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Welk rendement mag je verwachten op beleggingen?
’Teleurstelling is de oogst van te hoge verwachtingen’.

Deze uitspraak gaat op voor vele kanten van ons leven, maar zeker als het om beleggen gaat. Mooie vergezichtengeven met relatief hoge rendementen maakt wellicht de klantenacquisitie een stuk makkelijker, maar is de voe-dingsbodem voor klantontevredenheid en wantrouwen. OAKK krijgt regelmatig te horen dat we nogal conservatieverendementsverwachtingen afgeven ten opzichte van andere aanbieders. In dit stuk maken we duidelijk waarop weonze projecties baseren en waarom we principieel niet willen overschatten.

De OAKK-tool: institutioneel academisch model met onafhankelijke projecties

OAKK is de partner voor financieel adviseurs, die actief zijn met vermogensbegeleiding. OAKK ondersteunt deacquisitie-, intake- en monitoringprocessen van de adviseur. Daarbij speelt de OAKK-tool een centrale rol omdatdeze essentiële klantinformatie koppelt aan verwachte vermogensontwikkeling. Op basis van een horizon, stortin-gen/onttrekkingen en een doel (bedrag of rendementseis) wordt met de tool voortdurend inzicht gegeven welkemiddelenverdeling (=beleggingsprofiel) geschikt is voor de klant. Welk beleggingsprofiel een goede haalbaarheidgeeft aan het vermogensdoel van een klant is natuurlijk afhankelijk van de rendements- en risicoprojecties die han-gen aan de diverse beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties.
Achter de OAKK-tool staat Finbotx (zie http://www.finbotx.nl). Finbotx is een onafhankelijke partij die de berekenings-modellen ontwikkelt en beheert. De input voor de verwachte rendementen en risico’s van de beleggingscategorieëndie Finbotx hanteert in haar model (voor bijvoorbeeld aandelen en obligaties) komen van twee onafhankelijke par-tijen, de Vereniging van Beleggingsanalisten en de Adviescommissie Parameters.
OAKK stelt met de OAKK-tool ’best in class’ ontwikkelde institutionele projectietechnieken beschikbaar voor parti-culiere beleggers.

http://www.finbotx.nl/


De geschiedenis herhaalt zich niet, de geschiedenis rijmt
Net zoals in de natuur gaan ook bij beleggen wetmatigheden en cycli op, maar de duur en/of intensiteit hiervan isniet van tevoren in te schatten. Historische cijfers geven inzicht wat er kan gebeuren in de toekomst, maar zullen zichnooit perfect herhalen. De OAKK-tool is niet gebaseerd op historische cijfers maar wel gebaseerd op de samenhangvan markten in verschillende omstandigheden in het verleden. De projecties voor risico en rendement van beleg-gingscategorieën zijn, zoals eerder aangegeven, gebaseerd op de gegevens van onafhankelijke institutionele partijen.Deze schattingen zullen zelden exact dezelfde zijn als historische cijfers, maar de mate van afwijking varieert door detijd.
Afwijking schatting versus historie kan significant zijn
Na een zeer lange positieve markt voor zowel aandelen als obligaties is het logisch dat men, zeker in het geval vanobligaties, minder rendement inschat dan in de recente historie is behaald.
Voorbeeld: Kredietwaardige obligaties in Europa hebben een effectief rendement dat tegen 0% ligt en banken moe-ten zelfs betalen om spaargeld naar de ECB te brengen. In de komende tijd kun je als professioneel belegger ineen dergelijk scenario niet met droge ogen beweren dat het verwachte effectieve rendement het historische gaatbenaderen. Dus beleggingsprofielen met een hoog obligatiepercentage geven bij OAKK een stevig lagere rende-mentsverwachting in vergelijking met het verleden.
Een afwijkende projectie hoeft echter niet altijd negatief of minder te zijn dan de historie. Gedurende de beleggings-horizon van een belegger kan het zo zijn dat markten corrigeren of rentes weer flink stijgen. Dat zal dan aanleidinggeven voor betere rendementen van de periode erna.
Beleg altijd op basis van een doel, niet op basis van de hoogste rendementsprojecties
Wie zijn geld voor langere tijd kan missen, kan op langere termijn risico lopen en vaak een beter rendement makendan met sparen. Ook bij lagere rendementsprojecties. Natuurlijk mag de belegger nooit daarbij zijn of haar doel uithet oog verliezen.
Rendementsprojecties geven de belegger inzicht of er een goede kans bestaat dat het vermogensdoel wordt behaaldonafhankelijk of deze relatief hoog of laag zijn ten opzichte van historische rendementen. Deze kans of haalbaarheidvan het doel zal voortdurend wijzigen gedurende de beleggingsrit van een klant op basis van nieuwe prognoses,marktontwikkelingen en de individuele situatie van de klant.
Matigheid; niet over- of onderschatten
De mens heeft van nature de neiging de wereld in positieve tijden te overschatten en om in negatieve tijden tepessimistisch te zijn. Daarom is het goed om onafhankelijke partijen met verstand van zaken schattingen te latendoen. Dit leidt tot matigheid van prognoses. Niet te positief maar ook niet te negatief. Wij zijn ervan overtuigd datdeze matigheid de gemoedsrust van de belegger zal bevorderen. Dit is een belangrijk uitgangspunt om de relatietussen financieel adviseur en klant optimaal te houden.
Welke kosten zijn verwerkt in de prognoses?
In onze projecties is al rekening gehouden met een lastendruk van 0,60% incl. BTW per jaar.

Historische rendementen versus actuele verwachtingen per profiel (over een periode van 20 jaar)
Historisch Actuele Prognose1 Benchmarkprofiel

Defensief 5,50% per jaar 3,63% per jaar 80% obligaties / 20% aandelen
Gematigd Defensief 6,40% per jaar 4,63% per jaar 60% obligaties / 40% aandelen
Gematigd Offensief 7,10% per jaar 5,45% per jaar 40% obligaties / 60% aandelen
Offensief 8,10% per jaar 6,20% per jaar 20% obligaties / 80% aandelen
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