
8 technische en kwantitatieve analyse • april 2007 

slechts vijf negatieve jaren had
(het grootste verlies van die vijf
was 11,8%), en dat terwijl het
rendement gemiddeld 11,6% per
jaar was, dus zelfs iets beter dan
de S&P500. Ziehier het nut van
diversificatie (de standaarddevia-
tie was ook sterk gereduceerd,
naar 10%). Nu de timing. Er
wordt belegd in elk van de vijf
assetcategorieën, alleen als de
maandkoers van de betrokken
categorie boven het 10-maands
SMA staat. Dit betekent dat de
kaspositie kan variëren van
100% (in geen van de assetcate-
gorieën wordt belegd) tot 0%
(alles volbelegd). Ter informatie:
er wordt slechts zelden niet
belegd, er zijn altijd wel een of
meer assetcategorieën die het
goed doen. De timingstrategie
was ook nu superieur aan de
gespreide buy-and-holdportefeu-
ille: het gemiddelde jaarrende-
ment bedroeg 11,9% (tegen
11,6% van buy-and-hold) en de
standaarddeviatie was 6,6%
(tegen 10% van buy-and-hold).
Ook nu ligt het nut van timing
vooral in de risicoreductie. Het
slechtste jaar bij timing was
1,4%, geen enkel negatief jaar
dus! Tot slot onderzocht Mebane
het tweemaal beleggen in de
timingportefeuille (dus een
leverage – geleend geld – van 2).
Het rendement nam bij de ‘gele-
veragede’ timingstrategie sterk
toe (16,6%), maar het risico ook.
Kijkend naar de risico-rende-
mentsverhouding verbeterde
leverage de timingstrategie niet.
Al met al toont deze paper het
nut van diversificatie en het nut
van timing heel simpel en dui-
delijk aan.

Noot:
1Er wordt hier gewerkt met
geometrische rendementen. Gaan
we uit van rekenkundige rende-
menten (waar de ‘variance drain’
geen invloed heeft), dan verschil-
den de rendementen van de buy-
and-hold- en timingstrategie hoe-
genaamd niet: 11,66% (S&P500-
index) en 11,72% (timing).
Zie ook rubriek Lezersvragen.

de tijd wordt namelijk niet in
aandelen, maar in deposito met
een veel lagere standaarddeviatie
belegd). Ook de MDD verbetert
aanzienlijk: die wordt 50%, ter-
wijl het slechtste jaar nog ‘maar’
een verlies heeft van 26,7%.
Mebane concludeert terecht dat
timing superieur is aan buy-and-
hold, omdat de zware bearmark-
ten worden vermeden.
Opvallend was bijvoorbeeld ook
dat in de tien zwaarste jaren
voor de S&P500-index er bij de
timingstrategie toch nog vier
jaren daarvan positief waren.
Om te kijken of Mebane toeval-
lig een gelukkige hand had door
te kiezen voor een 10-maands
SVG, onderzocht hij ook het nut
van een 6-, 8-, 12- en 14-maands
SVG. De statistieken waren
redelijk vergelijkbaar met die
van het 10-maands SVG (bij de
ene was de reductie in stan-
daarddeviatie het grootst, de
ander was weer superieur wat
betreft MDD). En om te zien of
hij toevallig een gelukkige hand
had door te kijken naar de
S&P500, onderzocht hij ook het
nut van timing bij andere indi-
ces en markten (commodities,
vastgoed, obligaties). Ook nu
bewees het 10-maands SVG zijn
nut, vooral als risicoverlagend
instrument.
Nu de assetallocatie. Mebane
construeerde een ‘naïeve’ porte-
feuille in de zin dat hij de porte-
feuille gewoon gelijkelijk opdeel-
de in vijf assetcategorieën:
S&P500, EAFE (internationale
aandelen), NAREIT (vastgoed),
GSCI (commodities) en T-
bonds. Het eerste dat hem
opviel was dat deze naïef
gespreide portefeuille over de
periode 1972 tot en met 2005
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Veel grote beleggers huldigen een buy-and-holdbenadering.

De enige bets die ze nemen, zijn de beslissingen hoe te
spreiden (bijvoorbeeld meer in aandelen of meer in obligaties)
en de momenten dat ze hun portefeuille weer aanpassen aan de
gewenste assetallocatie. Recent onderzoek toont aan dat een
simpele timingtechniek de risico-rendementsverhouding van
een grote, gespreide portefeuille flink verbetert.
________________________________________________________________________________________________________________________
tekst: Harry Geels

In ‘Journal of Asset Allocation’
stond een paper van Mebane
Faber: A Quantitative Approach
to Tactical Asset Allocation.
Hoewel het gaat om een paper
uit een B-journal, trok het toch
de aandacht, omdat een simpele
technische-analyseregel als
timingmechanisme voor assetal-
locatiebeslissingen wordt onder-
zocht, namelijk een 10-maands
SVG (Simpel Voortschrijdend
Gemiddelde). De handelsregel
was eenvoudig: kopen als de ein-
demaandskoers boven het 10-
maands SVG sloot, verkopen als
de eindemaandskoers onder het
10-maands SVG dook. Voordat
Mebane het 10-maands SVG als
timinginstrument in de assetal-
locatie onderzocht, bekeek hij
eerst alleen het nut ervan in
relatie tot de buy-and-hold-porte-
feuille van de S&P500-index
(inclusief herbeleggen dividen-
den: de zogeheten Total Return
Index), en wel over de lange
periode van 1900 tot en met
2005. De (deels teruggerekende)
S&P500 had over die periode
een gemiddeld rendement van
9,8% per jaar met een stan-
daarddeviatie (maatstaf voor de
volatiliteit) van 19,9%. De maxi-
mumdrawdown (de grootste
beweging van een top naar een
bodem, MDD) bedroeg 83,7%,
terwijl het verlies in het slechtste
individuele jaar 52,9% beliep.
Het rendement van de
timingstrategie op de S&P500
was een klein procent beter,
namelijk 10,7%1. De grootste
voordelen van timing met in dit
geval dus een lang Voort-
schrijdend Gemiddelde zitten in
de risicoreductie. De stan-
daarddeviatie nam sterk af, naar
15,4% (gedurende ruim 30% van

Het nut van timing


