoe 
beleggers hun beleggingsportefeuille moeten kiezen rekening houdend met risico’s zoals die 
bijvoorbeeld voortvloeien uit de arbeidsmarkt of de markt voor onroerend goed. Wanneer 
beleggers zich ook daadwerkelijk aan deze portefeuillevoorschriften houden dan heeft dat 
vervolgens ook implicaties voor verwachte rendementen op aandelenmarkten. Indien beleggers 
bepaalde aandelen, zoals van kleine ondernemingen, massaal mijden omdat deze een sterke 
samenhang vertonen met de prijsontwikkelingen op de markt voor onroerend goed, dan zal het 
verwachte rendement op kleine ondernemingen groter moeten zijn om beleggers te bewegen 
deze aandelen toch in hun portefeuille op te nemen. Aandelen van kleine ondernemingen zullen 
dan een groter verwacht rendement hebben dan op basis van het CAPM mag worden verwacht. 
Een soortgelijke redenering zou kunnen gelden voor aandelen van ondernemingen met hoge 
Book-to-Market ratio’s van het eigen vermogen in samenhang met arbeidsmarkt- en 
ondernemersrisico. Of redeneringen zoals deze valide zijn, is een belangrijk onderwerp van 
toekomstig onderzoek. Hierbij moet nogmaals worden opgemerkt dat de kwaliteit van de data 



een belangrijke rol zal spelen: om betrouwbare uitspraken te doen over de invloed van de 
arbeidsmarkt en de markt voor onroerend goed op optimale beleggingsportefeuilles en 
verwachte rendementen op de aandelenmarkt zullen goede data nodig zijn over de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de markt voor onroerend goed. Met name het feit dat veel 
risico’s hier zeer persoonsgebonden zijn is problematisch, maar juist daarom ook relevant. 
 

5. Conclusies 
In deze rede heb ik proberen duidelijk te maken dat de principes van de inmiddels vijftig jaar 
oude Moderne Portefeuille Theorie van Markowitz en het daar later uit voortgekomen CAPM nog 
altijd zeer relevant zijn voor de Beleggingstheorie. Tegelijkertijd meen ik dat het voor een goed 
inzicht in financiële markten en voor de relevantie voor de financiële praktijk van groot belang is 
om met de specifieke situatie van beleggers rekening te houden. Een belangrijk inzicht is dat de 
uiteindelijke beleggingsportefeuille mede bepaald wordt door de specifieke aandelenmarkt 
waarin de belegger zich bevindt en andere markten waarmee hij te maken heeft, zoals de 
arbeidsmarkt of de markt voor onroerend goed.  
 
Voorbeelden uit twee heel verschillende delen van het vakgebied, namelijk International Finance 
en Personal Finance, hebben beoogd dit te illustreren. Voor internationale beleggers is een 
belangrijke overweging in hun beleggingskeuze de binnenlandse valuta waarmee zij te maken 
hebben. Door valutaverschillen zullen beleggers uit verschillende landen met verschillende 
risico/rendementsafwegingen worden geconfronteerd. Hoewel een belangrijk inzicht uit de 
Beleggingstheorie is dat dit uiteindelijk geen effect hoeft te hebben op de aandelenportefeuille – 
iedere belegger zal onder bepaalde aannames toch de wereld-marktportefeuille aanhouden – 
zal iedere belegger wel in verschillende mate in valuta-termijncontracten beleggen, wat op zijn 
beurt weer belangrijke implicaties voor verwachte aandelenrendementen kan hebben. Door 
handelsbeperkingen zullen beleggers in verschillende landen echter ook verschillende 
aandelenportefeuilles gaan aanhouden en dus niet meer in de wereld-marktportefeuille 
beleggen. Handelsbeperkingen in bijvoorbeeld opkomende markten leiden er vaak toe dat 
beleggers in een dergelijke markt in feite gedwongen zijn de binnenlandse aandelen in hun 
portefeuille een groter gewicht toe te kennen, waardoor zij beperkt worden in hun mogelijkheden 
tot internationale risicodeling. Het opheffen van dergelijke handelsbeperkingen lijkt dan ook vaak 
positieve effecten te hebben in die zin dat verwachte aandelenrendementen in de betreffende 
markt dalen, wat meer mogelijkheden biedt voor economische groei. 
 
Voor particuliere beleggers vormen de arbeidsmarkt, hun eventuele eigen onderneming en de 
markt voor onroerend goed belangrijke overwegingen in hun beleggingsportefeuille. Omdat het 
totale inkomen of rendement beïnvloed wordt door de risico’s uit deze markten doet de 
particuliere belegger er verstandig aan om hier in zijn beleggingsportefeuille rekening mee te 
houden. Dit kan de vorm aannemen van eenvoudig meer of minder in de aandelenmarkt 
beleggen indien er risico’s bestaan die volgen uit bijvoorbeeld arbeidsinkomen. Wanneer naar 
verschillende aandelencategorieën wordt gekeken, kan het ook zinvol zijn om specifieke 
aandelen, bijvoorbeeld van kleine ondernemingen, minder gewicht toe te kennen in de 
beleggingsportefeuille. In feite probeert de belegger zijn totale inkomensrisico dan te reduceren 
door de juiste aandelenkeuze. In deze visie is het belang van de beleggingsportefeuille niet 
alleen het vergroten van toekomstig inkomen en daarmee consumptie, maar ook het veilig 
stellen van dat inkomen. De aandelenmarkt fungeert hiermee feitelijk ook als verzekeringsmarkt. 
Om hier een goede invulling aan te geven is het met name voor de particuliere belegger van 
belang dat goede data beschikbaar komen omtrent de risico’s van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt 
en de markt voor onroerend goed – iets wat momenteel niet altijd het geval is. Daarnaast zie ik 



als één van de grote uitdagingen voor de Beleggingstheorie om tot een portefeuillemodel te 
komen waarin de beleggingsproblematiek in samenhang met human capital, onroerend goed en 
de levenscyclus geanalyseerd kan worden. 
 
In de mate waarin beleggers systematisch met bepaalde risico’s worden geconfronteerd zullen 
zij hun beleggingsportefeuille ook systematisch aan die risico’s willen aanpassen. Wanneer 
hierdoor bepaalde beleggingscategorieën systematisch worden onder- of overwogen mag 
verwacht worden dat dit effect heeft op aandelenprijzen en aandelenrendementen. Voor het 
vakgebied International Finance lijkt dit ook empirisch zeer relevant te zijn: het bestaan van 
bijvoorbeeld handelsbeperkingen heeft reële effecten op de beleggingsportefeuilles en dit lijkt 
meetbare effecten te hebben op verwachte rendementen in de betreffende markt. In hoeverre de 
genoemde risico’s die particuliere beleggers lopen ook een systematisch effect hebben op 
verwachte aandelenrendementen is een belangrijk en actueel onderwerp van onderzoek. 
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Ik heb gezegd. 
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