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Cathie Wood: keizerin van de techbeleggers
Beleggen mag dan jammer genoeg hoofdzakelijk een mannenwereld zijn, de
invloedrijkste belegger van het moment
is wellicht een vrouw. Haar naam is Cathie
Wood. na een carrière in de fondsensector richtte ze in 2014 het investeringshuis
ARK Investment Management op. De
naam refereert naar de Bijbelse ark des
Verbonds. De katholieke Californische is
diepgelovig en meent met haar investeringen het werk van God te doen. Met een
focus op innovatie en ETF’s (gesloten
fondsen waarvan de beurswaarde via
arbitrage gelijk is aan de intrinsieke
waarde), zette ze in op twee populaire
investeringsniches. Haar Ark Innovation
ETF (ticker aRKK) was in 2020 de grootste
actief beheerde ETF ter wereld. Sinds de
start in 2014 haalde dit fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 30%.
in 2020 was ze goed voor een winst van
ruim 150%. Ze wordt hierdoor gezien als
een van de beste stockpickers van haar
tijd. Een van haar stokpaardjes is Tesla.
Toen het aandeel begin 2018 onder druk
stond, deed ze de boude uitspraak dat het
aandeel binnen 5 jaar zou vertienvoudigen. Een stelling die op hoongelach werd

onthaald, al zou ze na
3 jaar al gelijk krijgen.
Bij de 44 belangen in
portefeuille is er ook
een Belg te vinden:
M a te r i a l i s e . H e t
aandeel van de kleine
specialist in 3D-printing was al vaker een
speelbal van bewegingen in het fonds. in
2020 werd de koers
naar duizelingwekkende hoogten gekatapulteerd. Omdat het
fonds steeds meer
investeerders aantrok, werd het verplicht
om massaal stukken bij te kopen. Bij de
Belgische smallcap waren er maar weinig
stukken beschikbaar, wat de prijs flink
opdreef. Begin 2021 dook de koers weer
pijlsnel naar beneden. aRKK-investeerders repten zich even snel weer naar de
uitgang wanneer de resultaten tegenvielen. Technologiewaarden beleefden in
2021 een minder jaar. Het fonds blijft niet
immuun voor de rotatie van groei naar
value die we het afgelopen jaar zagen op
de markten. De helft van de
posities verloor ruim 50%
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en een eigen kledinglijn uitbracht. Wood
krijgt geregeld de kritiek te beleggen in
groeiverhalen zonder rekening te houden
met de prijs die ze ervoor betaalt. Ze wordt
gezien als de vaandeldrager van de stierenmarkt. Het fonds zou garen gesponnen
hebben bij de expansie van de waarderingen bij technologieaandelen die we de
afgelopen jaren hebben gezien. Deze
kritiek pareerde ze door te stellen dat de
markt het potentieel van innovatie net
grandioos onderschat. Ze wijst naar de
vele beursintroducties die recent flopten
om aan te duiden dat we ver verwijderd
zijn van een technologiebubbel zoals in
de late jaren ’90. Bovendien gelooft ze dat
inflatie van tijdelijke aard is en we snel
weer in een deflatoire spiraal zullen
terechtkomen. Het succes van het fonds
stak veel sceptici de ogen uit en trok shorters aan, waaronder de legendarische
Michael Burry (zie pag. 5). Tegenwoordig
is er zelfs een short ETF (SARK) om in te
spelen op een daling van het fonds. Deze
kan je (net als de ark innovation ETF zelf)
jammer genoeg niet kopen in Europa.

Gulzige groeiers

i

n de lage renteomgeving van de jongste
jaren konden technologieaandelen goed
gedijen. De moderne beurskeizers werden
in dit klimaat gekroond. investeerders
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kiezen voor een interessant bedrijf en geloven dat het met de waardering uiteindelijk
wel goed komt. Zolang de rente structureel
daalde was dit een succesvol recept,

aangezien de waarderingen steeds verder
aanzwollen. Hoe moet het nu verder? is de
groeibelegger, nu de rentes weer lijken aan
te trekken, een vogel voor de kat?
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HOE IN TECHNOLOGIE BELEGGEN?
Technologieaandelen zijn sowieso lastig te
waarderen. Het is niet omdat er momenteel
weinig of geen winst is, dat een aandeel
niet interessant is. Kies steeds voor bedrijven met een stevige balans. Qua waardering komt het er soms op aan om creatief
te zijn. Technologieaandelen kunnen
gewaardeerd worden op omzetbasis, of in
vergelijking met het aantal gebruikers of
abonnees. Die waardering kan dan worden
vergeleken met die van de sectorgenoten.
Ga liefst voor marktleiders of spelers die
snel marktaandeel winnen. in het algemeen moet u zich steeds de vraag stellen
in hoeverre een bedrijf prijszettingsmacht
kan vergaren om ooit winst te puren uit zijn
snelgroeiende business. Prijszettingsmacht komt voort uit een sterke concurrentiepositie en kan verschillende oorzaken
hebben:
Merken: Sterke merken zorgen voor
trouwe klanten, waardoor producten aan
een meerprijs kunnen worden verkocht.
Fans van Tesla of Apple zullen niet snel

GROEIBELEGGERS & ACTIVISTEN
naar een concurrent overschakelen als
die een goedkoper of beter product
aanbiedt.
Netwerkeffecten: Sommige producten
worden meer waard als meer mensen het
gebruiken. Heel wat internetplatformen
voldoen aan deze regel. als al je vrienden
op Facebook zitten, zal je niet snel naar een
ander platform overschakelen. Hoe meer
verhuurders van vakantiehuisjes op online
marktplaats Airbnb staan, hoe waardevoller de app voor reizigers. En hoe meer reizigers de app gebruiken, hoe meer verhuurders op deze app willen staan.
Overstapkosten: Soms zijn klanten
trouw aan een product omdat het kostelijk
of omslachtig is om over te schakelen. als
de browser (Chrome), zoekrobot en Play
Store van Google al aanwezig zijn op je
toestel, zal je weinig moeite doen om een
ander product te gebruiken. Wie de
kantoortoepassingen (Office) van Microsoft gewoon is, zal niet snel veranderen.
Men spreekt soms over ‘vendor lock-in’:
‘gevangen’ bij een bepaalde producent.
Intellectuele eigendom: Bedrijven
kunnen een uniek product aanbieden als
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gevolg van al dan niet gepatenteerde technologie. ASML is zowat de enige toeleverancier die machines kan maken om piepkleine chips te graveren. Chipmaker
Qualcomm bezit diverse patenten, waardoor het royalties verdient op de verkoop
van 5G-smartphones en -apparatuur.
Schaalvoordelen: hoge aanvangskosten kunnen een competitief voordeel opleveren. Amazon wierp zijn gigantische
servercapaciteit in de schaal om de grootste aanbieder van clouddiensten te
worden. Netflix heeft een uitgebreid
video-aanbod, omdat het de productiekosten kan spreiden over ruim 200
miljoen abonnees.

Daniel Loeb: scherpe pen, diepe zakken
als de naam Daniel Loeb valt, wordt er in
bestuurskamers gevloekt. De miljardair is
een beruchte investeerder. Zijn strategie
bestaat uit investeringen in speciale situaties zoals faillissementen en activisme
bij grote bedrijven. in 1995 richtte hij het
hedgefonds Third Point op, genoemd naar
een surfplaats in Californië. naast surfen
heeft de amerikaan een passie voor yoga
en stimuleert hij zijn werknemers om
dagelijks te mediteren. Hij komt uit een
ondernemende familie (zijn groottante
vond de barbiepop uit) en heeft steeds
een ondernemersinstinct gehad. als kind
betaalde hij een jongen op school dagelijks 25 dollarcent om hem te beschermen
tegen pesters. in zijn studententijd zat hij
in de klas met Barack Obama, die hij
steunde met zijn politieke campagne. Met
zijn investeringen stuurt hij aan op strategiewijzigingen. Daarbij schrijft hij rechtstreeks het management aan, gewoonlijk
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in een scherpe, grappige en soms vileine
stijl. Veilinghuis Sotheby’s noemde hij
ooit een oud schilderij dat dringend
gerestaureerd moet worden. Bij Yahoo
kegelde hij al na enkele dagen de CEO
buiten. na een paar snelle managementwissels vertrok Loeb een jaar later al met
ruim 100% winst. Met een positie in
Nestlé dwong hij bij de consumentengoederengroep een afsplitsing van de charcuterietak (o.a. Herta) af. niet elke keer
slaagde hij in zijn opzet. Bij het japanse
Sony ijverde hij tevergeefs voor een
opsplitsing van het conglomeraat, al
boekte hij nog steeds een kleine meerwaarde op de belegging. Gewoonlijk veert
een aandeel meteen fors op wanneer
Loeb zijn intrede maakt. Dat hij niet altijd
op zoek is naar snelle winst, bleek uit zijn
episode bij Walt Disney. Daar maande hij
het bestuur aan om te besparen op dividenden en te investeren in videostrea-

ming. Recent werd de dwarsligger een
kiezel in de schoen van Royal Dutch Shell.
Hij meent dat de groep de oude activiteiten (ontginning en raffinage van olie &
gas) en de duurzame energie (zoals waterstoftechnologie) in aparte entiteiten moet
splitsen. De oliemajor zou aan een onterechte korting noteren door tegengestelde belangen bij de aandeelhouders.
Loeb doet het met een jaarlijks rendement
van zo’n 14% net beter dan de markt.
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Azende activisten

D

e laatste jaren komen activistische
beleggers steeds vaker in de pers,
bijvoorbeeld wanneer een van hen een
positie in een onderneming inneemt. Dit
jaar zijn verschillende grote bedrijven het
doelwit geweest van activisten. Zo heeft het
activistische fonds Third Point een belang
genomen in Royal Dutch Shell en nam Bluebell Capital een belang in Danone.

onderneming onderhandelen over de
uitvoering van deze strategie. Dat kan
verscheidene maanden duren, aangezien
bedrijven soms zeer terughoudend zijn
(hun werk wordt immers bekritiseerd).
Eventueel kan het activistische fonds
proberen om meer invloedrijke mensen
voor zijn zaak te winnen en het bestuur van
de onderneming om te buigen. Wanneer het
opzet geslaagd is, verkoopt de activist zijn
belang.

WAT IS EEN ACTIVIST?
activistische beleggers zijn meestal hedgefondsen of private equity-ondernemingen.
Ze investeren in bedrijven waarvan ze geloven dat zij de strategie kunnen optimaliseren om aandeelhouderswaarde te creëren.
Hun ‘activisme’ kan gericht zijn op verschillende thema’s: een splitsing van de onderneming (dit is het geval voor Royal Dutch
Shell met Third Point), een verandering van
het management (de CEO van Danone was
het doelwit van Bluebell, dat zijn zin kreeg),
een uitkering aan de aandeelhouders
(CIAM wil dat Telenet 1 mrd. EuR aan zijn
aandeelhouders uitkeert), of een andere
strategische verandering. Hoewel het activistische fonds niet altijd een zetel in de
Raad van Bestuur krijgt, moet het een
voldoende groot belang hebben om enig
gewicht in de schaal te leggen. Het gaat dus
vaak om een investering van enkele procenten van het kapitaal van de doelonderneming. Zodra het standpunt van de activist
publiekelijk bekend is gemaakt, begint de
‘ondermijning’. Door middel van gedetailleerde rapporten, artikels in de pers of via
invloedrijke stemmen op de markten, zal
de activist zijn strategische visie op de
onderneming bekendmaken. Vervolgens
zal hij of zij met de Raad van Bestuur van de

IS HET DOELTREFFEND?

Op zeer korte termijn, vooral als het activistische fonds een solide reputatie heeft,
stijgt het aandeel van de doelonderneming
gewoonlijk. Dit omdat de activist een
(groot) pakket aandelen op de markt koopt,
hetgeen koopdruk genereert, maar ook
omdat de aankondiging van de positie
belangstelling wekt. Dit is logisch aangezien hij beweert te weten wat er nodig is om
aandeelhouderswaarde te creëren. Het
brengt nieuwe strategische ideeën in de
onderneming, die misschien nooit werden
overwogen. Op langere termijn leidt dit
echter niet altijd tot winst, noch voor de
activist, noch voor de aandeelhouder van
de onderneming, of zelfs niet voor beiden.
indien de activist er niet in slaagt de
gewenste verandering door te voeren, zal
hij de onderneming verlaten, zelfs zonder
winst. De langetermijnbelegger kan uiteindelijk in een zwakkere onderneming belegd
zijn dan voor de komst van de activist. De
door de activist gewenste verandering kan
immers nadelig uitvallen (hij heeft niet
altijd gelijk) en men mag niet uit het oog
verliezen dat de activist er vooral op uit is
om zo snel mogelijk winst te maken. Bovendien kan de intrede van
de activist in het kapitaal
ENKELE BEDRIJVEN GEVISEERD DOOR ACTIVISTEN
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Bedrijf
Activist
Doel
teweegbrengen, de
Ahold Delhaize
Elliott Advisors
Spin-off Bol.com
uittrede uit het kapitaal
Solvay
Bluebell
Managementwissel
kan
een daling teweegRoyal Dutch Shell
Third Point
Opdeling activiteiten
brengen,
gezien de
GSK
Elliott, Bluebell Wijziging Raad van Bestuur
verkoop
van
een vrij
Telenet
CIAM
Uitkering 1 mrd. EUR
groot aantal aandelen.
Ontex
Active Ownership Cap. Strategische opties activa
Tot slot bleek uit een

BEL_HP_004_20220104_.indd 4
kris.vanrossem@gmail.com
- 1473803-001

PERSHING SQUARE HOLDINGS KLOPT DE MARKT
300
250

I = 100

S&P 500
Pershing Square Holdings

200
150
100
50
2017

2018

2019

2020

2021

medio 2020 gepubliceerde studie van de
Harvard Law School dat in 2018 30% van de
activistische campagnes succesvol was en
37% onsuccesvol (33% liep nog). uit de
studie blijkt niet of activistische beleggers
er uiteindelijk gemiddeld in slagen winst te
maken.

INVESTEREN IN ACTIVISTEN?
als u geïnteresseerd bent in activistisch
aandeelhouderschap, kunt u beleggen
door rechtstreeks aandelen te kopen van
een beursgenoteerd activistisch fonds. Een
van de bekendste is Pershing Square
Holdings, eigendom van de activist Bill
ackmann (zie verder). De meeste fondsen
geven vooraf aan welk soort ‘activisme’ ze
willen voeren. De diversificatie van activistische fondsen is vaak zeer gering.
Pershing bijvoorbeeld heeft meer dan 20
mrd. uSD onder beheer, maar heeft slechts
10 posities. Er zijn trackers die zich specialiseren in activistische beleggers, wat een
beetje meer diversificatie biedt en betekent dat u niet de ‘juiste’ activist hoeft te
kiezen. Helaas zijn deze niet beschikbaar
voor Europese beleggers. Er is nog altijd
de mogelijkheid om de door activisten
geviseerde aandelen te kopen. Dit betekent dat u de doelwitten kunt kiezen die u
aanstaan, met als mogelijk nadeel dat u
niet profiteert van een koersstijging
wanneer een fonds aankondigt dat het een
positie in het aandeel heeft ingenomen.
Welke oplossing u ook kiest, houd er rekening mee dat dit type investeringen zeer
subjectief is en dat het succespercentage
niet uitzonderlijk is.
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Bill Ackman: coole cowboy
Bill ackman onderlijnde in 2020 zijn
supersterrenstatus in beleggersland, met
een rendement van liefst 70%. in 2019
scoorde hij al 58% en dit jaar lijkt hij
opnieuw op weg naar een sterk resultaat.
Hoe speelt hij dit klaar? Ackman is een
activist die gewoonlijk vrij lang posities
aanhoudt, maar tussendoor inspeelt op
marktbewegingen. Zijn gesloten fonds
Pershing Square Holdings (PSH) is genoteerd op amsterdam (GG00BPFjTF46). Hij
boekte onder meer succes met posities in
restaurantketens. Toen de pandemie
uitbrak verdiende hij een aardige stuiver.
Hij dekte zich in tegen een marktdaling en
ging na de crash van maart 2020 net op
tijd weer op koopjesjacht. Toch waren niet
al zijn avonturen succesvol. Tussen 2015
en 2018 haalde hij teleurstellende resultaten. De ironie wil dat hij op een gegeven
moment zélf met een activistische
aandeelhouder te maken kreeg, toen zijn

fonds aan een stevige korting noteerde.
Daarvoor verloor hij eens een titanenstrijd met zijn rivaal Carl Icahn. in 2012
nam hij een gigantische shortpositie van
1 mrd. uSD in Herbalife. Hij beschuldigde
de verkoper van voedings- en gezondheidsproducten van bedrog. Herbalife
heeft onafhankelijke distributeurs, die
naast producten verdelen ook andere
distributeurs ronselen. Zo zou er een piramidespel ontstaan, waarbij enkel aan de
top geld wordt verdiend, terwijl aan de
basis verdelers achterblijven met de voorraden. icahn nam de handschoen op en
investeerde fors in het bedrijf. De twee
begonnen ooit live op CnBC te bekvechten, waarbij icahn ackman uitmaakte voor
een leugenaar en een huilbaby. Dankzij
icahn en enkele juridische meevallers
schoot het aandeel de hoogte in, waardoor ackman de shortpositie moest
uitstoppen. Recent deed ackman wel een

goede zaak met Universal Music Group
(uMG). Hij spendeerde een vijfde van het
kapitaal van PSH aan een 10%-belang,
terwijl de grootste muziekgroep ter wereld
niet veel later beursgenoteerd werd aan
een veel hogere prijs. Eerst wilde ackman
uMG inlijven via de SPaC (blancochequebedrijf) Pershing Square Tontine Holdings
(uS71531R1095). Hij heeft nog tot
volgende zomer de tijd om een geschikt
doelwit te vinden voor dit vehikel.

Michael Burry: koppige contrabelegger
Michael Burry is een arts die in 2000 het
succesvolle hedgefonds Scion Capital
oprichtte. Zijn eerste successen boekte
hij door tijdens het barsten van de
dotcom-zeepbel overgewaardeerde internetaandelen te shorten. Shorten is inzetten op een daling van een actief (zie
verder). Ook toen de markt in 2003
herstelde, klopte hij het beursgemiddelde
als waardebelegger. Hij vergaarde pas
wereldfaam door de huizencrisis van eind
jaren 2000 correct te voorspellen én er
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flink geld aan te verdienen. Het verhaal
kwam later tot leven in de Hollywoodfilm
‘The Big Short’, waardoor hij al helemaal
onsterfelijk werd. Hij ontdekte dat de
Amerikaanse huizenmarkt overgewaardeerd was. Gezinnen kochten woningen
die ze zich niet konden veroorloven.
Banken gaven weinig kredietwaardige
gezinnen toch een lening, omdat ze
geloofden dat de huizenprijzen zouden
blijven stijgen. in geval van een wanbetaling kon de bank beslag leggen op het
huis. Ze bundelden deze ‘rommelhypotheken’ tot afgeleide producten, die ze
doorverkochten als kwaliteitsvolle investeringen. Burry voorspelde dat het kaartenhuisje in elkaar zou storten en kocht
massaal verzekeringen tegen kredietverzuim (credit default swaps). Toen de
huizenbubbel barstte, verdiende hij grof
geld aan de operatie, op een moment dat
de beurzen flink daalden. De beursmeester gaf toe eigenlijk geen fan te zijn van

shorten, maar dat de marktomstandigheden hem hiertoe verplichtten. nadat hij
zijn fonds liquideerde, investeerde hij
met eigen middelen in schaarse goederen
zoals goud, landbouwgrond en vooral
water. Toch kriebelde het later weer om te
gaan shorten. Zijn tegendraadse aanpak
leidde hem geregeld naar andere zeepbellen. Hij waarschuwde onder andere voor
het gevaar van de cryptomarkt en passieve
fondsen (ETF’s), die de waarderingen
zouden opdrijven. als criticus van technologiebelegger Cathie Wood (zie pag. 2)
zette hij in tegen haar ARK Innovation ETF.
Ook producenten van elektrische voertuigen kregen een veeg uit de pan. Vooral de
shortpositie in de producent van elektrische wagens Tesla brak hem zuur op. Hij
ruziede op Twitter openlijk met CEO Musk,
waarna hij zijn Twitter-account verwijderde. Burry heeft nog steeds enkele
‘long’-posities, waaronder wapenmaker
Lockheed Martin en apotheekgroep CVS.
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Shorters: strijders of schurken?

S

horters spelen in op een waardedaling
van een bepaald actief. Bij het shorten
van aandelen worden effecten geleend om
ze meteen te verkopen. De investeerder
hoopt ze dan later aan een lagere koers te
kunnen kopen om deze lening vervolgens
af te lossen. Gewoonlijk wordt deze
constructie opgezet door een financiële
instelling, die het verpakt tot een verkoopbaar financieel product.

GECONTESTEERD
Het gedrag van shorters verdeelt de meningen. Volgens sommigen zijn het gewetenloze schurken, die zich verkneukelen op
problemen bij bedrijven. Wie schept er nu
plezier in een bedrijf dat heel wat werknemers tewerkstelt te zien falen? Volgens
anderen zijn shorters net het geweten van
de markt. Ze vormen een noodzakelijk
kwaad, een gezond tegengewicht voor het
ongebreidelde optimisme op de beurzen.
Bovendien spelen ze vaak een cruciale rol
bij het ontdekken van criminele feiten. Zo
komen we bij de zogenaamde ‘ethische
shorters’ uit. Zij gaan op zoek naar onregelmatigheden die nog niet bekend zijn bij het
grote publiek. Vaak gaat het om fraude of
boekhoudkundige fouten. activistische
shorters voeren doorgaans een eenzame
strijd tegen optimistische analisten, investeerders en soms zelf de regelgevers.
Getuige hiervan is het Wirecard-schandaal.
Het hippe Duitse techbedrijf lag het voorbije decennium geregeld onder vuur door
activistische shorters, die beweerden dat
er sprake was van fraude. in plaats van het
bedrijf beter in de gaten te houden, richtte
de Duitse toezichthouder BaFin zijn pijlen
op de shorters, die aan marktmanipulatie
zouden doen. Het verbood in februari 2019

GROOTSTE SHORTPOSITIES (21/12/21)
België
Biocartis
Euronav
Mithra
IBA
Umicore

3,1%
2,5%
1,8%
1,7%
1,4%

Nederland
Wereldhave
10,8%
Air France-KLM
7,9%
Just Eat Takeaway 4,6%
AMG
4,4%
PostNL
3,7%
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2 maanden lang om shortposities in Wirecard te nemen en opende een onderzoek
tegen verschillende investeerders. Wirecard intimideerde shorters en zou zelfs
computers hebben laten hacken en
mensen laten schaduwen. Toen de Financial Times met bezwarende informatie
kwam, werd de zakenkrant voor het gerecht
gedaagd omdat het met shorters zou
samenspannen. uiteindelijk barstte de
bom toen auditkantoor EY - die jarenlang
niets in de gaten had - aangaf dat er zo’n 2
mrd. EuR zoek was in de boekhouding. Het
aandeel Wirecard nam een duik, werd
geschrapt uit de Duitse sterindex DaX30 en
zou uiteindelijk van de beurs verdwijnen.
uiteindelijk vroeg het betaalbedrijf het faillissement aan. Op de grafiek ziet u de
dramatische val van het aandeel. Veel
shorters zouden hun broek echter scheuren aan de operatie. Ze gingen gebukt
onder juridische kosten, of werden
verplicht hun posities te vroeg uit te stoppen. Tijdens een felle koersstijging zijn
shorters immers genoodzaakt een aandeel
duurder terug te kopen, wat de koers nog
verder opdrijft (short squeeze). Ook bij
andere schandalen, zoals Lehman
Brothers, Enron, of het Belgische Lernout
& Hauspie stonden shorters aan de wieg
van fraude-onthullingen. Door de lange
stierenmarkt op de beurzen zijn er steeds
minder shorters die hun stiel volhouden.
Op de website shortsell.nl kan u de shortposities in verschillende Europese markten
in de gaten houden. in de tabel ziet u de
Belgische en nederlandse aandelen met
de grootste shortposities. Vanaf 0,5% is
men verplicht een positie te melden aan
het publiek. Veel investeerders blijven
liefst net onder deze drempel, om in de
schaduw te werk te kunnen gaan. andere
shorters geven net graag veel ruchtbaarheid aan hun zaak. Ze publiceren geregeld
rapporten waarin ze hun idee staven. Hiermee willen ze de bal aan het rollen brengen
en anderen overtuigen van hun gelijk. Dit
kan de neergang van een aandeel bespoedigen. net hierom houden heel wat shorters deze rapporten geheim. Door openlijk
een bedrijf te bekritiseren, bestaat de
kans dat de shorter ervan beticht wordt de
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markt te manipuleren. Veel shorters
dienen enkel hun eigenbelang en streven
speculatieve winsten na. in plaats van
nuttig onderzoek te doen, vallen ze bedrijven aan die perfect gezond zijn. Via stemmingmakerij en valse geruchten proberen
ze de koers dan te ondermijnen voor hun
eigen profijt. Dat is uiteraard een bedenkelijke praktijk.

DE REVOLTE VAN DE KLEINE MAN
Dat shorters niet al te populair zijn, werd
nog maar eens duidelijk tijdens een ongeziene episode in de beleggerswereld die
zich begin 2021 voltrok: de Reddit-revolte!
Op het populaire online forum Reddit (dat
binnenkort naar de beurs komt) discussiëren kleine beleggers dagelijks over de
financiële markten en hun al dan niet
succesvolle investeringen. Een gebruiker
kwam op het lumineuze idee om een shortsqueeze te ontketenen bij het verguisde
aandeel GameStop. De oude keten van
fysieke winkels voor videospelletjes zat al
jaren in een neerwaartse spiraal en daar
kwam de coronacrisis nog eens bovenop.
Dit trok een massa shorters aan, die wilden
profiteren van de malaise bij de onderneming. Hij berekende dat er meer aandelen
(140%) werden geshort dan er publiek
beschikbaar waren. Hij riep andere kleine
beleggers op om massaal aandelen te
kopen. Dat stuwde koers hoger, wat shorters verplichtte hun posities te sluiten en
de aandelen duurder terug te kopen. Dit
duwde de koers nogmaals hoger en bracht
een domino-effect teweeg. De toestroom
aan speculanten die een graantje wilden
meepikken, zorgde voor een ware hype
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rond het aandeel. Lage kostenbroker
Robinhood moest op een gegeven moment
onder hevig protest de handel in het
aandeel stopzetten om de financiële stabiliteit te garanderen. Daarnaast werden de
pijlen gericht op andere verguisde aandelen, zoals bioscoopgroep AMC en technologiebedrijf Blackberry. De feiten leidden
tot verschillende rechtszaken en een hoorzitting in het amerikaanse Congres rond de
rol van brokers, sociale media en hefboomfondsen. Reddit kraaide victorie en
claimde een overwinning van de kleine
man op de grote aasgierfondsen van Wall
Street. Maar is de waarheid wel zo eenvoudig? activistische shorters klagen dat ze

worden neergezet als de boeman, terwijl
velen van hen wel degelijk een maatschappelijke functie hebben. Door gecoördineerde acties op sociale mediaplatformen
wordt shorten erg risicovol, wat hen uit de
markt drijft.

DOE-HET-ZELF?
Heel wat brokers bieden shortproducten
aan aan hun klanten. Soms is hier een
schuldhefboom aan verbonden, waardoor
de investeerder potentieel veel meer kan
winnen of verliezen. We zijn geen fan van
dit soort producten. Shortproducten
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hebben de neiging bij een zijwaartse beweging van het onderliggend actief (zeker als
er veel volatiliteit is) alsnog in waarde te
dalen. Er bestaat ook de mogelijkheid om
short te gaan via put-opties. u koopt dan
het recht om een bepaald actief te verkopen aan een bepaalde prijs binnen een
bepaalde periode. Dit recht is niet gratis en
hoe langer de periode duurt, hoe hoger de
premie is die u betaalt. Over het algemeen
zetten zowel professionele als particuliere
shorters gemiddeld vrij povere rendementen neer. normaal gezien stijgen de beurzen op lange termijn, waardoor timing
cruciaal is. We zouden daarom zeker niet
teveel in dit soort producten beleggen.

Jim Simons: briljante beursprofessor
Wie is de beste belegger aller tijden?
Steeds vaker wordt de naam jim Simons
genoemd. Zijn rendement laat beursiconen als Buffett, Lynch en Soros ver achter
zich. Hij leefde lang in een relatieve anonimiteit, ver weg van de schijnwerpers. Sinds
het boek ‘The Man Who Solved The Market’
eind 2019 uitkwam, gaat zijn naam regelmatig over de tongen. De man heeft geen
economische achtergrond. Hij maakte
carrière als wiskundeprofessor. in zijn
jonge jaren hielp hij de amerikaanse overheid om Russische geheime codes te
ontcijferen. in 1978 waagde hij zich op
40-jarige leeftijd aan een nieuwe uitdaging. Hij wilde de meest complexe puzzel
in de wereld oplossen: de beurs! Hij richtte
Renaissance Technologies op en verzamelde een team geniale geleerden rond
zich. Geen van hen had enige Wall Streetervaring. Hij wilde een beurscomputer
bouwen die geld verdiende terwijl hij
sliep. Hij verzamelde zoveel mogelijk data,
in de hoop er bruikbare patronen in te
herkennen. Hiermee wilde hij koersen
kunnen voorspellen. Simons ging hierbij
uit van markten die niet perfect efficiënt
werken. Beleggers zijn irrationeel en het is
mogelijk om terugkerend menselijk gedrag
te modelleren. na jaren zwoegen en sleutelen aan wiskundige modellen was het
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zover. De beursmachine herkende
bepaalde patronen en legde automatisch
koop- en verkooporders in. Hij startte met
beleggingen in valuta en stortte zich
daarna op grondstoffen, staatspapier,
aandelen en cryptomunten. Het systeem
werkt zoveel mogelijk ‘marktneutraal’,
waarbij het niet uitmaakt in welke richting
de markten bewegen. Het neemt zo veel
mogelijk kortstondige posities in. “als je
frequent handelt, hoef je maar 51% van de
tijd juist te zijn om veel geld te verdienen”,
zo oordeelde hij. Tussen 1988 en 2020
haalde het vlaggenschipfonds Medallion
na kosten 40% jaarlijks rendement. Voor
de torenhoge beheerskosten zou dat bijna
70% zijn! Het succes trok de aandacht van
concurrenten en het fonds dreigde een
slachtoffer van zijn eigen succes te worden.
Simons probeerde Medallion klein te
houden om de impact op de markt te
beperken. Hij weigerde nieuwe investeerders, om uiteindelijk enkel nog het geld
van de beheerders en hun familie te beleggen. naast Medallion heeft het bedrijf wel
enkele andere fondsen die open zijn voor
het publiek, al halen zij een lager rendement. Simons probeert angstvallig zijn
competitief voordeel te beschermen. Zijn
algoritme houdt hij geheim en bovendien
probeert hij het voortdurend te verbeteren.

andere fondsen trachten zijn strategie
immers voortdurend te kopiëren. Om niet
teveel aandacht te trekken is hij erg
mediaschuw en geeft hij zelden interviews.
Recent kreeg het fonds negatieve publiciteit. Medallion schikte met de amerikaanse belastingdienst voor een recordbedrag. Het fonds zou kortetermijnwinsten
(die zwaarder belast worden) jarenlang
hebben gemaskeerd als langetermijnwinsten. Het succes van het fonds zorgde mee
voor de opmars van het zogenaamde
‘quantbeleggen’. Momenteel is een derde
van de wereldwijde handel computergestuurd. De meeste algoritmische traders
doen het echter niet beter dan de markt.
in die zin is jim Simons echt een witte raaf,
de spreekwoordelijke uitzondering.
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Van de rode loper naar Wall Street

i

n de gemediatiseerde wereld van vandaag
krijgen financiële professionals steeds
vaker een celebrity-status. Ze prijzen zichzelf en hun adviezen, prestaties en producten aan in de media en vergaren zo naamb e ke n dh e i d . A n d e r zi jds wa ge n
beroemdheden zich steeds vaker aan
beleggingen. Sportmensen, acteurs,
artiesten en andere beroemdheden
ontpoppen zich soms tot gewiekste investeerders.

DE CELEBRITY-INVESTEERDER
Er is een onderscheid tussen ondernemers
en beleggers. al langer dan vandaag prijzen beroemdheden producten aan in reclamespots of verbinden ze hun naam aan
bepaalde merken. Soms volstaat het zelfs
om bepaalde producten openlijk te gebruiken en te posten op sociale media (influencers). anderen richten hun eigen
kleding-, parfum-, gezondheids- of
voedingsmerken op. acteur George
Clooney richtte in 2013 tequilamerk Casamigos op, dat hij in 2017 verkocht aan

GEÏNVESTEERD BEDRAG (MRD. USD)
Ashton Kutcher
Katy Perry
Jay-Z
Bono
Serena Williams
Oprah Winfrey

Acteur
Muzikant
Muzikant
Muzikant
Tennisster
Presentatrice

3,1
1,1
1
0,9
0,6
0,5

Bron: Money.co.uk

LEZERSADVIES
Adviestelefoon: 078/15 00 05
(elke woensdag van 9u tot 12u)

Hou uw abonneenummer bij de hand.
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drankenreus Diageo voor 1 mrd. uSD.
actrice Gwyneth Paltrow lanceerde wellness- en lifestylemerk Goop. Met peperdure en vaak pseudowetenschappelijke
middeltjes werd ze steenrijk. We focussen
hier vooral op beleggingen. Een bekende
naam kan gebruikt worden om vroeg in te
stappen in een beloftevolle onderneming
die nog niet op de beurs staat. Toen zangeres Beyoncé in 2015 optrad op een bedrijfsevenement van Uber, verraste ze de organisatie door in aandelen in plaats van in
cash betaald te willen worden. Een slimme
zet, want het platformbedrijf kwam 4 jaar
later aan een fors hogere waardering naar
de beurs. anderen gebruiken hun naam om
investeringen aan te prijzen. Oprah Winfrey
nam in 2015 een 10%-belang in Weight
Watchers. Ze ontketende een verhoogde
interesse in het aandeel, dat op 2,5 jaar tijd
vertienvoudigde. Met één tweet joeg ze de
koers ooit 23% hoger.

CARRIÈRESWITCH
Sommigen maakten van investeringen een
voltijds beroep. acteur ashton Kutcher
ontpopte zich tot een Silicon Valley-investeerder, met vroege posities in onder meer
uber, Airbnb, Spotify en Shazam. Zijn
bedrijf A-Grade Investments verachtvoudigde in de eerste 6 jaar. niet iedereen is
even succesvol. in 2013 bleek uit een
onderzoek van XPro dat 60% van de voetballers uit de Engelse Premier League
binnen de 5 jaar na hun carrière failliet is.

REDACTIE
Hoofdredacteur: Gert Bakelants (@GertBakelants)
Adjunct hoofdredacteurs: Frank De Mol
(@FrankDeMol1), Geert Smet (@GeertSmet1975)
Financiële analisten & vaste medewerkers:
Marc Brems (@MarcBrems), Youry Huygen,
Simon Renty, Kévin Jacobs.
Marketing: David Kronfeld, Chantal Janssens

80% van de american Football-spelers
heeft na zijn carrière financiële problemen.
Dit meestal als gevolg van slechte investeringen.

SPAC-BOOM
andere beroemdheden gebruiken hun
naam om grote zakendeals te faciliteren.
We spraken eerder in dit nummer al over
SPaC’s. Dit zijn blancochequebedrijven of
lege beursschelpen die zijn opgericht met
als enige doel om een ander bedrijf naar
de beurs te brengen. Op die manier is het
een binnenweg voor een privaat bedrijf om
een beursnotering te krijgen. in plaats van
de complexe iPO-procedure te doorlopen
moeten ze gewoon fuseren met een SPaC
en klaar is kees. Een SPaC haalt geld op bij
investeerders en belooft binnen 2 jaar een
deal te sluiten, zo niet worden de investeerders terugbetaald. Ook in dit universum zien we steeds meer beroemdheden
opduiken, zoals bekende sporters. Het lijkt
op het eerste gezicht een zoveelste uitspatting van het dolgedraaide beursklimaat.
Maar naast publiciteit en extra centen
kunnen deze mensen effectief waarde
genereren, ook al hebben ze geen economische achtergrond. De aanwezigheid van
beroemdheden zou immers de kans op een
succesvolle deal bespoedigen. Want welke
ondernemer wil er niet eens aan de onderhandelingstafel zitten met basketicoon
Shaquille O’neal of tennislegende Serena
Williams?
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