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Inleiding 

 
Als student economie volg ik regelmatig het beursnieuws en alles daar rond: een 

interesse die enerzijds een gevolg is van mijn studies, en die anderzijds ook verband 

houdt met mijn spaargeld, dat ik enkele jaren geleden in een fonds plaatste. Ik zou liever 

zelf beslissen waarin ik mijn geld beleg, maar zelf op zoek gaan naar gepaste en 

waardevolle ondernemingen is een omslachtige taak en daar heb ik de tijd en de 

middelen niet voor. Om tijd en moeite te sparen zou ik graag vertrouwen op de adviezen 

die gegeven worden door allerhande analisten. Maar creëren die analisten waarde voor 

mij? Kan ik iets nuttigs halen uit hun adviezen? Uit Bodie et al. (2002) leerde ik dat een 

portefeuille van 20 aandelen zou moeten volstaan om het niet-systematische risico 

grotendeels weg te diversifiëren. Voor het resterende risico zou ik liefst een zo hoog 

mogelijk rendement halen. 

 

De interessantste vraag is uiteraard of analisten al dan niet de mogelijkheid hebben om 

consistent onder de aandelen de winnaars en de verliezers van elkaar te onderscheiden. 

En indien dit zo is, hoe snel passen de koersen zich aan aan de nieuwe informatie en hoe 

efficiënt is de kapitaalmarkt dan?  

 

Sell-side analisten hebben als belangrijke taak binnen de ‘investment bank’ het geven 

van adviezen. Ze trachten de prijzen van aandelen niet alleen te voorspellen maar 

kunnen die ook beïnvloeden. Daarnaast hebben ze een rol te vervullen bij de uitgifte van 

aandelen. Met hun gespecialiseerde kennis van industrieën en hun reputatie als 

opinieleiders en waarderingsspecialisten voor een industrie, dragen ze bij tot de garantie 

van de uitgifte. 

 

De laatste jaren hebben de analisten regelmatig het voorpagina nieuws gehaald. Men is 

hun eerlijkheid en onafhankelijkheid sterk in vraag gaan stellen. Zo is er bijvoorbeeld 

het Enron schandaal in 2001. Uit een artikel van “The Wall Street Journal” (2001)1 

leren we dat vijftien van de zeventien analisten die de onderneming volgden, zes weken 

voor het faillissement nog steeds een ‘koop’ of zelfs ‘sterk koop’ advies gaven. 

                                                 
1 Wall Street Journal, “Most Analysts Remained Plugged in to Enron”, 26 oktober 2001, pag. C1 
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Verschillende hervormingen en nieuwe regels zijn hierop voorgesteld. Het is allicht nog 

te vroeg om hieruit al conclusies te trekken of om de regels te evalueren (Boni en 

Womack, 2003(b)). 

 

In deze studie wil ik op zoek gaan naar de waarde van de aandelen adviezen van 

Belgische sell-side analisten. Ik zal hun adviezen voor Belgische aandelen analyseren 

maar ik zal eveneens hun capaciteiten om Europese ondernemingen te waarderen 

onderzoeken. De meeste studies hieromtrent zijn Amerikaans, toch zijn er ook enkele 

Belgische en Europese studies over dit onderwerp te vinden. 

 

Er wordt al meerdere jaren met grote bedragen geïnvesteerd in onderzoek naar de 

waarde van aandelen. Nochtans zou het volgens de halfsterke marktefficiëntie 

hypothese niet mogelijk zijn om op basis van deze publieke beschikbare informatie 

abnormale winsten te halen met de handel in aandelen. Dit verklaart deels waarom er 

zoveel aandacht en onderzoek wordt besteed aan het analyseren van analisten hun werk. 

 

Deze thesis is opgebouwd uit twee grote delen. In het eerste deel ga ik in de literatuur 

op zoek naar empirische onderzoekingen van analistenaanbevelingen. Eerst wordt de 

omgeving van de analist onderzocht. Daarna wordt het verband met marktefficiëntie 

gelegd en de implicaties van marktefficiëntie voor het werk van de analisten. Eveneens 

wordt ingegaan op een van de methodes waarmee marktefficiëntie wordt getest en op de 

mogelijke nadelen van die methodes. Daaropvolgend wordt de empirische literatuur 

omtrent event studies en portefeuille evaluatie doorlopen. Na een overzicht te hebben 

gegeven van de kenmerken van de adviezen wordt de literatuur geconcludeerd.  

In het tweede deel is het eigen onderzoek aan de beurt. Daarin worden de adviezen, 

voor zowel Bel20 aandelen als Euronext100 aandelen, van de Belgische financiële 

instellingen aan een analyse onderworpen. Er wordt een beschrijving gegeven van de 

data en de selectiemethode. Nadien wordt de methodologie uitvoerig beschreven. 

Uiteraard worden daarna dan ook de resultaten beschreven en wordt het geheel 

geconcludeerd.  
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Deel I: Literatuuronderzoek 

 
In dit eerste deel wordt een overzicht gegeven van de literatuur omtrent 

analistenaanbevelingen. Na een duidelijk beeld te hebben gegeven van de taak van de 

analist wordt overgegaan naar het begrip marktefficiëntie om daarna de empirische 

resultaten uit de literatuur te overlopen. Tot slot wordt getracht een overzicht te geven 

van de mogelijke vertekeningen van de adviezen en de daarmee gepaard gaande 

vertekeningen van de resultaten.  

 

 

1. De ‘sell-side’ onderzoeksomgeving 
 
 
De adviezen van de analisten die de koersen trachten te voorspellen worden typisch 

opgebouwd op twee manieren. Ze trachten te anticiperen op veranderingen in de 

fundamentele gegevens van de onderneming en ze reageren op nieuwe informatie of 

rapporteringen vanwege de onderneming. Het is belangrijk voor de waarde van het 

advies, dat de wijziging zo snel mogelijk wordt doorgegeven aan de klanten opdat zij er 

optimaal gebruik van zouden kunnen maken. Womack (1996) stelt vast in de periode 

van 1989 tot 1991 dat wijzigingen plaatsvinden binnen de dag volgend op de 

bekendmaking van kwartaalcijfers. 

Eerst wordt de ontwikkeling en verspreiding van de aandelenadviezen beschreven. In 

het volgende punt 1.2. gaan we op zoek in de literatuur naar mogelijke incentives voor 

de analisten.  
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1.1. Mechanismen van het doorgeven van sell-side 

adviezen aan klanten 

 
Uit meerdere artikels (Boni en Womack, 2002; Hong en Kubik, 2003) en van de 

analisten waarbij ik stage heb gelopen, leer ik dat een belangrijke taak van de analisten 

bestaat uit het updaten van de (relatieve2) waardering van de aandelen die ze volgen. 

Een daarbij direct aansluitende, maar daarom niet minder belangrijke taak, is het 

doorspelen van deze informatie naar hun klanten.  

 

De analisten hebben ook een commerciële functie binnen de bank. Die functie wordt 

verder uitgebreid besproken (Boni en Womack, 2003a ). Het belangrijkste doel der 

analisten is inzichten in en visies op de werkelijkheid door te spelen aan de 

(institutionele) klanten. De gebruikte waarderingsmethoden komen slechts op de tweede 

plaats.  

 

Hong en Kubik (2003) hebben het over de winstvoorspellingen van analisten. Volgens 

hen kunnen ze daarmee hun visie op de onderneming duidelijker maken dan met de 

koop-, houd- of verkoopadviezen. 

 

Het is belangrijk erop te wijzen dat, gezien de taak van een analist veel meer is dan 

ratings toekennen en publiceren, het niet echt eerlijk zou zijn hun werk enkel op basis 

daarvan te beoordelen. De aanbevelingen maken slechts een fractie uit van hun werk. 

Aan het geven van deze rating gaat er namelijk een heel grondige studie vooraf. Op 

basis van wat de analist geleerd heeft over de onderneming en de sector waarin zij actief 

is, maakt hij dan veronderstellingen over de toekomst. Wanneer al deze 

veronderstellingen in een model gegoten zijn, komt men tot een waardering voor de 

onderneming. Ze doen beroep op zoveel mogelijk beschikbare informatie over de 

specifieke onderneming evenals over de macro-economische verwachtingen van de 

omgevingsfactoren van de onderneming. Deze informatie gebruiken ze om systematisch 

hun argumentatie op te bouwen betreffende hun toekomstverwachtingen. Pas daarna zal 

de analist er een rating aan toe kennen.  

                                                 
2 de relatieve waardering is het huidige niveau van de waardering t.o.v. het vorige niveau van de 
waardering. Zo zijn er opwaartse (upgrade) en neerwaartse (downgrade) advieswijzigingen. 
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Nadien is het de taak van de analist om zijn argumenten over te brengen en te 

verdedigen bij (institutionele) klanten. Sell-side analisten verspreiden hun rapporten aan 

de buy-side (externe of interne klanten). Deze rapporten moeten aan de buy-side 

informatie en inzichten van de sell-side verschaffen over de onderneming in kwestie. 

Het gaat dus vooral om de informatie die de analist doorspeelt naar de markt en 

waardoor hij tracht mee te helpen aan een efficiënte markt. (Stage Fortis-equity 

research, september 2003; Myngheer, 2002)  

 

Belangrijk is op te merken dat de analisten die een rating geven of wijzigen, deze eerst 

zullen doorgeven3 aan buy-side klanten. Dit nieuws of deze informatie wordt dan later 

gedupliceerd in nota’s, publicaties, rapporten en wordt daarna verspreid naar het grote 

publiek. De informatie is dus met enige vertraging (dagen tot weken later) beschikbaar 

voor het grote publiek hoewel de grote klanten de informatie mogelijks de dag zelf al 

krijgen van de analisten.  

We kunnen stellen dat, hoe uitgebreider het rapport, hoe trager het wijd verspreid wordt 

en dus hoe minder dringend en minder transactiegericht het is. Het gevolg daarvan is dat 

deze rapporten minder significante prijswijzigingen en volumewijzigingen zullen 

teweeg brengen. 

 

 

1.2. Sell-side aandelenanalyse incentives 

 

Van vermogensbeheerders wiens inkomsten gerelateerd zijn aan beurstransacties, zou 

men kunnen verwachten dat ze meer geven om hun eigen welzijn dan om de welvaart 

van hun klanten (Haugen, 1999). Advieswijzigingen zouden voor hen meer inkomsten 

uit commerciële activiteiten kunnen betekenen. Voor de klanten is het dus belangrijk dat 

de informatie die van de analisten komt zo onafhankelijk mogelijk is onderbouwd. De 

vraag is: hoe onafhankelijk zijn de sell-side analisten en hoe kan deze onafhankelijkheid 

gestimuleerd worden? 

 

                                                 
3 Het doorgeven van adviezen gebeurt mogelijks in een door de analisten geprefereerde volgorde. Het is 
niet altijd mogelijk alle klanten tegelijk of op dezelfde dag op de hoogte te brengen van een wijziging. 
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Een belangrijk aspect uit de omgeving van de analist is zijn vergoeding. Volgens Boni 

en Womack (2002) wordt een groot deel van hun vergoeding bepaald door hun 

mogelijkheid tot het genereren van winsten door diensten aan de afdeling 

bedrijfsfinanciering van de financiële instelling.  

 

Meestal bestaat de analistenvergoeding uit twee delen, enerzijds hun gepercipieerde 

reputatie en anderzijds hun bijdrage tot de inkomsten door transacties in de aandelen. 

Het is echter moeilijk de analist zijn bijdrage tot het verhandelde volume te bepalen 

omdat er ook andere factoren een rol spelen. Zo kunnen institutionele beleggers gebruik 

maken van de aanbevelingen van de ene analist en hiermee gaan handelen via een 

andere financiële instelling.  

 

Mogelijke oplossingen voor de sell-side belangenconflicten worden onderzocht en 

geëvalueerd door Boni en Womack (2002). Zij ondervragen de inzichten van de buy-

side in het beroep en de motivaties van de sell-side. Uit hun onderzoek blijken de 

belangrijkste motivaties te zijn: verloning op basis van de ‘investment banking 

business’ die de sell-side analist genereert en het verlangen van de analisten, om klanten 

te behouden en nieuwe aan te trekken. Meer dan de helft van de ondervraagden 

beschouwde ook rangschikkingen (zoals Institutional Investor’s), compensatie 

gebonden aan het verhandelde volume en druk van het management van de gevolgde 

onderneming als belangrijke incentives voor de analist.  

 

Stickel (1995) toont aan dat in de Verenigde Staten de reputatie van de analisten goed 

kan ingeschat worden aan de hand van de jaarlijkse ‘all-American Institutional Investor 

ranking’. Bij gebrek aan een Europese variant moet de reputatie van de analist in België 

en andere Europese landen op een andere manier bepaald worden. Een mogelijkheid 

hiervoor is o.a. nagaan bij de klanten van de analist wat zij van zijn werk vinden.  

 

Recent tracht de ISfA (Institutional Standard/system for analysts, 2003) de Europese 

financiële instellingen te overtuigen om gebruik te maken van hun systeem. Indien het 

systeem door verschillende instellingen wordt gebruikt, zou het niet alleen mogelijk zijn 

om een interne rangschikking te maken van de analisten hun prestaties maar ook een 

externe rangschikking hiervan te maken.  
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De doelstelling van ISfA (2003) is een objectieve performantie maatstaf aan te bieden 

voor zowel buy-side als sell-side analisten. Om deze maatstaf zowel intern als extern 

onderling te kunnen vergelijken stelt de organisatie een aantal standaarden voorop. Als 

dit systeem voldoende wijd verspreid en gebruikt wordt kan hiermee een variant van de 

Amerikaanse ‘all-American Institutional Investor ranking’ bekomen worden, die een 

weerspiegeling is van de reputatie van de analisten en die de analisten motiveert tot het 

genereren van consistente en adequate adviezen. 
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2. Markt efficiëntie 
 
In 2.1. wordt het begrip marktefficiëntie beschreven en uitgelegd. Om het belang van 

marktefficiëntie aan te tonen zal gewezen worden in 2.2. op de implicaties van 

marktefficiëntie voor de analisten. 2.3. geeft een overzicht van de meest gebruikte 

methodes om marktefficiëntie te testen. Nadien, in 2.4. worden de nadelen van de 

methodes met elkaar vergeleken.  

 

 

2.1. Een definitie 
 
 
Efficiënte markten zijn markten waarin de aandelenkoersen een juiste weerspiegeling 

zijn van de waarde of markten waarin de aandelen correct geprijsd zijn. Bij inefficiënte 

markten is dit laatste niet het geval.  

 

Er worden daarbij drie vormen van efficiënte markten door Fama vooropgesteld. Bij de 

zwakke vorm van efficiëntie zijn alle historische beursgegevens van de aandelen in de 

prijs verwerkt. Bij de halfsterke (of halfzwakke) vorm bestaat de veronderstelde 

publieke beschikbare informatie naast de historische data ook uit fundamentele 

gegevens van de onderneming. Dit betreft data over de producten, kwaliteit van het 

management, balans en jaarrekeninggegevens, patenten, winstvooruitzichten, 

boekhoudmethodes en andere. In de sterke versie van de efficiënte markthypothese 

(EMH) van Fama is alle informatie al in de koersen verwerkt en kunnen er dus geen 

abnormale rendementen behaald worden. (Bodie et al., 2002) 

 

 

2.2. Implicaties voor de analisten 
 
 
Volgens de EMH zouden markten niet voorspelbaar zijn en dus het werk van de 

analisten waardeloos. Iedere koersschommeling is het gevolg van nieuwe informatie 

over de markt. De vraag is echter: wat is die marktinformatie? 
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Vandaar de drie vormen van marktefficiëntie: een zwakke vorm, een halfsterke vorm en 

een sterke vorm.  

 

Indien analisten abnormale rendementen kunnen behalen met hun adviezen dan zou dit 

een tegenindicatie zijn van de halfsterke vorm. Volgens de sterke vorm wordt alle 

informatie in de prijs weerspiegeld. Afhankelijk van welke informatie de analisten 

gebruiken om hun adviezen te onderbouwen kan naast de halfsterke vorm ook de sterke 

vorm verworpen worden. De basis van hun advies zijn fundamentele gegevens over de 

onderneming.  

 

Dat fundamentele analyse abnormale rendementen zou kunnen opleveren is een 

tegenbewijs van de halfsterke vorm van de EMH. Maar een belangrijke vraag blijft hoe 

ver de analsiten gaan in hun zoektocht naar waardevollere informatie dan hun 

concurrenten. En dus in hoeverre maken analisten gebruik of beschikken zij over inside 

informatie. Indien zij namelijk ook over inside informatie beschikken zou zelfs de 

sterke vorm van marktefficiënte kunnen verworpen worden.  

 

Wat mij tijdens mijn stage bij Fortis bijvoorbeeld opviel is dat ondernemingen een 

aparte vergadering geven voor de analisten en voor de journalisten. De informatie die ze 

aan analisten doorgeven kan verschillen van de informatie die de journalisten en dus het 

grote publiek krijgen. En zelfs dan kan ieder analist nog op zichzelf proberen om aan 

meer informatie te geraken die zijn advies waardevoller kan maken.(Stage Fortis Equity 

Research, 2003)  

 

 

2.3. Testen van marktefficiëntie 
 
 
Marktefficiëntie wordt onder meer getest aan de hand van event studies (MacKinlay, 

1997; Haugen, 1999; Bodie et al., 2002). Event studies berekenen het verschil tussen het 

gerealiseerde rendement en het verwachte rendement van een aandeel rond de dag dat er 

een wijziging plaats vond, in dit geval een wijziging in het advies verstrekt door 

analisten. Dit is gekend als het abnormale rendement van een aandeel.  
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Het verwachte rendement kan bepaald worden aan de hand van een constant gemiddeld 

rendement van een aandeel, aan de hand van een marktmodel, via andere statistische 

modellen (factormodellen) of economische modellen zoals het Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) of de Arbitrage Pricing Theorie (APT) (MacKinlay, 1997).  

 

Om de koersimpact van de informatie te onderzoeken worden dus abnormale 

rendementen berekend. Daarenboven zal men deze abnormale rendementen in een 

periode vóór en na de wijziging cumuleren om rekening te houden met lekken van 

informatie. Het abnormale rendement is dus gelijk aan het werkelijke rendement min 

het verwachte, normale rendement.  

)( RERAR −=  

Het cumulatieve abnormale rendement van een aandeel voor een periode van n dagen 

voor en nog eens n dagen na de event op dag t is dan:  

∑
+

−=

=
nt

nti
it ARCAR  

 

De periode vóór en na de wijziging wordt omschreven als de event window. Terwijl dus 

logischerwijs de wijziging zelf de event is. De meest gebruikte window is die van 41 

dagen. Of met andere woorden, 20 dagen voor en 20 dagen na de wijziging. Die ene dag 

erbovenop is de dag van de event zelf. Toch zijn er studies die gebruik maken van een 

langere event window. Zo maak bijvoorbeeld Womack (1996) gebruik van een window 

van in totaal 1 jaar. Hij berekent de rendementen vanaf zes maand voor de gebeurtenis 

tot zes maand na de gebeurtenis.  

 

Een eerste eenvoudige methode om het verwachte rendement te berekenen is het 

historische gemiddelde te berekenen vóór de event over een bepaalde periode. Om de 

parameters te schatten stelt MacKinlay (1997) dat de periode, waarin deze geschat 

worden, best niet met de event window overlapt. Dit geldt dus niet alleen voor het 

historische gemiddelde maar ook voor de andere parameters.  

RRE =)(  
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Een andere, tweede methode is die van het exces rendement. Hierbij wordt het 

rendement vergeleken met een benchmark. In vele gevallen is deze benchmark een 

marktindex (Rm), maar deze kan ook de risicovrije rente (rf) zijn of een gelijkaardige 

onderneming (matching firm). De matching firm wordt bepaald aan de hand van een 

aantal overeenstemmende factoren zoals grootte, boekmarktwaarde, marktwaarde, 

prijswinst verhouding, … Maar ook de industrie is een belangrijke factor om rekening 

mee te houden. Deze methode wordt beschouwd als een statistische methode. Daarbij 

wordt er rekening gehouden met meerdere factoren. In deze gevallen is het verwachte 

rendement bepaald door een van de volgende formules: 

marktRRE =)(  

frRE =)(  

matchingRRE =)( . 

 

Daarnaast zijn er ook nog de economische modellen. Hierin hebben we de single index 

modellen en de multifactor modellen. Zoals de naam het zegt houdt het single index 

model rekening met 1 factor en houden de andere modellen rekening met meerdere 

factoren. Twee voorbeelden van deze modellen zijn het CAPM model als single index 

model en het APT model als multifactor model. 

 

Volgens Haugen (1999) zijn de meest gebuikte modellen om het verwachte rendement 

in te schatten de economische modellen CAPM en APT.  

CAPM veronderstelt dat de marktportefeuille het beste rendement haalt voor het 

gegeven risico. Het verschil in verwacht rendement wordt bepaald door de gevoeligheid 

van het aandeel voor veranderingen in het marktrendement. Dit verschil wordt 

uitgedrukt onder de vorm van de factor β . Deze wordt berekend als het quotiënt van de 

covariantie van het aandeel met de marktindex gedeeld door de standaardafwijking van 

de marktindex, dus voor een aandeel i is  

mR

mi
i

RR
σ

β
),cov(

= . 
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Op basis van β  kan het verwachte rendement berekend worden aan de hand van de 

marktindex alleen (marktmodel) ofwel aan de hand van de marktindex en de risicovrije 

rente (CAPM).  

Voor het marktmodel:  mii RRE *)( β=  

Of voor CAPM:  )()( fmifi rRrRE −−= β  

 

APT haalt zijn naam uit de veronderstelling dat twee risicovrije portefeuilles geen 

verschillend rendement zouden kunnen opleveren of er zou arbitrage optreden (vandaar: 

‘Arbitrage pricing theorie’). Deze theorie stelt voorop dat aan de basis van de 

risicopremies de gevoeligheid voor meerdere factoren liggen zoals intresten en inflatie.  

 

In mijn onderzoek naar efficiëntie van markten en naar de waarde van de 

analistenaanbevelingen zullen event studies een belangrijk deel uitmaken. Aan de hand 

van deze studies wil ik de abnormale rendementen berekenen van de adviezen. In het 

tweede deel van dit werk zal ik bij de bespreking van de gebruikte methodologie hierop 

uitgebreider ingaan. 
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2.4. Nadelen van de verschillende methodes 
 
 
Bij de keuze tussen de verschillende methoden moet er meestal een afweging gemaakt 

worden tussen eenvoud en nauwkeurigheid. Iedere methode heeft zijn voor- en nadelen. 

Bij het gebruik van het historische gemiddelde als schatter van het normale rendement 

is het nadeel dat dit een historische waarde geeft uit een periode die verschillend kan 

zijn van de huidige periode. In het onderzoek, in het tweede deel van dit werk, situeren 

de wijzigingen van de adviezen zich voornamelijk in de periode vanaf 2000. Als het 

gemiddelde van de aandelen zou berekend worden over de periode vóór 2000 dan 

hebben we te maken met een systematische fout. Vóór 2000 was er op de beurzen 

sprake van een opwaartse markt terwijl er vanaf 2000 eerder sprake was van een 

neerwaartse markt. Daarom wordt van deze methode verder geen gebruik gemaakt. 

 

De exces rendementen hebben als voordeel naast de eenvoud dat ze meestal ook de 

perceptie van een middelmatig belegger weergeven. Want het rendement van de index 

kan ieder belegger eenvoudig waarnemen en vergelijken met het rendement van zijn 

portefeuille. Hij zal daarbij niet altijd heel diep ingaan op de risico’s van beide 

portefeuilles om ze te vergelijken. Hetzelfde geldt voor de vergelijking met de 

risicovrije rente. De risicovrije rente is ook een eenvoudige maatstaf om het rendement 

van een portefeuille mee te vergelijken. Terwijl voor een controle onderneming al veel 

meer kennis en onderzoek vereist is om een gelijkaardige en vergelijkbare onderneming 

te vinden. De exces methode, waarbij vergeleken wordt met een marktindex, lijkt dan 

ook de meest realistische voor een belegger. 

 

Bij de economische modellen wordt er met nog meer veronderstellingen gewerkt. Zo 

veronderstelt het CAPM onder andere dat iedereen gebruik maakt van de Markowitz 

optimalisatie strategie en dat er onbeperkte mogelijkheid is tot short-sellen van 

aandelen. APT veronderstelt dan weer dat prijzen continu aangepast worden en in 

evenwicht zijn door arbitrage.  
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Een belangrijke veronderstelling van de efficiënte markt hypothese (EMH) is dat 

economische agenten zich altijd volledig rationeel zouden gedragen. Problemen die bij 

vroegere studies betreffende de efficiëntie van financiële markten opdoken worden ons 

gegeven door Haugen (1999).  

Zo zou er sprake zijn van een ‘survival bias’ waardoor in de onderzoeken 

enkel de ondernemingen zitten die de onderzochte periode overleefden. De 

slechtst presterende ondernemingen worden daardoor automatisch uitgesloten. 

Ook een ‘look-ahead bias’ kwam volgens hem in meerdere studies naar voor, 

waardoor er cijfers en gegevens gebruikt worden die op het moment van 

handelen niet ter beschikking waren van de beleggers.  

Zelfs werd het zuiveren van de data onder de vorm van ‘data-mining’ gebruikt 

om tot positieve resultaten te komen. Daarnaast werden de resultaten niet 

gecorrigeerd voor allerhande factoren zoals risico en transactiekosten en werd 

zelfs geen rekening gehouden met de statistische significantie.  

Tot slot vond hij ook dat de resultaten niet robuust zouden zijn voor 

verschillende perioden. Dit leidde ertoe dat de resultaten uit vroegere studies 

omtrent marktefficiëntie meestal niet betrouwbaar waren of als niet 

betrouwbaar werden bestempeld (Haugen, 1999).  

 

Een ander belangrijk probleem bij onderzoekingen is dat van de “joint hypothesis”. Zo 

wordt bij event studies niet enkel efficiëntie getest, maar ook wordt het gebruikte 

economische model (vb. CAPM) getest. Algemeen neemt men aan dat de 

veronderstelling van de EMH realistischer zijn dan die van CAPM.  

 

Een laatste probleem is de selectievertekening: indien iemand een model heeft 

gevonden om superieure winsten te maken dan zal de opbrengst van dit bekend te 

maken niet opwegen tegen de opbrengst van er zelf gebruik van te maken. Dus zullen er 

in wijd verspreide onderzoeken nooit strategieën gevonden worden om superieure 

winsten te halen. Het publiceren van de strategie zou er namelijk toe leiden dat de 

strategie al zijn kracht verliest omdat juist iedereen ze gaat toepassen. 
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3.  Waardecreatie aanbevelingen (vanaf jaren ’90) 
 
Hieronder wordt een overzicht geven van de bestudeerde empirische literatuur 

betreffende waardecreatie van analistenaanbevelingen. Het grootste deel van deze 

studies zijn Amerikaans. Twee kleinere studies hebben betrekking op de Nederlandse 

markt. Nog maar weinig recente studies hieromtrent gebeurden voor de Belgische 

markt.  

In de bijlagen (bijlage 1) is een overzicht te vinden van de inhoud en resultaten van de 

empirische literatuur. De studies worden onderverdeeld in twee vormen van onderzoek, 

zoals ook het verdere onderzoek is onderverdeeld. Eerst wordt ingegaan op de event 

studies. Daarna worden de portefeuille strategieën op basis van de absolute4 adviezen 

geëvalueerd voor een belegger. 

 

 

3.1. Event studies 

 
Zoals eerder aangegeven wordt de event studie gebruikt om op zoek te gaan naar de 

efficiëntie van de kapitaalmarkten, naar de impact van een event op de koersen en naar 

de waarde van de informatie van de analist. Toch maken sommige studies gebruik van 

andere methoden om efficiëntie te onderzoeken. In het volgende punt (3.2) wordt dieper 

ingaan op die andere studies en op de waarde van de informatie voor een particuliere 

belegger. 

 

Brown et al. (1992) besluiten na gebruik te maken van de APT dat de sterke vorm kan 

verworpen worden. Het blijkt dat de analisten als een groep de mogelijkheid hebben om 

hun adviezen beter te laten renderen dan een risico gecorrigeerd marktrendement. 

Hoewel het in de literatuur volgens hen goed gedocumenteerd is dat superieure winsten 

consistent voorspellen niet mogelijk is door individuele analisten, impliceert dit niet dat 

een superieure analist niet kan bestaan. Hun bevindingen zijn consequent met de 

hypothese dat analisten ‘ad random’ waardevolle informatie ontwikkelen.  

                                                 
4 Bij absolute adviezen is het niveau van het advies belangrijk, ongeacht het vorige niveau van het advies. 

Onderzoek naar het beleggingsadvies van Belgische vermogensbeheerders 15 



Toch is het waarschijnlijk dat geen enkele analist consistent nuttige informatie kan 

vinden en publiceren. De werkgevers van de analisten weten dit zonder twijfel ook en 

betalen een groep analisten voor hun capaciteiten om informatie te produceren.  

 

Dit verklaart waarom analisten niet op individuele basis reputatie opbouwen die hen 

toelaat om ‘self-employed’ te zijn. Daarentegen kan het loon van de analisten wel 

verantwoord worden door hun capaciteiten als een groep (Brown et al., 1992). 

 
Stickel (1995) onderzoekt 17.000 sell-side adviezen in de periode van 1988-1991. In 

zijn database verzamelt hij de advieswijzigingen van beursmakelaars via Zack 

Investment Research. Het nadeel is echter de vertraging waarmee de adviezen worden 

opgenomen en de incorrecte datums van wijziging. De fouten kunnen variëren van 

enkele dagen tot weken. Desondanks komt men in dit onderzoek tot een heel aantal 

interessante bevindingen op basis van hun onderzoek naar de prijseffecten van 

advieswijzigingen en winstvoorspellingen. 

 

Analisten zijn blijkbaar duidelijk in staat om permanent overgewaardeerde aandelen van 

ondergewaardeerde te onderscheiden. Het zijn vooral de downgrades en de upgrades 

naar de extreme adviezen (strong buy en strong sell) die blijvende significante 

rendementen opleverden. Een ander permanent effect is het informatie effect dat voor 

kleinere bedrijven groter is dan voor grotere bedrijven. Kleinere bedrijven worden door 

minder analisten gevolgd en de waarde van die informatie is dus groter. Wanneer de 

wijziging van het advies gepaard gaat met een gewijzigde winstvoorspelling in dezelfde 

richting, hebben deze een grotere impact. Er treden ook een heel aantal tijdelijke 

effecten op die vooral in de periode van 10 dagen vóór de event en 10 dagen na de event 

statistisch significant zijn. Een effect daarvan is dat de analisten die bovenaan de lijst 

“All American Institutional Investors ranking” van Zack Investment Research staan het 

tijdelijk beter doen dan de analisten die lager op die lijst staan. (Stickel, 1995) 

 

Onderzoek naar het beleggingsadvies van Belgische vermogensbeheerders 16 



Womack (1996) gebruikte de real-time database van First Call om het 

dateringsprobleem te omzeilen. Hij gebruikte de zoekmachine om rapporten te zoeken 

die een wijziging van en naar koop- en verkoopadviezen inhielden. Hiermee kon hij de 

correcte datum en tijd van de aankondiging terugvinden. Het nadeel was echter de 

relatief kleine database (slechts 1600 advieswijzigingen) en de kortere tijdshorizon (18 

maanden). Bovendien gaf hij voorkeur aan de 14 grootste ondernemingen waarvoor er 

meer respons is op nieuwe informatie.  

 

Consistent met andere studies vindt Womack (1996) dat de koopadviezen in een periode 

van drie dagen vóór en na de wijziging rendementen opleveren van meer dan 3%. Voor 

verkoopadvieswijzigingen bedroeg dit een verlies van 4,5%. Womack (1996) stelt zelfs 

vast dat tot drie maanden na een upgrade de prijzen positief evolueren en na een 

downgrade negatief. Vanaf de derde dag na het geven van het nieuwe koopadvies vindt 

Womack (1996) gedurende een maand een rendement van meer dan 2%. Dit werd 

gecorrigeerd voor grootte, industrie en de drie factoren uit het fama-french model 

(boekmarktwaarde, grootte en bèta). Er moet rekening gehouden worden met het feit dat 

dit echter gemiddelden zijn van vele aanbevelingen. Daarom is het aan te raden gebruik 

te maken van een portefeuille benadering wil men profiteren van deze returns. Een 

afzonderlijk geselecteerd aandeel heeft 40% kans om het slechter te doen dan de 

benchmark.  

 

Verder zijn er nog twee opmerkingen die Womack (1996) na zijn onderzoek maakt. De 

aanbevelingen van de analisten hebben een stochastische invloed op het prijsverloop. 

De post-excess rendementen blijken niet terug te keren naar hun gemiddelde. Ten 

tweede stelt Womack (1996) vast dat onderperformantie van downgrades gesteund 

worden door significante onderperformantie van de industrie. Zijn resultaten leiden ook 

tot de vaststelling dat positieve rendementen eerder te wijten zijn aan 

ondernemingspecifieke kenmerken.  
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Eerder bij Brown et al. (1992) werd al besloten dat de analisten vooral waardevol zijn 

als een groep. Ook Womack (1996) wees erop dat hij in zijn onderzoek tot positieve 

resultaten kwam door het gemiddelde van alle adviezen te nemen. Maar niet alleen als 

groep maar ook als individu leveren de analisten een toegevoegde waarde. De empirie 

leert ons dat abnormale rendementen mogelijk zijn door te handelen op het ogenblik van 

de advieswijziging (Boni en Womack, 2003(a)). Deze zijn niet gecorrigeerd voor 

transactiekosten maar wel voor grootte en industrie. Timing is wel heel belangrijk. Het 

is echter een onopgeloste vraag in welke mate de transactiekosten verdiend worden door 

deze rendementen. 

 

Dewally (2003) stelt een boom vast van individuele beleggers die zich via internet 

kunnen richten op korte termijn horizonten. Hij citeert daarbij (Whitestone en Serafino, 

1999)5: “Their (individuals placing trades with the click of a computer mouse) 

aggregate buying power is unprecedented … So many traders with very short-term 

horizons have made the market more Nintendo-ish.” Wanneer de beleggers zich steeds 

meer op de korte termijn richten verwachten we dat nieuwe informatie nu nog veel 

sneller dan vroeger in de koersen zal weerspiegeld worden. 

Na zijn uitvoerige analyse concludeert echter Dewally dat de aandelentips verspreid via 

internet geen invloed hebben op de aandelenprijs. Hij corrigeert de rendementen voor 

het rendement van een marktindex als benchmark.  

 

                                                 
5 Whitestone R. & Serafino P., 1999, Day traders invasion, Bloomberg, vol. 8, no 5, pp.36-40 
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3.2. Portefeuille evaluatie 

 

De portefeuille evaluatie onderzoekt wat een belegger aan rendement (ruw, exces of 

abnormaal) kan verdienen door portefeuilles van aandelen te kopen volgens de gegeven 

adviezen van analisten.  

 
In een lange periode van 1968 tot 1991 onderzoeken Desai en Jain (1995) de prestaties 

van de vermogensbeheerders die deelnemen aan de jaarlijkse ‘Barron’s roundtable’. Er 

wordt naar deze vermogensbeheerders verwezen als de “Wall-street superstar money 

managers”. In hun onderzoek gaan ze de rendementen na indien een belegger de 

aanbevolen aandelen zou kopen of de aandelen met een verkoopadvies zou verkopen. 

Tussen de dag van de rondetafel en de dag dat de adviezen gepubliceerd worden zitten 

in principe 14 dagen.  

 

In Desai en Jain (1995) halen de adviezen van de deelnemers van de rondetafel 

positieve ‘size-adjusted’6 rendementen vanaf de dag dat ze worden aanbevolen tot de 

dag dat ze gepubliceerd worden. Vanaf de dag van publicatie blijken de rendementen 

essentieel nul te zijn voor alle perioden die ze onderzochten. Ze zijn dus in staat de 

aandelen op een correcte wijze te waarderen, maar als particulier belegger stellen ze je 

niet in staat het beter te doen dan de gelijkaardige ondernemingen. 

Tot slot wijzen Desai en Jain (1995) erop dat als “superstar” money managers zouden 

bestaan, het niet gemakkelijk zou zijn om ze te identificeren. Om ze op basis van 

statistisch betrouwbare analyse te vinden zouden er namelijk nog grotere datasets van 

meerdere jaren nodig zijn. In hun onderzoek konden ze geen analisten vinden die het 

jaar na jaar beter deden.  

 

In een periode van 1980 tot 1996 onderzochten Jaffe en Mahoney (1999) de 

nieuwsbrieven gevolgd dor Hubert Financial Digest. Ze onderzochten de abnormale 

rendementen van de maandelijkse aanbevolen portefeuille door ze te vergelijken met 

een gelijkgewogen controleportefeuille. De controle gebeurt op basis van 

boekmarktwaarde en grootte. De aanbevelingen doen het niet beter dan de 

controleportefeuille.  

                                                 
6 Size-adjusted is het rendement aangepast voor de grootte van de onderneming. 
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Ook de “All-Star Analysts” adviezen van The Wall Street Journal en Zack Investment 

Research worden door Desai et al. in 2000 onderworpen aan een onderzoek. Opnieuw 

berekenen zij de abnormale buy en hold rendementen van aanbevolen portefeuilles in de 

periode van 1993 tot 1996. Het normale rendement van de controle portefeuille wordt 

bepaald aan de hand van een matching onderneming. Deze wordt samengesteld volgens 

de grootte van de onderneming en volgens de industrie. Hieruit blijkt dat de “All-Star” 

adviezen het in een opwaartse markt beter doen dan de controleportefeuille. Bovendien 

blijkt dit ook het geval te zijn voor de grote marktkapitalisatie aandelen waarvan 

verondersteld wordt dat de informatie ervan al wijd verspreid is.  

 

Barber et al. (2001) onderzochten de winstgevendheid van aanbevelingen rekening 

houdend met specifieke strategieën en transactiekosten. Zij onderzoeken of wijzigingen 

in de consensus aanleiding geven tot rendement dat voldoende hoog is om de 

transactiekosten van de strategie te verantwoorden.  

 

In hun onderzoek naar de sell-side adviezen van 1986 tot 1996 besluiten ze dat deze 

wijziging een significante waarde heeft (Barber et al., 2001). Wat ze specifiek 

documenteren is dat aandelen met de hoogste gemiddelde (consensus) aanbeveling het 

significant beter doen dan de minst aanbevolen aandelen. In een later onderzoek (Barber 

et al., 2003) vullen ze de periode van hun eerste onderzoek aan met de periode van 1996 

tot 2001. De resultaten voor 1996-1999 liggen daarbij in dezelfde lijn van hun eerste 

onderzoek, maar opmerkelijk is het verschil in de jaren 2000-2001. In die twee jaren 

renderen de minst aanbevolen aandelen beter dan de meest aanbevolen aandelen. Uit 

hun globale onderzoek concluderen ze dan ook dat de analisten het moeilijk hebben om 

zich aan te passen in een veranderende marktomgeving.  

 

In hun onderzoek (Barber et al., 2001) leveren de meest aanbevolen een positief 

abnormaal rendement van 4% per jaar op en de minst aanbevolen leveren een negatieve 

abnormaal rendement van 5% per jaar op. Hierbij werd gecorrigeerd voor markt risico, 

grootte, boekmarktwaarde en momentum factoren.  
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Barber et al. (2001) wijzen erop dat de resultaten zeer tijdsgevoelig zijn. Voor beleggers 

die twee weken later reageren zijn de exces rendementen slechts half zo groot en niet 

significant verschillend van 0. Beleggers moeten bovendien ook rekening houden met 

transactiekosten, zeker wanneer Barber et al. (2001) suggereren dat regelmatig 

herbalanceren van de portefeuille noodzakelijk is om abnormale rendementen te halen. 

Of portefeuille strategieën een benchmark kunnen overtreffen na transactiekosten is nog 

steeds een onopgelost raadsel voor Barber et al. (2001).  

 

De algemene besluiten van Barber et al. (2003) liggen in het verlengde van hun eerdere 

resultaten. In de jaren 2000-2001 merken ze echter een significant verschil met de jaren 

ervoor. Hiervoor willen ze andere onderzoekers waarschuwen. Ze wijzen erop dat het 

uitsluiten van deze jaren een vertekend beeld zal geven. Bovendien leidt dit ertoe dat de 

historische prestaties van analisten niet garanderen dat deze het even goed zullen blijven 

doen in de toekomst.  

 

Voor de Nederlandse aandelenmarkt komen zowel Laeven en Jacobsen (2001) als 

Heydenrijk en Plantinga (2002) tot het besluit dat positief aanbevolen portefeuilles het 

niet beter doen dan een benchmark. Zij berekenen dit echter op 1 jaar en sluiten niet uit 

dat de adviezen het op een langere termijn misschien wel beter zouden doen  
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4. Vertekening van sell-side adviezen 
 
In de verschillende onderzoekingen naar de aandelenadviezen zijn er een aantal 

vertekeningen die steeds weer opduiken. Deze kunnen leiden tot vertekeningen in de 

resultaten. Daarom worden hieronder een aantal van die vertekeningen in de adviezen 

besproken.  

 
 

4.1. Optimistische analisten 

 
Een eerste opmerkelijke en veel voorkomende vertekening is de hoge ‘buy-to-sell ratio’. 

Blijkbaar zijn de analisten geneigd meer positieve dan negatieve adviezen te geven of te 

publiceren. Bovendien zij de verkoopadviezen waardevoller dan de koopadviezen. 

Betekent dit dat de analisten te optimistisch zijn, of hebben we te maken met een markt 

met steeds stijgende koersen? Of worden analisten misschien beïnvloed?  

 

Desai en Jain (1995) vinden in hun onderzoek dat 91% van de aanbevelingen positief 

zijn en dat de verkoopadviezen significant accurater zijn dan de koopadviezen.  

 

Michaely en Womack (1999) besluiten dat de adviezen van instellingen met emissie 

activiteiten systematisch positiever (optimisme bias) zijn dan die van instellingen 

zonder emissie activiteiten. Bovendien leiden de adviezen van de onafhankelijke 

analisten tot een gemiddeld veel hoger rendement dan die van gebonden of afhankelijke 

analisten.  

 

Heydenrijk en Plantinga (2002) stellen in hun Nederlands onderzoek ook vast dat 

mogelijke belangenverschillen binnen een financiële instelling tussen de afdeling 

onderzoek en de overige activiteiten de beleggingsadviezen kunnen beïnvloeden. Want 

ook zij vonden dat er in het minder goede beursjaar 2001 toch veel meer koop- dan 

verkoopadviezen werden gegeven.  
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Optimisme bias, die in vele zoniet alle onderzoeken wordt vastgesteld, heeft twee 

mogelijke verklaringen. Ten eerste omdat de toegang tot bedrijfsspecifieke informatie 

kan beperkt worden, ten tweede is er de vrees voor het verlies van inkomsten bij de 

financiële instelling (bij uitgifte of verkoop van aandelen). Dit geldt enkel voor de 

afhankelijke analist. Bovendien verkiezen analisten geen advies te geven boven een 

negatief advies. Eind jaren negentig werd deze vertekening volgens Barber et al. (2001) 

nog veel sterker en was er sprake van adviesinflatie. 

 

Desai en Jain (1995) geven voor dit optimisme verschijnsel als verklaring dat de 

verkoopadviezen voor de analisten kostelijker zijn dan de koopadviezen. Daarom zullen 

de analisten de verkoopadviezen enkel geven als ze absoluut overtuigd zijn van hun 

gelijk. 

 

Analisten beschouwt men als afhankelijk wanneer er binnen dezelfde financiële 

instelling ook een verkoopafdeling is gevestigd die dan druk zou kunnen uitoefenen op 

de analist. Temeer zijn zij afhankelijk van hun leverancier van informatie. Dus als zij 

een verkoopadvies geven zal de samenwerking in de toekomst wellicht minder goed 

verlopen als in het verleden. Dit kan een verklaring zijn waarom de analisten meer 

koop- dan verkoopadviezen geven. 

 

Ook Dewally (2003) stelt vast dat er op internet van dezelfde optimistische 

vertekeningen sprake is. Zelfs bij afwezigheid van agency7 kosten (voor de 

‘internetanalisten’) waarmee professionele analisten te kampen hebben, is de buy-to-sell 

ratio van dezelfde grootteorde. De meeste adviezen zijn dus positief. Dit is verrassend 

omdat de ‘internetanalisten’ geen last hebben van agency druk van de ondernemingen, 

die professionele analisten wel ondervinden daar zij ook nog andere investment banking 

diensten aanbieden. Er moet dus nog een andere verklaring zijn dan de agency kosten 

voor de vele koopadviezen ten opzichte van de verkoopadviezen. 

 

 
                                                 
7 De agency kosten zijn afkomstig van relatie tussen de principal en zijn agent. De analist kan gezien 
worden als de agent die handelt voor zijn principal, de bank. Koopadviezen genereren inkomsten voor de 
bank. De bank heeft er dus belang bij dat er veel koopadviezen worden gegeven die inkomsten opleveren. 
Daarom kan de bank druk uitoefenen op de analisten. 
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4.2. Momentum effecten 

 
In een ander onderzoek vinden Desai en Jain (1995) dat de deelnemers van ‘Barron’s 

roundtable’ geneigd zijn om aandelen aan te bevelen die het in het recente verleden 

goed deden (“trend-chasing behaviour”). Ook nieuwsbrieven bevelen meestal aandelen 

aan die het in het recente verleden goed deden (Jaffe en Mahoney, 1999). 

 

Jegadeesh et al. (2002) stellen vast dat analisten een voorkeur hebben om aandelen met 

hoge positieve prijs momentum effecten, hoge volumes, hogere historische 

verkoopsgroei en hogere verwachte lange termijn omzetgroei meer positieve ratings te 

geven. Blijkbaar hebben ze dus een voorkeur voor, volgens traditionele maatstaven, 

reeds overgewaardeerde ondernemingen. 

  

Dewally (2003) vindt in zijn onderzoek de evolutie van de aanbevelingen belangrijk. De 

positieve tips volgen op positieve marktgecorrigeerde rendementen en dit op de dag 

zelf. Bovendien volgen ze op hoge significante rendementen in de periode van 20 dagen 

ervóór. Duidelijk kiest de meerderheid van de internet beleggers voor aandelen die het 

in het recente verleden goed deden.  

 

 

 

4.3. Kapitalisatie van de gevolgde aandelen 

 
Een andere vertekening is de hoge kapitalisatie van de gevolgde en aanbevolen 

aandelen door analisten. 

 

Stickel (1995) toont aan dat kleine aandelen sterker reageren op advieswijzigingen dan 

grote kapitalisatie aandelen. Dit is te wijten aan het feit dat er over kleine bedrijven 

minder informatie publiek beschikbaar is.  

Onderzoek naar het beleggingsadvies van Belgische vermogensbeheerders 24 



Volgens Womack (1996) verrichten de analisten onderzoek volgens de noden van hun 

(grote) institutionele klanten. Deze klanten hebben vooral posities in grote kapitalisatie 

aandelen. Daarnaast hebben zij hoge transactiekosten en beperkingen om met kleinere 

aandelen te handelen. Daarom zijn de grote klanten, dus ook de analisten, meer 

geïnteresseerd in de grotere kapitalisatie aandelen.  

 

De voorkeur voor grote kapitalisatie aandelen kan een vertekening geven van de 

resultaten. De aandelen met een hoge marktwaarde zijn meestal de meest gevolgde 

aandelen. Hierover is er al veel informatie publiek beschikbaar, dus zal de eventuele 

bijdrage van de analist beperkter zijn. Voor de kleinere aandelen is de kans groter dat er 

dan hoge rendementen gehaald worden omdat er in die prijzen minder informatie 

verwerkt zit. Niettemin besluit Desai et al. (2000) dat de buy en hold rendementen van 

een positieve portefeuille ook voor hoge kapitalisatie aandelen mogelijk zijn.  

 

 

4.4. Kuddegedrag 

 
Onder de ‘All-Star’ analisten samengesteld door Zack Investment Research Chicago en 

‘The Wall Street’ treedt er volgens Desai et al. (2000) kuddegedrag op wanneer de 

markt de informatie al in de prijs heeft gereflecteerd. Wanneer hetzelfde advies door 

meer dan één analist gegeven wordt blijken deze geen abnormale rendementen te halen, 

terwijl dat wel mogelijk is indien slechts één analist het aandeel aanbeveelt. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat de adviezen (door meer dan één analist) te laat 

komen en dat de markt zich daar al bewust van was. Ook Jaffe en Mahoney (1999) 

vonden een vorm van kuddegedrag onder de nieuwsbrieven in de periode van 1980 tot 

1996.  
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4.5. Specialisatie tegenover diversificatie 

 
Daarnaast stelden Desai et al. (2000) ook vast dat analisten die een specifieke industrie 

volgen veel beter presteren dan analisten die meer diversifiëren. Ook zij stellen vast dat 

de meeste analisten hoge kapitalisatieaandelen volgen. Daardoor zou de informatie die 

vrijkomt over kleine kapitalisatie aandelen een grotere impact moeten hebben (Desai et 

al., 2000). Toch stellen zij opmerkelijk vast dat superieure rendementen mogelijk zijn 

voor grote kapitalisatie aandelen. Nochtans zouden we kunnen verwachten dat dit veel 

moeilijker is omdat deze aandelen door vele analisten gevolgd worden.  

 

Ook in Boni en Womack (2003(a)) valt op dat de resultaten industrie per industrie veel 

consistenter zijn dan wanneer ze vergeleken worden over verschillende industrieën. 

Daarom is het bij het gebruik van factor modellen onder andere aangewezen te 

corrigeren voor de industrie.  
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5. Conclusies 
 
Wat is nu de rol van aandelenanalisten in de kapitaalmarkt? Eerst en vooral zijn ze 

marketing agenten voor hun werkgevers. Ze hebben als opdracht bij te dragen tot de 

omzet en winsten van hun werkgevers. Dus hun rapporten en aanbevelingen zijn zo 

ontworpen dat ze makelaars lonen en investment banking fooien verhogen.  

 

Het werk van analisten hoeft niet als waardeloos beschouwd te worden omdat men uit 

vele studies zou kunnen vermoeden dat dat geen extra rendementen oplevert voor de 

belegger op lange termijn. De analisten willen geen voorspellers van beurskoersen zijn. 

Zij willen eerder revisoren zijn, die continu op zoek gaan naar relevante en nieuwe 

informatie betreffende de onderneming (grondige screenings van de onderneming). Ze 

houden contact met belangrijke klanten die deze informatie gebruiken om hun kapitaal 

te alloceren. 

  

Toch blijken hun adviezen impact te hebben op de beurskoersen, daar ze de prijzen naar 

een nieuw evenwicht brengen dat niet terugkeert naar zijn gemiddelde. Het blijkt echter 

dat de analisten niet in staat zijn geweest zich snel aan te passen aan de nieuwe 

omgeving in 2000-2001. Dit maakt hun toekomstige prestaties ook minder 

voorspelbaar.  

 

De event studies tonen duidelijk aan dat de adviezen niet alleen een impact hebben op 

de beurskoers rond de event, maar dat ze bovendien ook nieuwe en waardevolle 

informatie bevatten. Dat het voor een belegger niet mogelijk is om op lange termijn 

portefeuilles samen te stellen op basis van deze adviezen is misschien nog niet zo 

eigenaardig. De analisten zouden dan overigens beter de adviezen voor zichzelf houden 

om ernaar te handelen dan ze door te geven aan de markt. 

 

Hun adviezen blijven echter niet vrij van vertekeningen. Hun projecties zijn 

overoptimistisch, en ze geven meer koop- dan verkoopadviezen. Zowel de werkgevers 

van de ondernemingen die geanalyseerd worden als de institutionele klanten van de 

analist, prefereren positieve adviezen.  
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Analisten moeten afrekenen met een commerciële druk van zowel de bedrijven die ze 

analyseren als van de instelling waarvoor ze zelf werken. Een ongunstig advies zou 

door de geanalyseerde onderneming bestraft kunnen worden door slechtere 

medewerking. Voor de financiële instelling zou een ongunstig advies een daling van de 

opbrengsten in andere afdelingen kunnen betekenen. Men kan zelfs stellen dat er van de 

belegger uit ook druk wordt uitgeoefend. Een analist kan zich namelijk niet veroorloven 

om een negatief advies te blijven geven wanneer de markt in die periode blijft stijgen.  

 

Beleggers moeten trachten met deze marketing vertekening rekening te houden en ze in 

de mate van het mogelijke te integreren in hun portefeuille strategie. Het zal echter voor 

de individuele beleggers niet evident zijn om te weten of het koopadvies eerlijk en 

terecht is of niet. Bovendien schaadt deze dubbele rol van de analisten het vertrouwen 

van de beleggers in de kapitaalmarkt. Daardoor bestaat het risico dat kapitaal schaarser 

en dus duurder zal worden voor ondernemers.  
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Deel II: Eigen onderzoek 

 
Vooraleer de onderzochte data te beschrijven wordt de samenstelling van de databanken 

uitgelegd. Nadien wordt voor de twee belangrijkste databanken een overzicht gegeven 

van de inhoud. De methodes die in dit onderzoek gebruikt werden zijn de inhoud van 

het derde hoofdstuk in dit deel. Daarna worden de belangrijkste resultaten besproken en 

grafisch of in tabellen weergegeven.  

 

 

1. Procedure samenstelling databanken 

 
Om adviezen te verzamelen die vrij zijn van selectievertekening en 

overlevingsvertekening werd er gebaseerd op historische lijsten van de samenstelling 

van bepaalde indices. Uiteraard geldt voor de Belgische aandelen de Bel-20 index, 

waarvan de historische samenstelling te vinden is op de website. Deze samenstelling 

gaat terug tot 1991, maar voor dit onderzoek (over een tijdspanne 10 jaar) werden ze 

maar gebruikt vanaf september 1993. Data worden gevonden voor 27 Belgische 

aandelen, waarvoor in totaal 57 verschillende brokers adviezen gaven in de databank 

van Jacques Chahine Finance (JCF). In de databank van Bloomberg (BB) beperkt het 

onderzoek zich tot 7 grote Belgische financiële instellingen.  

Een resterend nadeel is dat door het gebruik van de historische samenstelling ook 

aandelen geanalyseerd worden die pas na 1993 in de index werden opgenomen. Het is 

echter waarschijnlijk dat deze aandelen door de analisten dan nog niet gevolgd werden.  

 

Naast Belgische aandelen wordt ook een grotere Europese index gebruikt. Daarvoor 

leek Euronext100 me meest geschikt. Deze index bestaat blijkbaar nog niet zolang en de 

historische samenstelling gaat maar terug tot eind 1999. Deze lijst bestaat uit meer dan 

130 aandelen.  
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Op basis van deze twee lijsten met historische samenstelling werden de adviezen van 

Belgische en alle andere brokers uit de database van JCF gehaald. De meeste brokers en 

financiële instellingen gebruiken onderling en doorheen de tijd verschillende 

adviesformuleringen. Het standaardiseren van deze adviezen vereist enige kennis en 

subjectieve beoordeling. Gelukkig geven de meesten een advies in de vorm van de 

volgende vijfpuntenschaal: 1 = strong buy, 2 = buy, 3 = hold, 4 = sell en 5 = strong sell. 

Voor de instellingen die geen advies onder deze vorm gaven, wordt vertrouwd op de 

deskundigheid van JCF om ze te standaardiseren.  

 

De adviezen worden door JCF omgezet in standaard vijf klassen (zes als de lege cellen 

meegeteld worden)  

 1  = buy 

 1,5  =  overweight 

 2  =  hold 

 2,5  =  underweight 

 3  =  sell 

 

Een opmerking hierbij is dat sommige adviezen onder de algemene noemer 

vertrouwelijk (confidential) worden geplaatst. Deze worden uitgesloten van het 

onderzoek. 

Zoveel mogelijk adviezen van september 1993 tot augustus 2003 voor zowel de 

Belgische als de Europese aandelen, worden verzameld en verwerkt. 

 

Het probleem is echter dat niet alle aandelen van in het begin gevolgd worden, of dat 

niet alle instellingen/brokers adviezen geven vanaf 1993. Bepaalde ondernemingen zijn 

overgenomen door buitenlandse ondernemingen die niet binnen de selectiecriteria van 

de Euronext100 index vallen of zijn gefusioneerd met andere ondernemingen die al dan 

niet in de index voorkomen of er is geen informatie over die ondernemingen terug te 

vinden in Datastream of in JCF. Daarom beperkt het onderzoek zich tot 126 aandelen 

uit de JCF databank. 
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Door de data over een periode van tien jaar te verzamelen worden ze automatisch uit 

JCF verkregen op het einde van iedere maand. Dit is op zich geen probleem, maar 

daardoor kan verwacht worden dat bij event studies of bij buy en hold rendementen zal 

blijken dat de meeste adviezen te laat komen of een eerste prijsstijging mislopen. 

Vandaar de nood aan een database met correctere datums van wijziging. Daarom wordt 

gebruik gemaakt van Bloomberg.  

 

Bloomberg bewaart per analist de aandelenadviezen van deze aandelen die zij nog 

steeds actief volgen. Omdat het een tijdrovende taak was om deze adviezen in te 

zamelen, beperkt dit onderzoek zich tot de zeven grootste Belgische brokers. Om de 

belangrijkste brokers te selecteren werd er gebaseerd op het aantal aandelen dat ze in 

JCF volgen uit de Bel-20. Deze zijn Banque Degroof (26)8, Dexia Securities (18), Fortis 

bank (22), ING Financial (24), KBC securities (24), Petercam (22) en Puilaetco (22).  

 

De adviezen van Bloomberg zijn in woorden uitgedrukt en variëren soms doorheen de 

tijd. Daarom wordt de methode van ISfA (2003) gebruikt om de adviezen op eenzelfde 

wijze in te delen als de cijfer methode van JCF. (cfr.Tabel 1) 

 

Tabel 1: Indeling ratings 
In de uiterst linkse kolom staat het getal dat als rating gebruikt zal worden. In de tweede kolom staan de meest gebruikte termen. 
Alle termen worden vertaald naar de cijfers uit de eerste kolom.  
 

1 strong buy     

1.5 buy over-

/outperform 

overweight accumulate add 

2 hold neutral  in-line  

2.5 reduce underperform underweight   

3 sell     
Bron: Eigen bewerkingen gebaseerd op ISfA standaarden (2003) en JCF ratings. 

 

                                                 
8 Tussen de haakjes staat vermeldt hoeveel van de 27 aandelen ze volgden volgens de JCF databank. 
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Tot slot worden ook dag en maandrendementen per aandeel verzameld uit Datastream 

(DS). Datastream voorziet ook in andere kenmerken van de aandelen zoals 

marktwaarde. Naast aandelen werden ook rendementen van Europese en wereld indices 

opgeslagen in de databank, waaronder uiteraard de Bel20 index. Deze rendementen 

zullen later dienen als benchmark om hiermee de ruwe rendementen te vergelijken. 

Opnieuw worden voor de 126 Europese aandelen in Datastream slechts rendementen 

voor 112 aandelen gevonden. Voor de Belgische aandelen werden voor alle 27 aandelen 

uit JCF de historische rendementen gevonden in Datastream. 
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2. Data  

 

2.1. Jacques Chahine Finance (JCF) databank 

 
De data van JCF wordt enkel gebruikt om portefeuilles te evalueren die maandelijks 

samengesteld worden op basis van de absolute adviezen. Dit geschiedt omdat voor de 

event studies een betere databank werd gevonden in Bloomberg met de concrete datums 

van wijziging.  

 

Van de JCF databank zijn er dus zowel de adviezen voor Bel-20 als de adviezen voor 

Euronext100 aandelen. Voor de Bel-20 betekent dit concreet dat er voor de 27 aandelen 

adviezen werden gevonden van 57 verschillende instellingen. (Zie bijlage) Gemiddeld 

zijn er per aandeel van de Bel-20 tussen de 14 à 15 adviezen. Per broker zijn dit slechts 

adviezen voor 6 à 7 verschillende aandelen. 

De adviezen voor Belgische aandelen worden verder niet gebruikt. Voor de event 

studies zijn de datums van wijziging niet correct daar het maandelijkse data betreft. 

Voor de portefeuille evaluatie zijn er te weinig adviezen om per broker een positieve en 

een negatieve portefeuille samen te stellen.  

 

Voor de Euronext100 adviezen van JCF gaat het echter over 127 aandelen waarvoor er 

in totaal van 140 verschillende brokers of financiële instellingen adviezen zijn. Een 

aandeel wordt gemiddeld door 30 brokers gevolgd. Ieder broker volgt dan weer 

gemiddeld 27 aandelen. Opnieuw beperkt het onderzoek zich tot de consensus van alle 

instellingen en tot de brokers die meer dan 90 aandelen volgden. Dit om zo goed 

mogelijke gediversifieerde portefeuilles samen te stellen. Om toch de Belgische brokers 

erbij te hebben die ook in de Bel-20 geanalyseerd werden, wordt de databank uitgebreid 

met enkele brokers die geen 90 aandelen volgden. Zo wordt gekomen tot de volgende 

brokers: ABN Amro (93)9, BNP Paribas (90), CA Indosuez Cheuv (115), Deutsche 

B.R(107), Exane (90), Hsbc Securities (92), ING Financial (105), Julius Baer (101), 

Schröder Salomon (98), SG Securities (95), UBS (110) en Fortis Bank (97), aangevuld 

                                                 
9 Tussen de haakjes staat er telkens bij hoeveel aandelen zij volgden.  
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met: Banque Degroof (12), Delta Lloyd Securities (48), Dexia Securities (85), KBC 

Securities (86), Petercam (42) en Puilaetco (13). Een overzicht van de bekomen data uit 

de JCF databank is te vinden in bijlagen 2 tot 5. 

 

Het voordeel van deze databank is dat de adviezen snel en van veel brokers konden 

verzameld worden over een langere periode. Het nadeel ervan is echter dat daardoor 

alleen de maandelijkse adviezen verkregen worden. Vanuit het standpunt van een 

belegger is dit geen probleem om daarmee portefeuilles te maken. Het is vooral nadelig 

voor event studies. Hiervoor is het aangewezen om de juiste datum van de wijziging te 

hebben. 

Daarom wordt gebruikt gemaakt van een tweede databank, gebaseerd op de historiek 

van Bloomberg.  

 

 

2.2. Bloomberg (BB) databank 

 
Het grote voordeel van de BB databank is dat er de juiste datums worden 

teruggevonden waarop een advies werd gewijzigd. Het grootste nadeel aan deze 

databank is dat het zeer tijdrovend is om daarin de juiste adviezen te verzamelen. 

Daarom wordt het onderzoek beperkt tot de zeven grote Belgische brokers.  

 

In BB wordt een advies steeds gekoppeld aan een willekeurige concrete datum. We 

kunnen dan ook van de veronderstelling uitgaan dat deze datum de juiste datum van 

wijziging is of die datum althans zeer goed benaderd. De adviezen voor een aandeel 

worden gekoppeld aan een analist (die dan op zijn beurt werkt voor een bepaalde 

broker). Enkel de Belgische analisten, die advies gaven voor Bel20 aandelen, werden 

weerhouden. Een bijkomende voorwaarde was dat ze nog steeds het aandeel actief 

volgden.  

 

Zo wordt gekomen tot een databank met vooral adviezen in de periode van 2000 tot 

2003. Een overzicht met het aantal aandelen gevolgd per broker en het aantal adviezen 

door verschillende brokers gegeven per aandeel is terug te vinden in bijlagen 6 en 7. 
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3. Methodologie  

 

Het onderzoek bestaat uit twee grote delen. Enerzijds wordt er nagegaan in welke mate 

de adviezen van analisten bijdragen tot de efficiëntie van financiële markten en dus in 

welke mate de markten efficiënt zijn. En anderzijds wordt er nagegaan of een belegger 

op basis van de adviezen van de Belgische analisten portefeuilles kan samenstellen die 

hem bijzondere rendementen opleveren. 

Dus enerzijds worden event studies uitgevoerd en anderzijds buy en hold rendementen 

van portefeuilles berekend. 

 

 

3.1. Event studies 

 

De event studie wordt gebruikt om het effect van een wijziging op de prijs na te gaan. 

Deze studies worden uitgevoerd per aandeel. Uiteraard wordt nagaan wat het effect is 

van een advieswijziging van een Belgische sell-side analist op de aandelen die hij volgt. 

De Bloomberg databank is hiervoor het meest geschikt. 

Dus voor de 27 Bel-20 aandelen worden per broker abnormale rendementen berekend 

over een periode van 41 dagen. Deze periode wordt berekend van 20 dagen vóór tot 20 

dagen na de dag van wijziging.  

 

Vooraleer abnormale rendementen kunnen berekend worden, moeten de datums, 

waarrond de event studie zich zal situeren, bepaald worden per analist en per aandeel. 

Daarna kan, over de periode van 20 dagen vóór en na de event, het ruwe rendement 

berekend worden op basis van de ‘return index’ per aandeel uit Datastream. Die 

dagelijkse return index laat toe om alle ruwe dagrendementen te bepalen. De gebruikte 

formule hiervoor is: 

t

tt
t DSRI

DSRIDSRI
rDR

_
__ 1

1
−

= +
+  

Het dagrendement voor een bepaald aandeel wordt berekend als de returnindex (uit DS) 

van die dag (t+1) min de returnindex van de dag ervoor (t), gedeeld door de returnindex 

van de dag ervoor.  
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De ruwe rendementen rond dag t worden berekend voor iedere dag vertrekkende van het 

rendement van dag t-20. Vanaf die dag kunnen de dagrendementen gesommeerd 

worden tot dag t+20 om zo tot de cumulatieve rendementen te komen. 

∑
+

−=

=
20

20

40
t

tn

n
stst rDRCruw  

Of het cumulatieve ruwe rendement voor een aandeel s rond event dag t is de som van 

de ruwe dagrendementen van dat aandeel s vanaf dag t-20 tot dag t+20.  

 

Nadien worden deze ruwe rendementen vergeleken met een referentie of een 

benchmark. Enerzijds wordt het exces rendement rond dag t berekend ten opzichte van 

de riscovrije rente. De risicovrije rente is gebaseerd op de FIBOR10 voor 1 maand. Op 

basis daarvan werden dagelijkse risicovrij rendementen berekend (rf = FIBOR/365). 

Eerst worden deze exces rendementen rond dag t berekend en nadien worden ze 

gecumuleerd over de 40 dagen.  

∑
+

−=

−=
20

20

40
t

tn

n
ft

n
stst rrDRCexcesRF  

 

Vervolgens wordt het exces rendement berekend op basis van een marktindex. Voor de 

Belgische aandelen worden gebruikt als marktindex zowel de Bel20 als een Europese 

referentie index. De Europese referentie index is hier de Euronext100 index omdat de 

onderzochte periode zich situeert rond 2000. Verder zal er bij gebrek aan historische 

gegevens van de Euronext100 voor 2000 gebruik gemaakt worden van een andere 

Europese index. rDRm is het ruwe dagrendement van de index. Dus ook hier wordt het 

cumulatieve exces rendement berekend als de som van de exces rendementen voor 

iedere dag in de periode van 20 dagen voor en na de event.  
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Om tenslotte het abnormale rendement te berekenen en over de periode van 40 dagen te 

cumuleren moeten ook de verwachte normale rendementen berekend worden voor 

iedere dag vanaf dag t-20 tot dag t+20. 

 

                                                 
10 FIBOR: Frankfurt Interbank Offered rate 
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Abnormale rendementen worden berekend als het verschil tussen het werkelijke 

rendement en het verwachte rendement. Voor de berekening van het verwachte 

rendement wordt, zoals vele studies, geen gebruik gemaakt van een matching firm maar 

wordt enkel gebruik gemaakt van een single index model (bijv. CAPM). Voor de 

Belgische markt is het redelijk duidelijk waarom er geen gebruik gemaakt wordt van de 

matching firm. De markt is hiervoor te klein om binnen diezelfde markt steeds twee 

sterk op elkaar gelijkende ondernemingen te selecteren. Voor de Europese markt bij de 

evaluatie van portefeuilles zou dit misschien wel mogelijk zijn, maar omwille van een 

beperkte kennis van de markt wordt daar geen gebruik van gemaakt in dit onderzoek. 

 

Het abnormale rendement voor een aandeel s wordt berekend op basis van de ruwe 

dagrendementen voor de aandelen en de ruwe dagrendementen van de marktindex:  
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S staat voor het aandeel, t voor de dag waarop de wijziging gebeurt en n staat voor de 

event window die gaat van -20 dagen tot + 20 dagen ten opzichte van de event.  

 

Voor ieder aandeel wordt maar 1 β  berekend over de hele periode van 1993 tot 2003.  

Als marktindex werd zowel de Bel20 index genomen uit DS als de Euronext index uit 

DS. Dit abnormale rendement wordt nu gecumuleerd vanaf 20 dagen ervoor tot 20 

dagen erna.  
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Een tweede single index model, waarvan gebruik gemaakt wordt, is het economische 

model CAPM. Het verwachte rendement houdt naast de β  van het aandeel en de 

marktrendementen nu ook rekening met de risicovrije rente.  
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3.2. Portefeuille rendementen 

 

De volgende stap in het onderzoek is nagaan of een particuliere belegger rendabele 

portefeuilles kan samenstellen op basis van de adviezen. Om goed gediversifieerde 

portefeuilles samen te stellen moeten er voldoende aandelen in het onderzoek betrokken 

worden. Hiervoor wordt de databank van JCF gebruikt.  

 

Er wordt enkel rekening gehouden met de Europese aandelen en zoals eerder 

geschreven met de adviezen van die brokers die meer dan 50 aandelen volgen of van de 

Belgische brokers die vroeger bij de event studies ook al onderzocht werden. 

Portefeuilles worden samengesteld per broker en nadien wordt het gemiddelde 

rendement van de portefeuilles over uiteenlopende periodes berekend. Deze portefeuille 

rendementen zullen niet alleen per broker berekend worden, maar ook globaal en voor 

de consensus van de adviezen berekend worden. 

 

De berekening van de consensus, 1−τiA , voor onderneming i op datum 1−τ  wordt 

gevonden door de individuele ratings,  voor die onderneming te sommeren voor 

alle analisten j = 1 tot  en het geheel te delen door n . Concreet is dit dus:  
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De periodes waarover het rendement van de portefeuilles worden onderzocht zijn 1 tot 6 

maand, 9 maand, 12 maand, 18 maand en 24 maand.  

 

Er worden twee portefeuilles gemaakt per broker en voor de consensus. Een positieve 

portefeuille met koopadviezen (0<advies<2) en een negatieve portefeuille van de 

verkoopadviezen (2<advies<4). De portefeuilles worden iedere maand samengesteld, 

maar niet noodzakelijk herzien. Dit is afhankelijk van de holding periode of de periode 

waarover de portefeuille wordt aangehouden. Er worden dus met andere woorden buy- 

en hold rendementen berekend voor de portefeuilles over de verschillende periodes. De 

periodes variëren van 1 maand tot 24 maanden.  
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De eerste stap is de berekening van de ruwe rendementen per aandeel s van de 

portefeuille over een periode van n maanden. De rendementen worden berekend op 

basis van de maandelijkse total return index van DS.   

∏
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Dag t is de datum op het einde van de maand, op welke een positief of negatief advies 

werd gegeven voor een aandeel s. τ  is uitgedrukt in het aantal maanden voor de periode 

n. Deze variëren van 1 tot 24 (n).  

 

In iedere maand, bepaald door de dag t, zullen een verschillend aantal aandelen in de 

positieve of negatieve portefeuille zitten. Dit aantal wordt in de volgende formule 

voorgesteld door a, in portefeuille p, van de maand waarin dag t valt. 

De rendementen van de portefeuille p, over de periodes n (1 tot 24) in een bepaalde 

maand (van dag t), worden op de volgende manier berekend:  
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X staat voor de relatieve marktwaarde van onderneming s op het einde van beursdag 

 ten opzichte van de totale marktwaarde van alle ondernemingen in de portefeuille. 

Op die manier worden de portefeuilles marktgewogen samengesteld. 

1−t

 

De portefeuilles worden marktgewogen samengesteld om twee redenen. Enerzijds 

omdat een gelijkgewogen portefeuille van dagelijkse rendementen systematisch 

overschat wordt (Canina et al., 1998) en anderzijds omdat een marktgewogen 

portefeuille beter in staat is de economische significantie van de resultaten weer te 

geven, aangezien de grotere en belangrijkere ondernemingen meer gewicht zullen 

hebben in het resultaat dan kleinere ondernemingen (Barber et al., 2001).  
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Nu kan overgegaan worden naar de evaluatie van de bekomen maandelijkse ruwe 

rendementen van de 19 portefeuilles van brokers en de consensus portefeuille: ABN 

Amro (93)11, BNP Paribas (90), CA Indosuez Cheuv (115), Deutsche B.R(107), Exane 

(90), Hsbc Securities (92), ING Financial (105), Julius Baer (101), Schröder Salomon 

(98), SG Securities (95), UBS (110) en Fortis Bank (97), aangevuld met: Banque 

Degroof (12), Delta Lloyd Securities (48), Dexia Securities (85), KBC Securities (86), 

Petercam (42) en Puilaetco (13). 

 

De enige correctie, die bij dit deel van het onderzoek gebeurt, is een marktcorrectie. De 

exces rendementen worden berekend door van het ruwe maandelijkse rendement van de 

portefeuille het rendement van een index, die vergelijkbaar is, af te trekken. Als index 

wordt de STOXX Blue Chip Eurozone genomen. Ideaal zou zijn dat de Euronext index 

werd genomen. Deze is echter maar beschikbaar vanaf het jaar 2000 waardoor op zoek 

moest gegaan worden naar een andere index. Uit de vergelijking van de ruwe 

maandrendementen van de twee indices blijkt dat deze twee zeer goed overeenstemmen. 

Vandaar dat de STOXX Blue Chip Eurozone weerhouden werd. De grafiek (figuur 1) 

toont de overeenstemming tussen beide indices in de periode vanaf januari 2000. De 

gegevens worden bevestigd met enkele samenvattende statistieken in tabel 2. 

 

 

                                                 
11 Tussen de haakjes wordt het aantal adviezen van de bepaalde broker gegeven die te vinden waren in de 
databank. 
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Figuur 1: Vergelijking Europese indices 
Deze figuur vergelijkt de maandrendementen van de Euronext index met de maandrendementen van de Stoxx Blue Chip Eurozone 
index over de periode van af januari 2000. Op de X-as is het aantal maand vanaf januari 2003 weergegeven, op de Y-as zijn de 
maandrendementen weergegeven. De maandrendementen werden berekend op basis van de return indices van Datastream (formules 
zoals dagrendementen cfr. infra).  
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 Bron: Eigen berekeningen op basis van DS. 

 

Tabel 2: Vergelijking Europese indices 
Ter verduidelijking de gemiddelden en de standaardafwijkingen per reeks. Onderaan wordt ook nog de correlatiecoëfficiënt tussen 
beide reeksen gegeven.  
 
 Euronext  blue chip eurozone (Stoxx) 
Mean -0,86%  -1,09%
stdev 6,35%  6,83%
    
correlatie 97,64%   

Bron: Eigen berekeningen op basis van DS. 

 
Niet alleen uit figuur 1 maar ook uit de tabel 2 blijkt dat de beide reeksen zeer goed 

overeenstemmen. De gemiddelden liggen een beetje uit elkaar, maar de 

correlatiecoëfficiënt is nagenoeg 1. Het gebruik van de Stoxx Blue Chip Eurozone index 

zal de resultaten goed benaderen, die zouden bekomen worden bij het gebruik van de 

Euronext index, indien deze over de hele periode beschikbaar zou zijn.  
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4. Resultaten  

 

4.1. Data analyse 
 
Vooraleer de resultaten van de event studies te bespreken en de portefeuilles te 

evalueren, wordt hieronder een kort overzicht gegeven van de geanalyseerde data.  

Er wordt opnieuw onderscheid gemaakt tussen de data van BB (Bloomberg) en de data 

van JCF (Jacques Chahine Finance). De eerste betreft dagelijkse data voor de Belgische 

aandelen en bij de tweede worden nu enkel de Europese adviezen op maandelijkse basis 

besproken. Het aantal adviezen in de BB databank is dus veel groter dan in de JCF 

databank. Nochtans, zoals verder zal blijken, is de periode van de BB data, die 

onderzocht wordt, in feite veel korter dan de periode waarover de JCF data wordt 

geanalyseerd. 

 

 

4.1.1. JCF adviezen Euronext100 

 

In totaal werden voor de Europese data de adviezen van 18 brokers onderzocht en ook 

de consensus van deze adviezen. Portefeuilles werden samengesteld op basis van de 

absolute adviezen. Een aandeel met koopadvies kwam in de positieve portefeuille, een 

aandeel met verkoopadvies kwam in de negatieve portefeuille. Daarna worden de 

rendementen van beide portefeuilles berekend per broker over verschillende periodes.  

 

Omdat er in de literatuur, nogal wat aandacht wordt geschonken aan de ‘buy-to-sell 

ratio’ of de verhouding van het aantal koopadviezen ten opzicht van het aantal verkoop 

adviezen wordt hieronder een overzicht gegeven van die ratio.  

 

In tabel 3 zijn de aantallen van de adviezen terug te vinden per broker en per categorie. 

De adviezen werden daarbij onderverdeeld in drie categorieën: kopen, houden en 

verkopen. Per broker wordt de ratio berekend in de laatste kolom. In de laatste rij van de 

tabel zijn dan de totalen weergegeven. Het aantal adviezen is hier niet zo groot omdat ze 

over een periode van 10 jaar op maandelijkse basis zijn gegeven. In totaal werden 

adviezen geanalyseerd voor 112 aandelen. 
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Tabel 3: JCF adviezen 
Per broker (kolom 1) wordt het aantal maandelijks koopadviezen (kolom 2), houdadviezen (kolom 3) en verkoopadviezen (kolom 4) 
gegeven. Op basis daarvan worden de totalen (kolom 4) berekend en de buy-to-hold ratio (kolom 6 = kolom 2 / kolom 4). In de 
voorlaatste rij zijn de totalen weergegeven over alle brokers heen, en in de laatste rij de percentages. 
 

Bron: Eigen berekeningen op basis van JCF. 

broker koop houd verkoop totaal Buy to hold 
ABN Amro 4387 2741 688 7816 6,38
Julius Baer 2625 762 685 4072 3,83
CA Indosuez Cheuv 5567 421 2636 8624 2,11
Banque Degroof 336 244 104 684 3,23
Deltalloyd sec 1013 850 228 2091 4,44
Deutsche Bank 3581 3490 501 7572 7,15
Dexia 1218 1001 294 2513 4,14
Exane 4228 1734 1119 7081 3,78
Fortis Bank 4342 1833 1363 7538 3,19
HSBC sec. 4288 2108 1367 7763 3,14
ING 4664 2434 916 8014 5,09
KBC 3446 287 857 4590 4,02
BNP Paribas 4061 1762 713 6536 5,70
Petercam 593 527 143 1263 4,15
Puilaetco 234 227 0 461 #DEEL/0!
Schröder Salomon 2248 1578 487 4313 4,62
SG sec. 4531 3223 501 8255 9,04
UBS 4206 4653 521 9380 8,07
 55568 29875 13123 98566 4,23
 56,38% 30,31% 13,31%  

 

Ook in dit onderzoek blijkt dus dat er voor meer dan 50% koopadviezen worden 

gegeven, terwijl er maar voor een 13% verkoopadviezen worden gegeven. De buy-to-

sell ratio van 4,23 toont ook hier het optimisme aan van de analisten. Dit betekent dat de 

positieve portefeuilles gemiddeld vier keer zo veel aandelen zullen bevatten dan de 

negatieve portefeuilles. Hoe groter de steekproef en met hoe meer data er rekening 

gehouden wordt, hoe betrouwbaarder het resultaat zal zijn. Dus ook de resultaten van de 

positieve portefeuilles zullen betrouwbaarder zijn dan de resultaten van de negatieve 

portefeuilles.  
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4.1.2. BB adviezen Bel20 

 

Zoals reeds meerdere keren aangehaald zijn deze data op basis van dagelijkse adviezen. 

Aan de hand van deze data worden de event studies uitgevoerd voor de zeven grootste 

Belgische brokers. Hun relatieve12 adviezen voor de aandelen uit de Bel20 worden 

geanalyseerd.  

De adviezen in BB worden bijgehouden op naam van de analist die ze nu nog actief 

volgt. Wanneer een analist een ander aandeel gaat volgen, komen zijn adviezen van het 

oude aandeel dat hij nu niet meer volgt, niet meer voor in de databank. Dit legt een 

belangrijke beperking op voor de periode waarin de relatieve adviezen werden 

onderzocht. Onderstaande tabel (tabel 4) geeft per broker een overzicht van de datums 

vanaf wanneer een aandeel gemiddeld gevolgd werd door een analist bij een bepaalde 

broker. In de tweede rij wordt per broker de eerste datum gegeven waarop een analist 

een bepaald aandeel volgde.  

 

Tabel 4: Datum eerste BB adviezen 
Per broker werd berekend wanneer voor alle Bel20 aandelen gemiddeld het eerste advies werd gegeven door de huidige actieve 
analisten van die broker. Eveneens werd gezocht naar de datum waarop het aller eerste advies werd gegeven door een huidig actieve 
analist.  
 

 Fortis Degroof Dexia ING KBC Petercam Puilaetco 
gemiddelde 
datum 

22/01/2001 20/07/2000 14/01/2003 24/01/2002 15/08/2002 3/01/2002 14/06/2002

vroegste 
datum 

9/06/1997 21/05/1997 19/12/2000 29/10/1998 9/10/1998 12/01/1999 30/05/2000

Bron: Eigen berekeningen op basis van BB 

 

We kunnen dus stellen dat de upgrades en downgrades, van de Belgische brokers in dit 

onderzoek, zich voornamelijk situeren in een neerwaartse markt.  

 

Ook voor deze data werden per broker de aantal koop-, houd- en verkoopadviezen 

geteld (tabel 5). Daarmee kon dan weer de verhouding van de koopadviezen ten 

opzichte van de verkoopadviezen berekend worden. Deze blijkt iets hoger te zijn voor 

de Belgische aandelen over de bestudeerde periode dan de ratio voor de Europese 

aandelen over tien jaar. Wellicht is dit resultaat beïnvloed door de periode na de 

neerwaartse markt waarin meerdere koopadviezen gegeven werden.  

                                                 
12 Het huidige niveau van de adviezen t.o.v. het vorige niveau. Deze kunnen opwaarts gewijzigd zijn van 
houd- of verkoop- naar koopadvies, of ze kunnen neerwaarts aangepast zijn van een koop- of houd- naar 
een verkoopadvies. 
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Tabel 5: BB adviezen 
Per broker (kolom 1) wordt het aantal maandelijks koopadviezen (kolom 2), houdadviezen (kolom 3) en verkoopadviezen (kolom 4) 
gegeven. Op basis daarvan worden de totalen (kolom 4) berekend en de buy-to-hold ratio (kolom 6 = kolom 2 / kolom 4).  In de 
laatste rij werden de totalen weergegeven. 
 

broker koop houd verkoop totaal BtoH
Fortis 11326 6492 1351 19169 8,38

Degroof 10854 10188 1449 22491 7,49
Dexia 2943 1963 267 5173 11,02
ING 4860 4813 2131 11804 2,28
KBC 6203 358 1337 7898 4,64

Petercam 7916 2820 1474 12210 5,37
Puilaetco 3035 5832 211 9078 14,38

 47137 32466 8220 87823 5,73
Bron: Eigen berekeningen op basis van BB. 

 

Om het vermoeden te onderzoeken dat de buy-to-sell ratio verschillend zou zijn in een 

neerwaartse en een opwaartse markt werden de resultaten opgesplitst. In tabel 6 vinden 

we de aantallen in een opwaartse markt en in tabel 7 de aantallen in een neerwaartse 

markt. De aantallen werden ingedeeld volgens het dagrendement van de Bel20 index uit 

DS.  

 

Het verschil tussen de gemiddelde buy-to-hold ratio in de positieve markt en de ratio in 

de negatieve markt blijkt niet significant verschillend te zijn van nul. We kunnen toch 

met 85% zekerheid stellen dat de ratio in een positieve markt groter is dan in een 

negatieve markt. Dus in een negatieve markt geeft men meer koopadviezen ten opzichte 

van verkoopadviezen dan in een opwaartse markt. De analisten herkennen duidelijk dat 

er in een neerwaartse markt meer ondergewaardeerde dan overgewaardeerde 

ondernemingen zijn. Daarom dat zij voor deze ondergewaardeerde dan ook 

koopadviezen geven.  
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Tabel 6: BB adviezen in positieve markt 
Per broker (kolom 1) wordt het aantal maandelijks koopadviezen (kolom 2), houdadviezen (kolom 3) en verkoopadviezen (kolom 4) 
gegeven op de dagen dat het dagrendement van de benchmark positief was. Op basis daarvan worden de totalen (kolom 4) berekend 
en de buy-to-hold ratio (kolom 6 = kolom 2 / kolom 4). In de voorlaatste rij zijn de totalen weergegeven over alle brokers heen, en 
in de laatste rij de percentages. 
 

broker koop houd verkoop totaal BtoH
Fortis 5166 2886 612 8664 8,44

Degroof 4990 4532 664 10186 7,52
Dexia 1364 883 125 2372 10,91
ING 2271 2106 876 5253 2,59
KBC 2865 159 536 3560 5,35

Petercam 3684 1298 604 5586 6,10
Puilaetco 1467 2695 105 4267 13,97

 21807 14559 3522 39888 6,19
Bron: Eigen berekeningen op basis van BB en DS. 

 

Tabel 7: BB adviezen in negatieve markt 
Per broker (kolom 1) wordt het aantal maandelijks koopadviezen (kolom 2), houdadviezen (kolom 3) en verkoopadviezen (kolom 4) 
gegeven op de dagen dat het dagrendement van de benchmark negatief was. Op basis daarvan worden de totalen (kolom 4) berekend 
en de buy-to-hold ratio (kolom 6 = kolom 2 / kolom 4). In de voorlaatste rij zijn de totalen weergegeven over alle brokers heen, en 
in de laatste rij de percentages. 
 

broker koop houd verkoop totaal BtoH
Fortis 6160 3606 739 10505 8,34

Degroof 5864 5656 785 12305 7,47
Dexia 1579 1080 142 2801 11,12
ING 2589 2707 1255 6551 2,06
KBC 3338 199 801 4338 4,17

Petercam 4232 1522 870 6624 4,86
Puilaetco 1568 3137 106 4811 14,79

 25330 17907 4698 47935 5,39
 Bron: Eigen berekeningen op basis van BB en DS. 
 

Naast de vergelijking van de absolute adviezen is het hier ook belangrijk rekening te 

houden met de verhouding tussen de relatieve adviezen of met de verhouding tussen de 

upgrades en de downgrades (tabel 8). Bij de event studie worden de rendementen 

namelijk geanalyseerd rond een relatieve wijziging naar boven of beneden en worden de 

rendementen niet berekend op basis van absolute adviezen. 

Tabel 8: Downgrade/Upgrade per categorie 
Overzicht van de wijzigingen van de adviezen van de ene categorie naar de andere. De grote aantallen over de relatieve korte 
periode zijn te wijten aan het feit dat adviezen werden gebruikt op dagelijkse basis. De evolutie ‘van koop’‘naar koop’ is het 
behouden van een advies. Dit is het geval indien er in Bloomberg geen nieuw advies of advieswijziging werd gegeven door de 
analist. 
 

  naar koop naar houd naar verkoop 
van koop 46276 149 22 
van houd 125 32223 48 

van verkoop 21 39 8140 
Bron: Eigen berekeningen op basis van BB. 
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Doordat het eerste advies niet wordt meegerekend zijn de totalen iets kleiner dan de 

totalen in een eerdere tabel (tabel 5). Maar wat belangrijk is in tabel 8, is dat het aantal 

downgrades in totaal (219) net iets groter is dan het aantal upgrades (185)13. Indien de 

analisten in deze periode hun adviezen wijzigden, dan deden ze dit gemiddeld meer naar 

beneden toe dan naar boven toe. De analisten herkenden duidelijk de neerwaartse markt 

en wijzigden hun adviezen meer in die richting dan in de tegengestelde. 

 

 

4.2. Event studies 
 
 
De resultaten van de event studies moeten ons aantonen welke waarde de adviezen van 

de analisten hebben voor de markt. Ze zullen aantonen wat de impact is van een 

upgrade of een downgrade op de koersen van de aandelen. Bovendien moeten ze een 

beeld geven van de informatiewaarde van de advieswijzigingen. 

 

Eerder werd al besproken dat ongeveer evenveel upgrades als downgrades werden 

geanalyseerd. De steekproef is relatief klein omdat deze beperkt werd tot de adviezen 

van de zeven grootste Belgische financiële instellingen. Zowel voor de opwaartse als 

voor de neerwaartse herzieningen werden ongeveer 200 wijzigingen onderzocht.  

Om de significantie van de resultaten te onderzoeken wordt de t-waarde berekend als de 

verhouding van het waargenomen gemiddelde over de standaardfout. De standaardfout 

is de standaardafwijkingen (stdev) gedeeld door de wortel van het aantal waarnemingen 

(W).  

W
resultatenstdev

resultatengemiddeldewaardet
)(

)(
=−  

 

                                                 
13 Upgrades zijn de wijzigingen “van verkoop”“naar houd”, “van verkoop”“naar koop” en “van 
houd”“naar koop”. Downgrades zijn de wijzigingen “van koop”“naar houd”, “van koop”“naar verkoop” 
en “van houd”“naar verkoop”. 
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Ondanks het feit dat er met een relatief kleine steekproef wordt gewerkt, lijken de 

resultaten op het eerste zicht toch sterk op die van andere studies. Uit de grafiek (figuur 

2) hieronder blijkt dat de exces rendementen ten opzichte van de Bel20 marktindex na 

een upgrade gemiddeld stijgen met 3% en na een downgrade gemiddeld dalen met 4%. 

Deze waarden zijn de gemiddelden over alle brokers. Voor de upgrades kunnen we met 

95% zekerheid zeggen dat deze resultaten positief zijn vanaf de tweede dag na de 

wijziging. De downgrades zijn reeds vanaf de dag van de wijziging significant negatief. 

Deze resultaten zijn vooral voor de upgrades minder significant verschillend van nul. 

 

Hetzelfde resultaat vinden we terug bij de single index methodes. Het maakt niet uit of 

er al dan niet rekening wordt gehouden met de risicovrije rente. Beide formules leveren 

gelijkaardige resultaten op. Ook het exces rendement bovenop de risicovrije rente levert 

een gelijkaardig resultaat. De CAPM levert gemiddeld de meest significante resultaten 

op. Daarbij kan er vanaf dag 5 met 99% zekerheid besloten worden dat de rendementen 

van de geüpgrade aandelen significant groter zijn dan het normale rendement volgens 

CAPM.  

 

Wat over de resultaten heen opvalt, is dat het negatieve rendement na een downgrade 

een percentage lager ligt dan het negatieve resultaat. Op de downgrades wordt er sterker 

en bovendien ook sneller gereageerd, want voor downgrades zijn de resultaten 

significant vanaf dag 0 of de dag van de wijziging.  

 

Een belangrijke conclusie, die gemaakt wordt uit de abnormale rendementen ten 

opzichte van de normale rendementen volgens CAPM (zie figuur 3), betreft de timing 

van de adviezen. De rendementen na een upgrade zijn op dag 0 niet significant positief, 

maar zijn vanaf dag 1 wel positief met 95% zekerheid. Dit impliceert dat de analisten 

hun adviezen tijdig wijzigen. Het is voor een belegger dus mogelijk van deze 

wijzigingen gebruik te maken.  

 

Voor de downgrade zijn de resultaten al vanaf dag nul significant. Dus de upgrades 

worden tijdig gegeven, maar voor de downgrades lijken de analisten voorzichtiger te 

zijn. Daardoor komen de neerwaartse wijzigingen niet op tijd om er als belegger ten 

volle gebruik van te kunnen maken.  
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Figuur 2: Up- en downgrades t.o.v BEL20 marktindex 
Op de X-as worden de dagen weergegeven ten opzichte van de event. Deze gaan van 20 dagen ervoor (-20) tot 20 dagen erna (+20). 
De event (advieswijziging) situeert zich op dag 0. Op de Y-as worden de gemiddelde exces rendementen van de wijzigingen 
weergegeven ten opzichte van de Bel20 marktindex.  De gemiddelden werden eerst berekend per broker rond alle dagen waarop 
zich een wijziging voor deed. Nadien werd het gemiddelde berekend van alle brokers. 
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In bijlage 8 en 9 zijn nog twee grafieken weergegeven waarop ook andere gebruikte 

methodes worden afgebeeld. In bijlage 10 zijn de resultaten te vinden per broker en 

voor iedere methode. Ook worden daarbij nog eens de algemene resultaten 

weergegeven.  

 
Figuur 3: Abnormale rendement tov CAPM 
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Figuur 4 geeft een duidelijker beeld van het verschil in sterkte tussen de neerwaarts 

herziene (downgrade) adviezen en de opwaarts herziene (upgrade) adviezen. Deze 

resultaten zijn echter niet zo significant als de vorige resultaten. Zoals eerder vermeld 

blijken analisten in een neerwaartse markt relatief meer koopadviezen te geven ten 

opzichte van verkoopadviezen dan in een opwaartse markt. Uit figuur 4 blijkt eveneens 

dat een advies gewijzigd wordt naar boven toe wanneer een aandeel het de voorbije 

twintig dagen kennelijk relatief slecht deed. Echter wanneer deze neerwaartse beweging 

gecorrigeerd wordt voor de marktindex (figuur 2), dan zien we dat de resultaten meer 

rond nul schommelen vóór de dag van wijziging. Het gemiddelde maandelijkse 

rendement van de index in de periode vanaf september 2000 tot september 2003 was -

0.5%.  

 

Dit betekent dat de analisten in een neerwaartse markt, waarin alle aandelen waarde 

verliezen, hun adviezen naar boven aanpassen voor de aandelen die volgens hen zeker 

hoger moeten gewaardeerd zijn. Analisten kunnen duidelijk ondergewaardeerde 

aandelen onderscheiden van overgewaardeerde aandelen. 

  

Figuur 4: Up- en downgrades: ruw en t.o.v rf 

Op de X-as worden de dagen weergegeven ten opzichte van de event. Deze gaan van 20 dagen ervoor (-20) tot 20 dagen erna (+20). 
De event (advieswijziging) situeert zich op dag 0. Op de Y-as worden de gemiddelde ruwe rendementen en de gemiddelde exces 
rendementen van de wijzigingen weergegeven ten opzichte van de risicovrije rente.  De gemiddelden werden eerst berekend per 
broker rond alle dagen waarop zich een wijziging voor deed. Nadien werd het gemiddelde berekend van alle brokers. 
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Het doel van dit onderzoek is uiteraard om nagaan of de markten al dan niet efficiënt 

zijn. Als blijkt dat analisten op basis van hun fundamenteel onderzoek, al dan niet 

aangevuld met inside informatie, adviezen geven die op significante wijze de prijzen 

beïnvloeden dan betekent dit met zekerheid dat de halfsterke vorm van de EMH kan 

verworpen worden. De vraag blijft of ook de sterke vorm kan verworpen worden. Dit 

hangt af van de aard der gegevens die de analisten gebruiken. Duidelijk is dat ze over 

meer en waardevollere informatie beschikken dan het grote publiek.  

 
Of het publiek van deze informatie gebruik kan maken is een ander probleem. Om de 

exces rendementen te kunnen verdienen zou men tijdig over de advieswijziging moeten 

beschikken en er bovendien tijdig naar kunnen handelen. Daarnaast zouden er ook 

transactiekosten in rekening gebracht moeten worden. In het volgende worden 

portefeuilles op basis van absolute adviezen getest.  

 
  

4.3. Portefeuille rendementen 
 
Het tweede deel van dit onderzoek gaat na of de mogelijkheid voor beleggers bestaat 

om op basis van de absolute adviezen van de analisten portefeuilles samen te stellen 

waarmee ze mooie rendementen kunnen halen. De vraag is dan natuurlijk: wat is voor 

die belegger een mooi rendement? Daarom gaan we van de veronderstelling uit dat een 

belegger een hoger rendement wil dan de index. Impliciet wordt hierbij verondersteld 

dat de β  van zijn portefeuille dan gelijk is aan 1. 

 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de maandelijkse adviezen van alle brokers die meer 

dan 90 aandelen uit de Euronext100 index volgden. Twee portefeuilles worden 

samengesteld per broker en eveneens twee voor de consensus. In de grafiek hieronder 

(figuur 5) is het gemiddelde te zien van de ruwe rendementen van zowel de positieve als 

de negatieve portefeuille. Daarbij vergelijken we deze met de positieve consensus 

portefeuille en de negatieve consensus portefeuille.  
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Uit de analyse van de data bleek dat de positieve portefeuilles veel groter zijn dan de 

negatieve portefeuilles. Volgens de totale ‘buy-to-sell’ ratio zijn ze tot vier keer zo 

groot. Daarmee moet er zeker rekening gehouden worden bij de evaluatie van de 

resultaten.  

 

Figuur 5: Ruw rendement portefeuilles 
Op de X-as is het aantal maanden weergegeven waarover het buy en hold rendement werd berekend. Op de Y-as is het ruwe 
rendement over de bepaalde periode weergegeven. 
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 Bron: Eigen berekeningen op basis van JCF en DS. 

 

 

Opvallend is dat het ruwe rendement van de negatieve portefeuille hoger is dan dit van 

de positieve portefeuille. Het kopen van een aandeel, zelfs als de analisten een negatief 

advies (verkoopadvies) geven, levert toch gemiddeld positieve rendementen op. 

Bovendien zijn die rendementen hoger dan de rendementen van de positieve 

portefeuilles.  

 

Gelijkaardige opmerkelijke resultaten werden door Barber et al. (2003) gevonden voor 

de jaren 2000 en 2001. In deze jaren hadden we te maken met een neerwaartse markt. 

Deze resultaten kunnen dus sterk beïnvloed zijn door de laatste jaren van het onderzoek.  

 

In een volgende stap worden de resultaten vergeleken met een benchmark, de Europese 

index. Toch blijken de ruwe resultaten volgens de t-waarde significanter dan het exces 

rendement.  
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Figuur 6: Exces rendement portefeuilles 

Op de X-as is het aantal maanden weergegeven waarover het buy en hold rendement werd berekend. Op de Y-as is het exces 
rendement boven de Europese index over de bepaalde periode weergegeven. 
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De tweede grafiek van de portefeuille evaluaties (figuur 6), vergelijkt de rendementen 

van de portefeuilles ten opzichte van de Stoxx Blue Chip Eurozone index. Daaruit 

komen eerder eigenaardige resultaten, doch resultaten die, zoals eerder vermeld, in 

overeenstemming zijn met de bevindingen van andere onderzoeken in dezelfde periode. 

De positieve portefeuille per broker levert een gemiddeld positief resultaat op dat vanaf 

de zesde maand begint te stijgen. Koopt men echter de aandelen die een positief advies 

krijgen volgens de consensus dan blijft de portefeuille schommelen rond 0%. Die 

portefeuille doet het met andere woorden even goed als de marktindex. Het kopen van 

de negatieve portefeuille kent echter een volatieler verloop. 

 

We moeten steeds in gedachten houden dat we met een buy-to-sell ratio van 4,23 zitten 

die ervoor zorgt dat de negatieve portefeuilles uit minder aandelen zijn samengesteld. 

Het gemiddelde rendement van de negatieve portefeuille per broker levert ons ten 

opzichte van de marktindex tot 18 maanden stijgende rendementen op, die zelfs hoger 

gaan dan de rendementen van de positieve portefeuille.  
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Vanaf dan gaat het echter bergaf. Een half jaar later, dus in totaal na 24 maand levert de 

negatieve portefeuille een negatief exces rendement op. De consensus kent een nog 

volatieler verloop en schommelt lang rond de 0%, maar na 15 maand begint deze te 

stijgen.  

 

Tabel 9: Portefeuille rendementen  
Volgens het aantal maanden wordt voor enkele van de gebruikte methodes het gemiddelde rendement per portefeuille weergegeven 
over de buy en hold periode. Voor de positieve en de negatieve portefeuille worden de volgende rendementen gegeven: exces 
rendement ten opzichte van Europese index (resp. kolom 2 en 5), het rendement van de consensus portefeuille (resp. kolom 3 en 6) 
en het exces rendement van de consensus portefeuille ten opzichte van de Europese index (resp. kolom 4 en 7). 
 

 Pos portf tov 
RM Eur 

pos 
consensus 

pos 
consensus 

Neg portf tov 
RM Eur 

Neg 
consensus  

neg 
consensus 

# mnd Mean  tov EUR Mean  tov EUR 
1 -0,04% 0,95% 0,00% 0,25% 1,17% 0,22%
2 -0,05% 1,87% 0,00% 0,41% 2,38% 0,54%
3 -0,05% 2,80% 0,02% 0,68% 3,05% 0,42%
4 -0,06% 3,63% 0,00% 0,88% 4,14% 0,74%
5 -0,06% 4,41% -0,02% 0,78% 4,73% 0,61%
6 0,01% 5,13% -0,03% 0,93% 4,87% 0,29%
7 0,09% 5,97% -0,02% 0,91% 5,45% 0,11%
8 0,25% 6,82% 0,00% 1,35% 6,15% 0,12%
9 0,41% 7,83% 0,02% 1,65% 6,92% 0,08%

10 0,54% 8,95% 0,00% 1,88% 7,62% -0,10%
11 0,61% 10,02% -0,02% 1,81% 8,82% 0,08%
12 0,78% 10,97% -0,04% 1,76% 9,11% -0,26%
13 0,93% 12,20% -0,09% 2,00% 10,71% 0,10%
14 1,20% 13,47% -0,08% 1,87% 11,83% -0,01%
15 1,40% 14,77% -0,13% 1,77% 13,10% 0,03%
16 1,54% 16,17% -0,13% 1,78% 14,97% 0,31%
17 1,73% 17,65% -0,12% 1,67% 16,67% 0,47%
18 1,86% 19,25% -0,10% 1,33% 18,72% 0,78%
19 2,00% 20,87% -0,11% 0,93% 21,15% 1,34%
20 2,18% 22,45% -0,12% 0,62% 23,24% 1,78%
21 2,31% 24,04% -0,13% 0,11% 24,77% 1,80%
22 2,42% 25,62% -0,13% -0,19% 26,30% 1,84%
23 2,56% 27,15% -0,11% -0,42% 28,40% 2,35%
24   2,86% 28,57% -0,15% -0,98% 30,77% 2,91%

t-waarde 5,26 7,42 -5,29 5,92 6,92 3,95
Bron: Eigen berekeningen op basis van JCF en DS. 

 

De resultaten van de negatieve portefeuilles zijn dus tegenstrijdig. Op basis van het 

gemiddelde zou men kunnen denken dat de analisten hun adviezen richten op langere 

termijn, maar als er dan gekeken wordt naar de consensus van de adviezen heeft dit 

geen exces resultaat voor de belegger in de eerste 15 maanden. De consensus levert op 

langere termijn wel positieve resultaten.  
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De ruwe rendementen zijn voor 99% significant over bijna alle periodes. Enkel de 

negatieve ruwe rendementen over de periode van meer dan een jaar zijn maar voor 85% 

significant. Ten opzichte van de Europese index zijn slechts enkele rendementen, voor 

meer dan 90% betrouwbaar, groter dan nul.  

 

Wanneer echter over de hele periode de t-waarden worden berekend (onderste rij tabel 

9), kunnen we voor alle portefeuilles, behalve de positieve consensus, besluiten dat de 

resultaten significant groter zijn dan 0. De enige portefeuilles, waar de resultaten 

significant kleiner zijn dan 0, zijn de exces rendementen van de positieve consensus 

portefeuilles ten opzichte van de Europese index.  

 

De rendementsverschillen over alle periodes tussen de positieve en negatieve 

portefeuilles zijn niet significant verschillend van elkaar. Noch de positieve, noch de 

negatieve portefeuille doet het significant beter.  

 

Figuur 7: Verschil exces rendement Belgische tov Europese aandelen 
Volgens de adviezen van de Belgische brokers werd een positieve portefeuille en een negatieve portefeuille samengesteld voor 
zowel de Belgische als de Europese aandelen. Daarna werd voor de positieve en de negatieve portefeuille het verschil gemaakt van 
de Belgische en de Europese exces rendementen ten opzichte van de Europese index. De resultaten daarvan worden in onderstaande 
figuur weergegeven.  
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Uit Amerikaanse onderzoeken bleek dat industriespecialisten betere adviezen geven dan 

niet-industriespecialisten. In dit onderzoek werd daarom ook nagegaan of regionale 

brokers het beter doen voor aandelen uit hun regio dan voor aandelen uit andere regio’s. 

Daarvoor werd voor de Belgische brokers het verschil in ruw en exces rendement 

berekend tussen de adviezen voor Belgische en de adviezen voor Europese aandelen uit 

de Europese data van JCF. In bijlage 11 wordt een overzicht gegeven van het globale 

gemiddelde van de Belgische brokers. In figuur 7 wordt het verschil in exces rendement 

tussen de adviezen grafisch weergegeven.  

 

De positieve portefeuille van Belgische aandelen volgens de adviezen van de Belgische 

brokers blijkt het significant beter te doen dan de positieve portefeuille van Europese 

aandelen. De negatieve portefeuille blijkt significant lagere exces rendementen te halen 

voor de Belgische aandelen. Dit betekent dat de adviezen van de Belgische brokers voor 

Belgische aandelen correcter zijn dan voor de Europese aandelen. De Belgische brokers 

zijn beter geïnformeerd over ondernemingen die dichter in hun omgeving zijn.  
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Algemeen Besluit 
 

Uit zowel de literatuur als uit mijn eigen onderzoek blijkt dat de advieswijzigingen van 

sell-side analisten een significante waarde hebben. De invloed op de koersen is duidelijk 

in de periode van 20 dagen na de advieswijziging. In de literatuur vinden we ook voor 

langere periodes abnormale rendementen. Dus relatieve adviezen hebben 

informatiewaarde. Ze beïnvloeden de aandelenkoersen significant. 

 

De absolute adviezen echter, hebben weinig of geen waarde voor een particuliere 

belegger. Op basis daarvan portefeuilles samenstellen levert hem weinig of geen 

signifcante rendementen bovenop een benchmark op.  

 

De resultaten bevestigen althans de studies naar de taak van de analist. Zijn 

belangrijkste waarde is zoveel mogelijk informatie over de onderneming inwinnen en 

deze verspreiden naar de markt toe.  

 

Analisten geven waardevolle informatie door aan de markt, in het bijzonder aan hun 

klanten. De waarde van de analisten schuilt echter in de relatieve adviezen. Het niveau 

van de adviezen speelt een minder belangrijke rol. De analisten geven de meeste 

informatie met de wijzigingen van hun adviezen. Als belegger moet men dus rekening 

houden met zowel het huidige als het vorige advies van de analist. Het is de upgrade of 

de downgrade van aandelen die de mening van de analist over een aandeel weergeven. 

 

De opwaartse advieswijzigingen worden tijdig gegeven. Neerwaartse advieswijzigingen 

worden voorzichtiger aan de markt doorgegeven. Aan de verhouding van koopadviezen 

ten opzichte van verkoopadviezen merken we eveneens dat de analisten terughoudend 

zijn om negatieve adviezen te geven over een aandeel.  

 

Een belegger heeft er alle belang bij de analisten uit te horen over de informatie die zij 

hebben over de onderneming, want die blijkt duidelijk waardevol te zijn. Alleen kan er, 

rekening gehouden met de transactiekosten, spijtig genoeg geen massa’s geld mee 

verdiend worden als belegger. Mocht dit mogelijk zijn dan zou er trouwens op deze 

thesis vooraan staan: ‘No permission’ en zou ik hier nu allicht niet meer zitten.  
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Algemeen kan men besluiten dat analisten kwalitatieve en waardevolle informatie 

bezitten en doorgeven aan de markt. Markten zijn dus niet efficiënt want niet alle 

informatie is reeds in de koersen verwerkt. Particuliere beleggers kunnen er echter geen 

consistente exces rendementen mee verdienen.  

 

Suggesties voor verder onderzoek zijn: op zoek gaan naar alle kosten en opbrengsten 

van het werk van de analisten en dit trachten te kwantificeren. Een uitgebreid onderzoek 

naar de inhoud en de kwaliteit van de financiële analyses die door analisten worden 

uitgevoerd, lijkt mij ook niet onbelangrijk.  

 

Verder denk ik dat analisten beter gestimuleerd kunnen worden door een rangschikking 

op te maken en die te publiceren. Deze rangschikking zou echter niet alleen gebaseerd 

mogen zijn op historisch gepresteerde abnormale rendementen, maar moet aangevuld 

worden met kwalitatieve percepties van de analist zijn klanten. Daarnaast zijn er 

misschien ook nog andere en meer aanvaardbare methoden om de analisten te 

stimuleren in het geven van accurate adviezen. Zo moet vermeden worden dat de 

onderzochte ondernemingen druk zouden kunnen uitoefenen op de analisten.  

 

Een ander, nog niet volledig geëxploreerd domein, is het op zoek gaan naar de reden 

van de adviezen vertekeningen zoals ‘de buy-to-sell ratio’ en mogelijke oplossingen 

daarvoor. Ook hier weer speelt die druk van buitenaf een belangrijke rol. 

 

Ook de mogelijkheden om als belegger op basis van de advieswijzigingen systematisch 

te handelen werd in dit onderzoek niet volledig onderzocht. Kan een belegger tijdig 

over de advieswijzigingen beschikken en kan hij op basis daarvan nog abnormale 

rendementen verdienen na transactiekosten? Uiteraard blijft het zoeken naar optimale 

portefeuille strategieën een mogelijkheid voor verder onderzoek. Maar vermoedelijk 

wordt het niet gevonden of zal het, indien gevonden, niet gepubliceerd worden.  
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Bijlage 1: Overzicht empirische literatuur 

type auteurs pub-jr populatie periode onderwerp model berekening resultaten 

event Brown et al. 1992 
voorspelling per einde 
kwartaal 

1983-1985 
op kwartaal 
basis sterke vorm efficiëntie 

CAPM 
APT 

FAR 
AAR 

Canadese analisten bezitten ondernemingsspecifieke 
waardevolle informatie, ongeacht de gebruikte benchmark. 

event Stickel Scott 1995 

Zack investment research 
brokers aanbevelingen 
(“All American 
institutional investors 
ranking”) 1988-1991 

prijseffecten van 
aanbevelingen  

AR = market adj. Return - 
expected market adj. Return 
(gelijkgewogen) 
 
gemiddeld CAR  
(-60 tot +120 dagen) 

*Downgrade verkoopadvies hebben negatievere impact dan 
downgrades naar hold, hetzelfde geldt voor upgrades maar 
dan omgekeerd. 
*Ze kunnen overgewaardeerde en ondergewaardeerde van 
elkaar onderscheiden (permanent effect). 
*Wijzigingen die een niveau overslaan hebben ene grotere 
impact (tijdelijk). 
*Analisten bovenaan de lijst hebben meest impact en dus 
meer invloed op de prijzen (tijdelijk!). 
*Grotere instellingen hebben meer invloed (tijdelijk). 
*Kleinere bedrijven (aandelen) hebben grotere reacties op 
aanbevelingen omdat er minder informatiebronnen voor 
bestaan (permanent informatief effect). 
*Adviezen die in dezelfde richting wijzigen als 
winstvoorspellingen hebben een grotere impact die 
permanent en informatief wordt beschouwd. 

event Womack 1996 

nieuwe aanbevelingen door 
analisten van grote U.S. 
brokers 1989-1991 

prijseffecten van 
aanbevelingen 

controle 
onderneming 
 
multi factor 
model (FF) 

onderzoekt enkel wijzigingen 
van en naar de extreme 
aanbevelingen 
AR 

Hoge initiële rendementen hoewel weinig wijzigingen 
samenvallen met nieuwe informatie. 
 
Positieve prijseffecten duren 1 mnd, negatieve prijseffecten 
duren 6 mnd. 

event Dewally 2003 
First Call analisten 
voorspellingen 

april 1999 & 
februari 
2001 

oorsprong en kwaliteit 
van internet 
beleggingsadviezen AR tov index 

AR= rendement aandeel – 
rend. benchmark (index) 

*Een overvloed aan positieve adviezen. 
*Momentum strategie: ze bevelen aandelen aan na een 
sterke prijsstijging. 
*De markt reageert er niet sterk op. 
*Hij vindt insignificante rendementen. 
*Ook op lange termijn lijken ze niets op te leveren. Hij 
besluit dat ze geen nieuwe informatie bevatten 

portf Desai & Jain 1995 
money managers “annual 
Barron’s roundtable” 

1968-1991 
eenmaal per 
jaar 

abnormale rendementen 
tussen meeting en 
publicatie, en na 
publicatie 

controle 
onderneming 

Buy-hold return 
AR B-H 
avg AR B-H 

Voor publicatie significante rendementen op basis van 
koopadviezen. 
Na publicatie niet significant verschillend van nul. 
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portf Jaffe & Mahoney 1999 

 (18 tot 96) nieuwsbrieven 
gevolgd door Hubert 
Financial Digest 1980-1996 

AR van de aanbevolen 
portf. 

controle portf 
(gelijkgewogen)

AR 
gemiddelde AR van alle 
nieuwsbrieven in een maand 
gemiddelde over een langere 
periode dan 1 maand 

*De aanbevolen aandelen doen het niet beter dan een 
benchmark. 
*Toekomstige performantie is gerelateerd aan historische 
performantie van de nieuwsbrief. 
*Kuddegedrag. 
*Het verschijnsel dat vooral aandelen die het goed deden in 
het verleden worden aanbevolen. 

portf Desai et al. 2000 
All-star analsiten van WSJ 
en Zack 1993-1996 

AR buy-hold van All-
Stars 

controle 
onderneming 

 
 
AR 
Buy-hold(10-500d) 

All-Star adviezen doen het beter dan de controle 
portefeuille (size en industry) zelfs voor large cap stocks. 

portf Barber et al. 2001 Zack investment research 1985-1996 

consensus adviezen - 
portf. Bruto abnormale 
rendementen 

CAPM 
multifactor (FF)
+ MOM 
(APT?) 

maandelijks ruw rendement 
van de port. marktgewogen 
 
exces tov value weighted 
market return 

Kopen van de meest favoriete (verkopen van de minst) 
favoriete levert een positief (negatief) jaarlijks bruto 
abnormaal rendement op. Het vereist wel dagelijkse 
herbalancering van de portefeuilles. Door de vele 
transacties zijn na aftrek van de kosten de rendementen niet 
meer significant verschillend van nul. 

portf Laeven & Jacobsen 2001 NOVA top vijf aandelen 1994-2000 
toegevoegde waarde van 
de adviezen 

exces rend 
single index 
buy en hold 

ongelijk/gelijk gew.portf 
exces portf rend tov AEX 
 
Single index model 
 
buy-hold rendementen (1 yr) 

Belegger kon beter de index AEX kopen, zelfs al werden er 
geen transactiekosten in rekening gebracht. 
Vlak na uitzending deed de portefeuille het echter wel 
beter, dus blijkbaar is er een aankondigingeffect..  
Het is echter op 1 jaar dat de rendementen het niet beter 
deden dan de index. 

portf Heydenrijk & Plantinga 2002 
wekelijkse adviezen 
Beursplein 5 2001 

voorspelkwaliteit 
wijzigingen van adviezen  

covariantie maatstaf 
(Grinblatt en Titman)  
 
rendement over vier weken 

Twee van de zes zijn positief maar niet significant. 
Sluit echter niet uit dat ze op kortere of langere termijn wel 
waardevol zouden zijn. 
Sterke mate van optimisme in 2001. 
(belangentegenstellingen binnen instellingen) 

portf Barber et al. 2003 First Call (real-time) 1996-2001 

consensus adviezen - 
portf. Bruto abnormale 
rendementen 

CAPM 
multifactor (FF)
+ MOM 
(APT?) 

maandelijks ruw rendement 
van de port. marktgewogen 
rend tov value weighted 
market return 

Over het algemeen presteren ze beter dan de markt, in de 
jaren 2000 en 2001 deden ze het echter heel slecht. 
Analisten hebben het blijkbaar moeilijk in veranderende 
markten 

portf 
event Boni & Womack 2003 IBES data  1996-2001 

sell-side 
analistenaanbevelingen 

FF model 
+momentum 

market adjusted returns 
(3dagen) 
 
vier varianten van self-
financing portfolio's 

Industrie gebaseerde strategie van kopen van net upgraded 
en verkopen van net downgrade levert significante positieve 
rendementen op (maandelijks). 
Sharpe ratio is wel vijf keer zo hoog als typische 
momentum strategie. 
Industrie per industrie zijn de resultaten heel consistent. 
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Bijlage 2: JCF aanbevelingen Bel20 aandelen 

# recommend. by differ. Brokers
Cobepa(Cie Bene Paribas) (Ordinary) (BE) 1
Sofina (BE) 4
Real Software (BE) 5
Cmb Sa (BE) 6
Almanij (BE) 7
D'Ieteren (BE) 7
Gbl (Electrafina) (BE) 7
Iba (Ion Beam Applications) (Ordinary) 
(BE) 7
Recticel (Ordinary) (BE) 7
Barco (BE) 9
Bekaert (BE) 9
Tessenderlo Chemie (BE) 9
Agfa Gevaert Nv (BE) 11
Telindus Group (BE) 11
Umicore (BE) 11
Omega Pharma (BE) 12
Cofinimmo (BE) 14
Colruyt (BE) 17
Ucb (BE) 17
Mobistar (BE) 21
Kbc (BE) 24
Solvay (BE) 24
Electrabel (BE) 26
Delhaize Group (BE) 29
Dexia (BE) 37
Fortis (BE) 49
Average per stock 14,65
Bron: Eigen berekeningen op basis van JCF.
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Bijlage 3: JCF aanbevelingen Bel20 brokers 

# recommend. per broker
AEK 1
Aurel Leven Sec.* 1
Bankaus Reuschel 1
BBVA 1
BW Bank 1
Daiwa 1
DZ Bank 1
Effectenbank Stroeve 1
ETC Pollak Prebon 1
FBS Bankiers 1
Fearnley Fonds 1
Helaba Trust 1
Ibersecurities 1
Insinger de Beaufort 1
Int Capital Bourse 1
Merck Finck 1
Metzler Equity. 1
New Vernon Ass 1
NIB Capital Bank 1
Sal.Oppenheim 1
HypoVereinsbank 2
Bayerische 3
Bear Stearns 3
Lehman Bros 3
SNS Securities 3
Fideuram Wargny* 4
Natexis Bleichroeder 4
Commerzbank 5
Exane * 5

Hsbc Securities* 5
JP Morgan 5
Morgan Stanley 5
CDC IXIS * 6
Dresdner Kleinwort 6
Julius Baer 6
Kempen & Co 6
Merrill Lynch 6
Oddo Pinatton * 7
SG Securities* 7
W.De Broe 7
Credit Lyonnais 8
Rabo Securities 8
Schroders Salomon 8
BNP Paribas 9
Deutsche B.R. 9
UBS 9
ABN Amro 10
CA Indosuez Cheuv 12
Delta Llyod Securiti 15
Confidential 17
Dexia Securities* 18
Fortis Bank* 22
Petercam 22
Puilaetco 22
ING Financial  * 24
KBC Securities* 24
Banque Degroof 26
Average 6,68
Bron: Eigen berekeningen op basis van JCF.
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Bijlage 4: JCF aanbevelingen Euronext100 aandelen 
 France Telecom (Ordinary) (FR) 54  Essilor Intl (Ordinary) (FR) 19  Banco Comercial Portugues (PT) 18 
 Total (Ordinary) (FR)  Bic (FR) 17  Edp (PT) 24 
 Alcatel (Ordinary) (FR) 53  Highwave Optical Tech (FR) 5  Brisa Autoestradas de Portu (Ordinary) (PT) 
 Aventis (FR) 56  Usinor (FR) 2  Cimpor Cimentos De Portu. (PT) 12 
 Axa (Ordinary) (FR) 50  22  Banco Espirito Santo (Ordinary) (PT) 17 
 Stmicroelectronics (FR) 62  Liberty Surf (FR) 1  Vodafone Telecel (PT) 18 

Carrefour (FR) 47  Rhodia (FR) 34  Pt Multimedia (Ordinary) (PT) 8 
 Vivendi Universal (FR Listing) (FR) 42  Unibail (FR) 20 Banco Portugues De Inv. (PT) 15 
 Oreal (L') (FR) 42  Vinci (FR) 24  Fortis (BE) 49 
 Bnp Paribas (FR Listing) (FR)  Atos Origin (FR) 36  Kbc (BE) 24 
 Lvmh (Ordinary) (FR) 41  Eurazeo (FR) 8  Dexia (BE) 
 Sanofi Synthelabo (Ordinary) (FR) 50  Cnp Assurances (FR) 24  Electrabel (BE) 26 
 Suez (FR) 42  

51 
19 

Galeries Lafayette (FR) 

 
 

42 
36 

Orange (FR Listing) (FR) 50  Gbl (Electrafina) (BE) 7 
 Cap Gemini (FR) 40  Coflexip (FR) 3  Ucb (BE) 17 
 42  Jc Decaux (FR) 23  Solvay (BE) 24 
 Pinault Printemps Redoute (FR) 35  Technip (FR) 26  11 
 Canal + (FR) 1  Hermes International (FR) 30  Delhaize Group (BE Listing) (BE) 29 
 Bouygues (Ordinary) (FR) 25 Arcelor (Ex Usinor) (FR) 36  Interbrew (BE) 29 
 Danone (FR) 44  Credit Agricole (FR) 30  Colruyt (BE) 17 
 Wanadoo (FR) 33  Asf (FR) 26  

 
Mobistar (BE) 
 

21 
 Television Francaise 1 (TF1) (Ordinary) (FR) 36  Euronext (FR) 
 Thomson (Ordinary) (FR) 34  Klepierre (FR) 18 
 30  Imerys (FR) 21 
 Eads (FR) 40  Gecina (FR) 17 
 Air Liquide (FR) 41  M6 Metropole Television (FR) 29 
 Schneider Electric (Ordinary) (FR) 35 Royal Dutch Petroleum (NL) 62 
 Saint Gobain (Ordinary) (FR) 35  Ing Groep (Ordinary) (NL) 46 
 Renault (FR Listing) (FR) 40  Philips (Ordinary) (NL) 50 
 Christian Dior SA (FR) 18  Aegon (Ordinary) (NL) 
 Lagardere (Ordinary) (FR) 30  Abn Amro Holding (NL Listing) (NL) 44 
 36  Unilever Nv (Ordinary) (NL) 51 gemiddelde

 
30,47

  Agf (FR) 29  Kpn Koninklijke (NL) 48 
 Casino Guichard Perrachon (Ordinary) (FR) 34  Ahold (Kon.) (Ordinary) (NL) 45 
 Accor (FR) 30 Heineken (NL) 39  AD gevolgd door meer dan x brokers # stocks 
 Castorama D.I (FR) 15  Asml Holding (Ordinary) (NL) 52  124
 Peugeot SA (FR) 41  Akzo Nobel (NL) 42 >10 115
 Lafarge (Ordinary) (FR) 33 Vnu (NL) 34 >20 96
 Sagem Sa (Ordinary) (FR) 21  Tpg NV (Ordinary) (NL) 35 >30 56
 Equant Nv (Ordinary) (FR) 28  Upc (Unit Pan Euro Comm (Ordinary) (NL) 9 >40 32
 Altran Technologies (FR) 24  Gucci Group (Ordinary) (NL) >50 10
 Sodexho Alliance (FR) 32  Koninklijke Numico (NL) 31 >60

 
2

 29  Wolters Kluwer (NL) 30 
 Legrand (Ordinary) (FR) 11  Vodafone Libertel Nv (NL) 21 
 Valeo (FR) 25 

Societe Generale (Ordinary) (FR) 
Agfa Gevaert Nv (BE) 

 

28  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

Credit Lyonnais (FR) 

 

51 

Dassault Systemes (Ordinary) (FR) 

   
  
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   

    
   
   
   
   
   

>0

 

42 

Alstom (FR) 

 Getronics (NL) 30 
 Business Objects Sa (Ordinary) (FR) 57  Randstad (NL) 30 
 Air France (FR) 22  DSM(NL) 44 
 Nrj Group (FR) 21 Hagemeyer (NL) 21 
 Michelin (FR) 30  Buhrmann (NL) 21 
 Havas Sa (Ordinary) (FR) 34  Vedior (NL) 30 
 Publicis Groupe SA (FR) 33  Rodamco Europe Nv (NL) 19 
 Pechiney (FR) 25  Corio Nv (NL) 15 
 Pernod Ricard (FR) 30  Portugal Telecom (PT) 35 

Bron: Eigen berekeningen op basis van JCF.
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Bijlage 5: JCF aanbevelingen Euronext100 brokers 

BROKER #  F Van Lanschot 14 Pereire Tod 5

ABN Amro 93  FBS Bankiers 23 Pershing 1
Actinvest   1  Fideuram Wargny 68 Petercam 42
AEK 16  First Albany Co 2 PHD Asset Mgt 1
AG Edwards 2  First Analysis Corp 1 Popular Bolsa 1
Ahorro    6  Fulcrum Globa 1 Prudential Securitie 5
Aurel Leven Sec. 70  Gestion Nv 21 Puilaetco 13
Banca Akros 1  Gilbert Dupont 2 Rabo Securities 40
Banca IMI 9  Global Equities 10 Ras Bank 1
Banca Leonardo 1  Griffiths McBurney 3 Raymond James 1
Banco Finantia 8  Handelsbankn  1 Renaissance Capital 1
Banesto Bolsa 1  Harris Nesbitt Gerar 1 Renta 4 2
Bank of America 6  Helaba Trust  34 Research Capital 2
Bank Vontobel 13  Hsbc Securities 92 Sal.Oppenheim 9
Bankaus Reuschel 25  HSH Norbank  2 Santander Central 25
Bankgesellschaft   6  HypoVereinsbank 18 Schroders Salomon 98
Banque Degroof 12  Ibersecurities 28 Scotia Capital 1
Bayerische   42  ING Financial 105 SG Securities 95
BBVA 43  Int Capital Bourse 70 SNS Securities 31
BCP Investimento 8  Intermonte Securitie 1 Sprott Securities 1
Bear Stearns 41  Invercaixa 1 Standard & Poors 8
Berenberg Bank 6  Investec Ernst 2 Stephens Inc. 1
BMONesbitt Burns. 2  Investec Securities 4 TD Newcrest 2
BNP Paribas 90  Janney Montgomery 1 ThinkEquity 1
Bordier & Cie 10  Jefferies Europe 12 Thomas Weisel 1
BPI 8  JMP Securities 2 U S Bancorp 2

Bqe Ed.Rothschid 5  JP Morgan 87 UBS 110 
BW Bank 22  Julius Baer 101 Urquijo Bolsa 1 
CA Indosuez Cheuv 115  Kaufman Bros 2 Vereins Und Westbank 1 
Caixa Banco Invest. 9  KBC Securities 86 W.De Broe 46 
Caja Madrid Bolsa 1  Kempen & Co 32 Wachovia Sec 1 
CDC IXIS 86  Lehman Bros 75 Wedbush Morgan 1 
CDC Rothschild 1  M & G Valores 1 WestLB Equity Mkts 35 
Centrosim    1  M.M.Warburg 3 WR Hambrecht 1
CIBC World 4  Mainfirst Bank 10   
CIC Securities 69  McDonald Inv. 1 Fortis Bank 97 
Commerzbank  62  Merck Finck 14 Performaxx 1 
Confidential  192  Merrill Lynch 82 Insinger de Beaufort 24 
Credit Lyonnais 91  Metzler Equity. 4   
Daiwa 13  Miller Johnson S.K. 1 gemiddelde  27
Delta Llyod Securiti 48  Morgan Stanley 82   
Deutsche B.R. 107  Natexis Bleichroeder 71 # > 0 140 
Dexia Securities 85  National Bank Financ 2 # > 10 62 
Dresdner Kleinwort 77  Needham 1 # > 20 51 
Dryden Wealth 1  New Vernon Ass 3 # > 30 44 
Dundee Securities 2  NIB Capital Bank 17 # > 40 36 
DZ Bank 33  Nomura Rsrch 12 # > 50 30 
Effectenbank Stroeve 32  Nordea Securities 1 # > 60 29 
Enskilda Securities 51  Oddo Pinatton 90 # > 70 24 
Espirito Santo 1  Pacific Growth 2 # > 80 21 
ETC Pollak Prebon 39  Panmure 6 # > 90 12 
Exane   90  Paresco Equities 8 # > 100 6 

Bron: Eigen berekeningen op basis van JCF.
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Bijlage 6: BB aantal aanbevelingen per analist 

Broker   Analist # AD-en
DEGROOF  BERNARD HANSSENS 6 
DEGROOF HERMAN VAN DER LOOS 

 
5 

DEGROOF  
  
  

  

   
  
   

   
   
   

  
   
  
   

   
   
   
   
   

CHRISTOPHE PIRON
 

5
DEGROOF GIANLUCA PICE

 
4

DEGROOF DIRK PATTYN 3
DEGROOF JULIE VAN HEMELRYCK 

 
2 

DEGROOF BENOIT LACHERON 1
DEXIA PETER VAN ASSCHE 4 
DEXIA GREGORY VANTIEGHEM

 
4

DEXIA FREDERIC LEJOINT 3
DEXIA OLIVIER DECKERS 1
FORTIS LOIC DE CATERS 6
FORTIS THIERRY FRANCOIS 4
FORTIS MARTINE DEROANNE 3
FORTIS LUC VAN DER ELST 

 
3 

FORTIS BART JOORIS 3
FORTIS PHILIPPE VANDEURZEN

 
2

FORTIS KENNETH WILS 2
FORTIS POL TANSENS 1
FORTIS NICOLE VAN PUTTEN 1 
ING JEAN-MARC MAYEUR 7
ING LUC STRUELENS 4
ING MAUD WATELET 4
ING DIRK PEETERS 3
ING JEAN-MARIE CAUCHETEUX 1

KBC   DIRK SAELENS 4
KBC   

  
   
  
   

  
   

  
   
  
  

  

  
   
   

  
  

  

  

PASCALE WEBER
 

3
KBC WIM HOSTE 3
KBC WOUTER VANDERHAEGHEN

 
2

KBC MARC LEEMANS 2
KBC IVAN LATHOUDERS 2
KBC CHRISTOPHE VAN VAECK 

 
2 

KBC NATHALIE SIERENS 1
KBC SYLVIE VAN HOUTTE

 
1

PETERCAM STEFAAN GENOE 6
PETERCAM MARC DEBROUWER

 
6

PETERCAM CHARLOTTE BINST
 

3
PETERCAM MARK GEVENS 2
PETERCAM JAN VAN DEN BOSSCHE 

 
2 

PETERCAM GERT POTVLIEGHE 1
PETERCAM GAETAN VAN DER BRUGGEN 

 
1 

PETERCAM YIGAL ABEND 1
PUILAETCO CHRISTOPHE JONLET 5
PUILAETCO JEAN-FRANCOIS PONTE 5
PUILAETCO FLORENCE VAN TOMME 

 
5 

PUILAETCO PHILIPPE ROCHEZ
 

5
PUILAETCO SOPHIE ROUARD 3
 
 
 
 
 MEAN 3,13

Bron: Eigen berekeningen op basis van BB.
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Bijlage 7: BB aantal aanbevelingen per aandeel 

Aandeel  #brokers
Agfa-gevaert  7
ALMANIJ  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

5
BARCO NEW 6 
BEKAERT 7
CMB 3
COBEPA 2
COFINIMMO 4
COLRUYT 6
DELHAIZE 6
DEXIA 5
D'IETEREN 7
ELECTRABEL 6
FORTIS (BRU) 3 
GBL NEW 7 
ION BEAM APPLICATIONS 7 
KBC BKVS.HDG. 5 
MOBISTAR 6
OMEGA PHARMA 7 
REAL SOFTWARE 5 
RECTICEL 6
SOFINA 5
SOLVAY 6
TELINDUS GROUP 6 
TESSENDERLO 7
UCB 5
UMICORE 5
INTERBREW 3

MEAN 5,44

Bron: Eigen berekeningen op basis van BB.
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Bijlage 8: Eventstudie downgrade 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van BB en DS
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Bijlage 9: Eventstudie upgrade 
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Bron: Eigen berekeningen op basis van BB en DS.
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Bijlage 10: Eventstudie resultaten per methode en per broker (Bron: Eigen berekeningen op basis van BB en DS.) 
broker               

              
              

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Fortis
 

Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco
studie Upgrade

 
RF RF RF RF RF RF RF Ruw Ruw Ruw Ruw Ruw Ruw Ruw

-20 0,06% 0,40% -0,76% 0,41% 0,31% -0,95% 0,02% 0,08% NaN -0,11% 0,27% 1,05% -1,10% -0,60%
-19 0,84% 0,71% -0,97% -0,01% 0,47% -0,51% -0,77% 0,43% NaN -0,24% 0,13% 1,09% -0,07% -0,36%
-18 0,88% 0,62% -0,30% -0,34% 0,21% -1,32% 0,31% 0,35% NaN -0,18% -0,27% 0,48% -0,96% 1,38%
-17 0,46% 0,37% -0,24% 0,04% 0,55% -1,72% -0,48% 0,08% NaN -0,31% 0,45% -0,55% -1,67% 0,31%
-16 0,47% 0,16% -0,04% -0,10% -0,23% -1,08% -0,37% 0,20% NaN -0,54% -0,39% -2,70% -1,47% 0,30%
-15 0,11% 0,52% -2,31% -0,16% -0,60% 0,43% -0,30% 0,03% NaN -0,36% -0,09% -3,07% -0,37% 0,30%
-14 -0,77% 0,15% -4,13% 0,68% -1,00% -0,09% 0,64% -0,76% NaN -1,30% 0,87% -4,17% -0,83% 0,50%
-13 -1,37% -0,31% -3,71% 1,05% -2,21% -0,47% 0,77% -1,45% NaN -1,69% 0,29% -5,70% -1,18% 0,30%
-12 -1,37% -0,13% -4,87% 1,31% -2,11% -1,47% 1,30% -1,73% NaN -1,70% 0,71% -6,15% -1,24% 0,11%
-11 -1,02% -0,90% -3,44% 1,31% -1,32% -1,25% 1,01% -1,76% NaN -1,99% 0,54% -6,46% -1,89% -0,06%
-10 -1,23% -0,74% -3,61% 1,07% -0,51% -1,29% 2,01% -2,09% NaN -2,06% 0,62% -6,32% -1,65% 1,48%
-9 -1,84% -0,67% -3,45% 0,39% -1,94% -0,98% 1,64% -1,98% NaN -2,46% 1,04% -7,61% -1,50% 1,42%
-8 -1,69% -0,66% -5,93% -0,19% -1,88% -0,69% 1,09% -1,88% NaN -2,82% 0,74% -7,26% -2,32% 1,30%
-7 -1,67% -0,81% -6,69% 0,06% -2,07% 0,08% 0,69% -1,72% NaN -2,64% 1,10% -8,28% -1,44% 0,12%
-6 -1,95% -0,44% -7,50% -0,38% -2,41% 0,38% -0,32% -1,96% NaN -2,48% 0,83% -8,45% -0,94% -0,24%
-5 -1,92% -0,72% -7,74% 0,35% -2,06% -0,79% 0,23% -1,27% NaN -3,07% 1,33% -9,26% -1,41% 0,26%
-4 -1,57% -1,05% -5,49% -0,12% -3,07% -0,30% 0,60% -0,46% NaN -3,39% -0,24% -11,25% -0,74% 0,08%
-3 -1,33% -1,56% -5,02% -0,77% -3,94% -1,86% -0,20% -0,45% NaN -3,65% -1,03% -13,76% -2,97% -0,33%
-2 -2,41% -1,83% -6,49% -0,44% -3,82% -1,80% -0,03% -2,10% NaN -3,92% -1,20% -13,91% -3,98% -0,39%
-1 -2,38% -1,99% -7,13% 0,55% -3,07% 0,85% 0,98% -1,81% NaN -4,20% -0,58% -13,80% -3,55% 0,68%
0 -0,88% -0,08% -3,05% 3,68% 0,76% 1,48% 3,78% -0,09% NaN -2,36% 1,39% -8,60% -3,13% 3,11%
1 -1,44% 0,46% -2,87% 4,23% 1,79% 3,34% 4,35% -1,13% NaN -2,01% 2,14% -6,09% -1,96% 3,80%
2 -1,58% 0,71% -3,23% 3,80% 2,42% 3,55% 4,69% -0,97% NaN -1,74% 2,19% -5,66% -2,03% 4,40%
3 -1,19% 0,92% -4,21% 3,40% 2,81% 3,26% 4,56% -0,14% NaN -1,41% 2,08% -6,14% -2,10% 4,86%
4 -0,81% 1,10% -5,61% 2,58% 3,72% 3,50% 4,37% -0,27% NaN -1,15% 2,71% -6,04% -2,10% 5,31%
5 -0,46% 0,56% -4,47% 3,37% 4,73% 2,69% 4,45% 0,18% NaN -1,49% 2,30% -4,90% -2,87% 4,29%
6 -0,08% 0,77% -4,52% 2,65% 4,70% 3,66% 3,85% 0,41% NaN -1,28% 3,08% -4,66% -2,71% 3,84%
7 0,51% 1,52% -3,72% 3,93% 3,78% 3,28% 3,90% 0,62% NaN -0,64% 3,34% -4,86% -2,25% 2,97%
8 0,47% 1,32% -3,04% 3,91% 3,95% 2,90% 4,43% 0,66% NaN -0,55% 2,58% -4,91% -2,50% 4,21%
9 0,15% 1,42% -3,88% 3,41% 3,09% 2,54% 4,37% 0,31% NaN -0,51% 2,22% -5,27% -2,52% 4,95%

10 0,05% 1,11% -4,00% 3,67% 3,23% 3,20% 4,85% 0,05% NaN -0,70% 2,99% -5,74% -1,18% 5,50%
11 -0,34% 0,96% -2,08% 3,82% 3,12% 2,73% 5,38% -0,21% NaN -0,76% 2,38% -5,57% -1,44% 5,72%
12 -0,26% 0,77% -1,98% 4,30% 2,23% 2,09% 4,79% -0,19% NaN -1,17% 2,62% -6,94% -2,58% 5,68%
13 -0,83% 0,62% -1,99% 4,28% 2,95% 2,39% 4,08% -0,93% NaN -1,46% 2,76% -5,44% -2,12% 6,04%
14 -0,40% 0,10% -2,25% 6,10% 3,36% 3,00% 3,78% -0,59% NaN -1,94% 2,81% -4,46% -0,77% 6,26%
15 -0,90% -0,55% -3,57% 5,80% 3,93% 2,95% 3,80% -1,11% NaN -1,98% 3,94% -3,55% -1,07% 5,70%
16 -0,70% -0,30% -2,67% 5,59% 5,10% 2,87% 3,67% -1,07% NaN -1,65% 4,04% -2,46% 0,03% 5,17%
17 -0,85% -0,47% -2,97% 4,36% 4,99% 2,63% 4,41% -1,20% NaN -1,79% 2,87% -2,17% -0,15% 5,57%
18 -0,68% -0,95% -2,99% 4,93% 5,23% 2,54% 4,14% -1,01% NaN -2,27% 2,34% -2,69% -1,13% 5,43%
19 -0,65% -0,65% -2,89% 4,50% 4,72% 2,21% 3,07% -0,77% NaN -2,01% 1,77% -2,82% -1,04% 4,06%
20 -0,78% -0,87% -3,98% 5,08% 4,12% 2,32% 3,99% -0,62% NaN -2,29% 1,92% -2,52% -1,34% 4,84%
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Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco
studie Upgrade 

 
RM Bel RM Bel RM Bel RM Bel RM Bel RM Bel RM Bel RM Eur RM Eur RM Eur RM Eur RM Eur RM Eur RM Eur 

-20 0,09% 0,13% -0,45% -0,18% 0,71% -0,83% -0,18% 0,50% 0,50% -0,67% -0,30% 0,48% -0,64% -0,11%
-19 0,53% -0,30% 0,14% -0,45% -0,15% -0,54% -0,34% 0,71% 0,19% 0,07% -0,75% -0,61% -0,31% -0,12%
-18 0,64% -0,27% -0,76% -0,83% -1,03% -0,69% 0,40% 0,57% 0,13% -1,16% -1,05% -1,22% -0,33% 0,69%
-17 0,27% -0,38% -0,68% -1,17% -1,54% -1,88% -0,56% 0,15% 0,08% -0,80% -1,53% -1,71% -1,54% -0,38%
-16 -0,03% -0,37% -0,65% -0,49% -1,89% -1,22% -0,37% 0,01% 0,23% -0,94% -0,80% -1,90% -1,26% -0,26%
-15 -0,47% -0,06% -1,90% -0,58% -2,25% 0,88% -0,25% -0,25% 0,61% -2,49% -0,55% -2,44% 0,55% -0,09%
-14 -1,40% -0,26% -3,42% 0,83% -2,27% 0,85% -0,17% -0,81% 0,61% -3,43% 0,46% -2,30% 0,62% -0,01%
-13 -2,00% -0,51% -2,45% 0,21% -2,35% 0,94% 0,01% -1,16% 0,38% -2,39% -0,27% -2,36% 0,83% 0,65%
-12 -2,08% -0,11% -3,12% 0,86% -2,41% 0,62% 0,29% -1,08% 0,92% -2,42% 0,46% -2,62% 0,54% 0,87%
-11 -1,69% -0,37% -2,48% 1,19% -2,03% 0,80% -0,13% -0,94% 0,53% -2,30% 1,34% -2,63% 0,45% 0,78%
-10 -1,80% -0,51% -3,86% 0,52% -1,14% 0,97% 0,88% -1,32% 0,44% -4,77% 0,99% -1,67% 1,11% 1,67%
-9 -1,89% -0,65% -5,16% 0,31% -1,68% 0,89% 0,89% -1,16% 0,28% -5,88% 0,62% -2,24% 1,10% 2,00%
-8 -1,97% -0,52% -5,66% 0,03% -1,27% 1,92% 0,67% -1,00% 0,57% -6,20% 0,49% -1,73% 1,87% 1,89%
-7 -1,90% -0,16% -6,20% 0,28% -1,47% 2,35% 0,19% -0,66% 0,84% -6,10% 0,81% -2,20% 2,41% 1,24%
-6 -2,10% 0,13% -7,44% -0,23% -1,15% 2,75% 0,22% -1,01% 1,03% -7,52% -0,14% -1,94% 2,69% 1,53%
-5 -1,60% -0,21% -6,76% 0,24% -0,46% 2,25% 0,81% -0,44% 0,52% -6,68% 0,52% -1,60% 2,57% 1,67%
-4 -0,63% -0,55% -4,88% -0,04% -1,00% 3,09% 1,68% 0,46% 0,28% -3,93% -0,07% -2,17% 3,47% 2,71%
-3 -0,81% -0,49% -4,03% -0,79% -1,95% 1,99% 0,85% 0,15% 0,23% -3,16% -0,58% -3,69% 1,85% 2,02%
-2 -1,92% -0,90% -6,68% -1,89% -1,65% 2,63% 1,35% -1,06% -0,04% -6,23% -1,02% -3,51% 2,38% 2,22%
-1 -2,21% -1,33% -8,06% -1,43% -1,75% 5,84% 2,29% -0,80% -0,67% -7,23% -0,09% -3,48% 5,51% 3,19%
0 -0,80% 0,80% -4,31% 1,45% 0,51% 5,64% 4,95% 0,49% 1,68% -3,86% 2,94% -0,98% 5,32% 5,79%
1 -1,35% 1,46% -2,28% 2,66% 1,67% 6,94% 5,07% -0,45% 2,53% -0,92% 3,47% -0,03% 6,33% 6,01%
2 -0,78% 1,57% -0,85% 1,87% 2,08% 7,95% 5,26% -0,07% 2,76% 0,70% 3,35% 0,00% 7,14% 5,94%
3 -0,37% 1,80% -0,53% 1,65% 2,27% 7,95% 5,32% 0,75% 3,01% 0,62% 3,44% -0,19% 7,46% 5,96%
4 0,35% 2,04% -1,00% 0,76% 3,75% 7,74% 5,65% 0,97% 3,15% -1,00% 1,60% 1,46% 7,30% 6,02%
5 0,52% 1,59% -0,38% 1,07% 4,86% 7,64% 5,73% 1,21% 2,69% -0,03% 1,86% 2,20% 7,40% 6,72%
6 0,82% 1,75% -0,45% 1,03% 5,67% 8,63% 4,85% 1,26% 2,99% -0,16% 2,05% 2,90% 8,20% 6,05%
7 1,16% 2,43% -0,05% 1,85% 4,72% 8,42% 4,98% 1,57% 3,56% 0,32% 2,88% 1,85% 8,05% 6,46%
8 1,14% 2,02% -1,96% 2,79% 4,44% 7,82% 5,49% 1,72% 3,31% -0,89% 3,30% 1,88% 7,96% 6,71%
9 1,07% 1,88% -2,85% 2,09% 3,86% 7,44% 5,13% 1,36% 3,13% -1,95% 2,50% 1,33% 7,69% 6,49%

10 1,00% 1,48% -2,80% 2,37% 4,19% 7,97% 4,90% 1,13% 2,81% -1,75% 3,35% 1,58% 8,27% 6,27%
11 1,03% 1,43% -0,33% 2,37% 3,48% 8,44% 5,57% 1,30% 2,82% -0,08% 3,10% 1,02% 8,59% 6,94%
12 1,13% 1,18% -0,19% 3,52% 2,47% 7,88% 4,74% 1,26% 2,43% 0,00% 4,35% 0,03% 8,17% 5,86%
13 0,49% 0,82% 0,45% 3,59% 2,61% 7,93% 5,02% 0,60% 2,02% 0,67% 4,42% 0,28% 8,22% 6,43%
14 0,79% 0,40% 0,57% 4,48% 2,89% 7,71% 4,45% 0,63% 1,72% 0,92% 5,05% 0,42% 7,73% 6,08%
15 0,40% -0,06% -0,69% 4,02% 2,78% 6,90% 4,54% -0,01% 1,17% -0,22% 4,79% 0,67% 7,10% 6,19%
16 0,59% -0,03% 0,74% 4,29% 3,27% 7,19% 4,62% 0,22% 1,25% 0,67% 4,90% 1,13% 7,60% 6,36%
17 0,55% -0,19% 1,25% 3,30% 3,22% 7,66% 5,54% 0,36% 1,01% 1,92% 4,63% 1,24% 8,10% 7,03%
18 1,06% -0,52% 1,64% 3,55% 3,58% 7,77% 5,72% 0,83% 0,72% 3,12% 4,86% 1,54% 8,21% 7,32%
19 1,26% -0,33% 1,35% 3,25% 2,62% 8,04% 5,19% 0,99% 0,83% 2,26% 4,06% 0,67% 8,89% 7,02%
20 1,05% -0,21% 0,51% 3,99% 2,37% 9,16% 6,03% 1,18% 1,08% 1,39% 4,98% 0,71% 10,09% 7,68%
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Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco Fortis Degroof Dexia Ing Petercam Puilaetco
studie Upgrade 

 
SI Bel SI Bel SI Bel SI Bel SI Bel SI Bel SI Bel SI Eur SI Eur SI Eur SI Eur SI Eur SI Eur 

-20 0,00% 0,10% -0,51% -0,09% 0,74% -0,94% -0,10% 0,24% 0,34% -0,93% -0,12% -0,85% -0,24%
-19 0,46% -0,22% 0,19% -0,38% -0,23% -0,54% -0,34% 0,53% 0,18% -0,49% -0,38% -0,39% -0,47%
-18 0,55% -0,08% -0,63% -0,81% -1,15% -0,75% 0,47% 0,36% 0,31% -0,82% -1,04% -0,58% 0,34%
-17 0,13% -0,23% -0,67% -1,01% -1,64% -1,71% -0,49% -0,15% 0,21% -0,43% -1,41% -1,47% -0,81%
-16 -0,18% -0,30% -0,85% -0,42% -1,96% -1,19% -0,29% -0,28% 0,27% -0,17% -0,84% -1,15% -0,72%
-15 -0,62% -0,09% -2,33% -0,38% -2,31% 1,05% -0,16% -0,57% 0,47% -1,70% -0,60% 0,82% -0,42%
-14 -1,55% -0,40% -3,88% 1,02% -2,26% 0,88% -0,11% -1,14% 0,33% -3,24% 0,29% 0,63% -0,08%
-13 -2,22% -0,63% -2,97% 0,51% -2,25% 1,05% 0,14% -1,56% 0,07% -2,03% -0,24% 0,80% 0,58%
-12 -2,32% -0,37% -3,76% 1,08% -2,19% 0,67% 0,31% -1,55% 0,41% -2,90% 0,48% 0,32% 0,90%
-11 -1,86% -0,64% -3,19% 1,41% -1,78% 0,98% -0,06% -1,42% -0,04% -2,26% 1,39% 0,47% 0,78%
-10 -1,96% -0,74% -4,44% 0,77% -0,86% 1,09% 0,90% -1,72% -0,03% -4,49% 1,22% 1,05% 1,79%
-9 -1,97% -0,83% -5,71% 0,49% -1,48% 0,96% 0,96% -1,41% -0,13% -5,02% 0,76% 0,87% 2,18%
-8 -2,00% -0,83% -6,38% 0,07% -1,07% 1,94% 0,73% -1,24% -0,08% -5,78% 0,48% 1,64% 2,06%
-7 -1,86% -0,64% -7,20% 0,43% -1,22% 2,38% 0,23% -0,93% -0,09% -5,87% 0,83% 2,16% 1,34%
-6 -2,09% -0,40% -8,67% -0,01% -0,84% 2,78% 0,26% -1,36% 0,07% -6,97% -0,26% 2,33% 1,50%
-5 -1,46% -0,79% -8,20% 0,42% -0,04% 2,29% 0,87% -0,71% -0,52% -6,46% 0,35% 2,05% 1,84%
-4 -0,54% -0,99% -6,23% 0,13% -0,47% 3,22% 1,77% 0,07% -0,65% -3,66% -0,05% -2,45% 2,85%
-3 -0,66% -0,93% -5,57% -0,57%

Kbc
SI Eur 
0,47%
-0,52%
-1,10%
-1,66%
-1,89%
-2,22%
-2,30%
-2,49%
-2,63%
-2,44%
-1,50%
-2,23%
-1,83%
-2,21%
-2,05%
-1,71%

3,10%
-1,32% 1,90% 0,98% -0,05% -0,73% -2,42% -0,84% -3,82% 1,35% 2,29%

-2 -1,76% -1,15% -7,83% -1,71% -0,89% 2,49% 1,54% -1,37% -0,77% -5,68% -1,31% -3,72% 1,87% 2,39%
-1 -2,09% -1,55% -1,40% -0,98% 5,53% 2,50% -1,18% -1,41% -7,10% -0,12% -3,44% 4,76% 3,51%
0 -0,72% 0,58% -5,29% 1,42% 1,00% 5,59% 5,17% 0,15% 1,00% -3,50% 2,91% -1,04% 4,96% 6,24%
1 -1,25% 1,12% -3,49% 2,69% 1,89% 6,84% 5,28% -0,82% 1,62% -1,18% 3,63% -0,19% 6,16% 6,38%
2 -0,72% 1,19% -2,09% 1,83% 2,21% 7,77% 5,49% -0,54% 1,91% -0,16% 3,42% -0,28% 6,79% 6,54%
3 -0,33% 1,27% -2,00% 1,62% 2,48% 7,63% 5,52% 0,24% 2,04% -0,34% 3,48% -0,37% 6,80% 6,54%
4 0,33% 1,58% -2,46% 0,83% 3,94% 7,53% 5,86% 0,36% 2,38% -1,82% 1,84% 1,06% 6,66% 6,55%
5 0,53% 1,17% -1,99% 1,28% 5,07% 7,13% 5,99% 0,72% 1,91% -0,30% 1,95% 1,94% 6,27% 7,21%
6 0,81% 1,46% -1,97% 1,16% 5,84% 8,21% 5,13% 0,99% 2,39% -0,50% 2,13% 2,29% 7,17% 6,54%
7 1,09% 2,15% -1,70% 2,04% 4,97% 7,92% 5,19% 1,26% 2,98% 0,57% 2,77% 1,69% 6,86% 6,86%
8 1,01% 1,75% -3,31% 2,92% 4,64% 7,30% 5,73% 1,23% 2,67% -0,45% 3,01% 1,85% 6,71% 7,21%
9 0,94% 1,60% -3,84% 2,16% 4,05% 7,01% 5,34% 0,86% 2,50% -2,15% 2,18% 1,32% 6,62% 6,97%

10 0,91% 1,17% -3,65% 2,36% 4,47% 7,55% 5,13% 0,67% 2,08% -2,55% 2,91% 1,74% 7,25% 6,89%
11 0,93% 1,23% -1,12% 2,27% 3,69% 7,84% 5,74% 0,77% 2,30% -0,63% 2,63% 1,11% 7,18% 7,53%
12 0,96% 0,98% -0,93% 3,29% 2,68% 7,18% 4,94% 0,67% 1,89% -0,77% 3,79% 0,22% 6,64% 6,54%
13 0,35% 0,73% -0,01% 3,16% 2,71% 7,35% 5,18% -0,03% 1,58% -0,42% 3,79% 0,69% 6,88% 6,99%
14 0,62% 0,30% 0,23% 4,10% 2,89% 7,40% 4,59% 0,13% 1,25% -0,60% 4,39% 0,69% 6,89% 6,61%
15 0,18% -0,17% -1,13% 3,56% 2,70% 6,54% 4,70% -0,51% 0,77% -1,75% 4,40% 1,06% 6,26% 6,92%
16 0,35% -0,05% 0,57% 3,88% 3,09% 6,71% 4,80% -0,33% 0,98% -1,20% 4,37% 1,58% 6,55% 7,12%
17 0,31% -0,21% 1,20% 2,82% 2,92% 6,95% 5,75% -0,24% 0,72% -0,28% 4,02% 1,52% 6,66% 7,81%
18 0,78% -0,55% 1,40% 3,13% 3,34% 6,77% 5,93% 0,13% 0,34% 1,05% 4,23% 1,79% 6,41% 7,95%
19 1,04% -0,24% 1,14% 2,89% 2,39% 7,09% 5,35% 0,51% 0,58% 1,24% 3,31% 0,81% 7,00% 7,69%
20 0,85% -0,24% 0,03% 3,58% 2,19% 7,81% 6,25% 0,56% 0,67% 0,09% 4,05% 0,95% 7,56% 8,50%
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Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco
studie Upgrade CAPM B CAPM B CAPM B CAPM B CAPM B CAPM B CAPM B CAPM E CAPM E CAPM E CAPM E CAPM E CAPM E CAPM E 

-20 0,22% 0,41% 0,01% 0,01% 0,33% -0,63% -0,14% 0,28% 0,56% 0,33% -0,10% 0,37% -0,40% -0,15%
-19 0,90% 0,51% 0,88% -0,34% -0,30% -0,32% -0,45% 0,91% 0,87% 1,30% -0,28% -0,43% -0,16% -0,38%
-18 1,04% 0,30% 0,00% -0,99% -1,39% -0,36% 0,10% 0,96% 0,55% 0,45% -0,76% -1,30% -0,08% 0,14%
-17 0,49% 0,24% -0,05% -1,22% -1,06% -1,40% -0,90% 0,43% 0,58% 0,69% -0,99% -1,18% -1,01% -1,04%
-16 0,17% 0,03% -0,52% -0,79% -1,37% -1,23% -0,88% 0,24% 0,59% 0,21% -0,50% -1,22% -1,15% -1,08%
-15 -0,43% 0,27% -2,15% -0,61% -1,53% 0,37% -0,57% -0,44% 0,93% -1,72% -0,43% -1,59% 0,03% -0,70%
-14 -1,26% 0,06% -3,35% 0,59% -1,46% 0,37% -0,59% -1,12% 0,85% -2,04% 0,46% -1,02% 0,25% -0,68%
-13 -1,85% -0,15% -2,72% 1,02% -1,75% 0,79% -0,44% -1,63% 0,69% -1,20% 0,55% -1,06% 0,72% -0,11%
-12 -1,79% 0,19% -2,42% 1,40% -1,58% 0,41% -0,33% -1,38% 1,10% -0,50% 0,79% -0,84% 0,12% -0,03%
-11 -1,37% -0,26% -2,55% 1,87% -1,45% 0,50% -0,63% -1,02% 0,52% -1,13% 1,53% -1,30% 0,16% -0,10%
-10 -1,43% -0,57% -3,70% 1,40% -0,54% 1,03% -0,06% -1,12% 0,54% -3,07% 0,63% -0,52% 1,12% 0,43%
-9 -1,81% -0,62% -4,60% 1,04% -1,94% 1,30% -0,15% -1,49% 0,52% -3,59% 0,24% -1,96% 1,42% 0,65%
-8 -1,66% -0,50% -6,07% 0,99% -1,76% 2,13% -0,21% -1,24% 0,81% -5,24% 0,02% -1,78% 2,18% 0,66%
-7 -1,44% -0,52% -6,09% 1,06% -1,77% 1,91% -0,69% -0,89% 0,64% -4,72% 0,38% -2,11% 2,36% 0,03%
-6 -1,51% -0,33% -6,63% 0,81% -1,73% 2,14% -0,71% -1,07% 0,84% -5,16% -0,29% -1,99% 2,19% 0,19%
-5 -0,97% -0,60% -5,76% 1,38% -0,91% 1,58% -0,67% -0,92% 0,33% -4,16% 0,10% -1,33% 1,91%

2,79%
0,00%

-4 -0,57%
-0,82%

-0,73% -3,31% 1,18% -0,90%
-1,32%

2,49% 0,11% -0,42% 0,23% -0,92%
-0,82%

-0,35% -1,41%
-2,13%

1,24%
-3 -0,71% -3,33% 0,66% 1,23% -0,28% -0,48% 0,17% -0,61% 1,17% 0,92%
-2 -1,60% -0,90%

-1,25%
 -5,16% 0,05% -0,79% 1,63% 0,28% -1,31% 0,13% -3,17% -1,14%

-0,52%
-1,98% 1,46% 1,21%

2,-1 -1,80%
-0,62%

 -6,38% 0,91% -0,31% 3,79% 1,18%
3,65%

-1,18% -0,57%
 

-3,90% -1,44% 3,41%
0 0,91% -2,52%

 -1,17%
4,02% 2,70% 3,78% 0,00% 1,78%

2,16%
-0,15% 2,77% 2,26% 3,20% 4,39%

1 -0,93% 1,21% 5,27% 3,06% 5,19% 4,10% -0,36% 2,41% 3,38% 2,48% 4,30% 5,04%
2 -0,51% 1,39% -0,07% 4,74%

4,58%
3,47% 5,46% 4,20% -0,17% 2,57% 3,97% 2,90% 2,55% 4,29% 4,98%

3 -0,20% 1,42% -0,16% 4,20% 5,64% 4,04% 0,20% 2,62% 3,72% 2,42% 2,90% 4,95% 4,82%
4 0,40% 1,66% -0,89%

 
3,16% 5,48% 6,41% 4,30% 0,54% 2,82% 2,44% 0,64% 4,24% 5,58% 4,68%

5 0,53% 1,33% 0,20% 3,29% 6,19% 6,33% 4,23% 0,96% 2,43% 3,55% 0,83% 4,48% 5,85% 5,32%
6 0,78% 1,49% 0,84% 3,07% 6,69% 7,42% 3,26% 1,19% 2,83% 4,32% 0,77% 4,87% 6,93% 4,58%
7 0,98%

0,83%
2,22% 1,90% 3,47% 5,74% 6,84% 3,68% 1,39% 3,46% 5,65% 1,40% 4,08% 6,38% 5,36%

8 1,81% 0,91% 4,11% 5,51% 6,03% 4,00% 1,15% 3,14% 4,72% 1,93% 4,29% 6,03% 5,52%
9 0,78% 1,53% -0,09% 3,41% 5,04% 5,76% 3,21% 0,90% 2,96% 3,46% 1,07% 4,00% 5,94% 5,07%

10 0,91%
0,88%

1,13% -0,08%
 

3,49% 4,93% 6,20% 2,84% 1,17% 2,67% 3,32% 1,25% 4,07% 6,44% 4,74%
11 1,09% 1,97% 3,67% 3,96% 6,26% 3,55% 1,14% 2,77% 4,25% 1,78% 2,93% 6,38% 5,47%
12 0,82% 1,61% 4,53% 2,74% 5,92% 2,81% 1,14% 2,32% 3,65% 2,79% 1,93% 6,29% 4,33%
13 0,38% 0,61% 1,77% 4,79% 2,93% 6,22% 2,26% 0,69% 2,09% 4,24% 2,80% 2,21% 6,47% 3,97%
14 0,93% 0,15% 1,81% 6,13% 2,99% 6,45% 1,34% 1,08% 1,77% 4,40% 3,97% 2,36% 6,55% 3,26%
15 0,64% -0,30% 1,70% 5,58% 2,93% 5,50% 1,62% 0,48% 1,23% 4,49% 3,41% 2,54% 6,06% 3,69%
16 0,85% -0,20% 2,88% 5,58% 3,32% 5,38% 1,70% 0,55% 1,45% 5,10% 3,32% 2,90% 6,04% 3,91%
17 0,92%

1,17%
-0,38% 3,36% 4,57% 2,95% 5,40% 2,54% 0,59% 1,23% 6,30% 2,66% 2,43% 6,12% 4,65%

18 -0,76% 3,98% 5,11% 3,80% 5,67% 2,56% 0,96% 0,89% 7,70% 3,24% 2,98% 6,46% 4,75%
19 -0,42% 3,21% 4,89% 3,57% 6,10% 1,87% 1,24% 1,15% 6,52% 2,92% 3,02% 7,24% 4,40%
20 1,08% -0,30% 2,89% 5,45% 3,05% 7,00% 2,77% 1,16% 1,40% 5,88% 3,55% 2,65% 8,23% 5,22%
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Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco
RF RF RF RF RF RF RF Ruw Ruw Ruw Ruw Ruw Ruw Ruw

-20 0,52% 0,32% 1,29% -0,84% 0,12% -0,07% 0,96% 0,66% 0,45% 0,89% -1,03% 0,28% -1,16% -0,48%
-19 0,47% 0,39% 1,45% -2,06% 0,32% 0,12% 1,91% 0,64% 0,60% -0,37% -1,48% 0,34% -1,05% 0,91%
-18 0,64% 0,45% 1,22% -1,80% 0,70% 0,38% 2,26% 0,28% 0,52% -1,87% -1,19% 0,66% -0,34% 1,63%
-17 0,63% 0,55% 2,15% -2,77% 0,79% 0,36% 2,73% 0,37% 0,50% -1,02% -2,25% -0,37% -0,52% 2,09%
-16 0,59% 0,46% 2,44% -2,99% 1,43% 1,09% 3,09% 0,35% 0,47% 0,14% -2,75% -0,10% 1,24% 1,85%
-15 0,49% 0,41% 2,43% -2,97% 0,51% 0,46% 3,08% 0,26% 0,24% 0,32% -2,51% -0,58% 0,95% 1,74%
-14 -0,09% 0,47% 0,57% -3,40% 0,43% 0,52% 3,35% -0,52% 0,37% -2,44% -2,25% -0,72% 1,01% 1,96%
-13 
-12 

-0,30% 0,46% -0,97% -3,31% 0,35% 0,12% 2,98% -0,55% 0,28% -3,90% -1,72% -1,12% 0,75% 1,89%
-0,16% 0,89% -1,45% -3,54% -0,41% 1,24% 2,06% -0,23% 0,80% -5,08% -2,63% -1,72% 1,05% 1,52%

-11 
-10 

-0,02% 1,32% -1,85% -1,42% -0,89% 0,33% 2,62% -0,31% 1,27% -5,32% -0,20% -2,47% 0,15% 3,92%
-0,56% 1,23% -1,21% -1,52% -1,26% 0,69% 2,46% -1,00% 1,25% -6,26% -0,39% -2,43% 0,11% 3,35%

-9 -0,74% 1,32% -1,42% -2,05% -1,39% 0,58% 2,77% -1,28% 1,45% -5,30% -1,03% -2,45% 0,09% 4,12%
-8 -0,47% 1,81% -2,17% -2,01% -1,44% 0,06% 3,31% -0,94% 1,92% -6,74% -0,95% -1,77% -0,20% 5,36%
-7 -0,45% 1,96% -1,45% -2,45% -1,71% 0,43% 3,74% -0,98% 1,92% -4,42% -0,90% -1,45% -0,10% 5,49%
-6 -0,54% 2,54% -1,68% -1,18% -1,88% 0,26% 4,08% -1,13% 2,36% -2,14% 0,11% -0,72% 0,12% 6,69%
-5 -0,11% 2,47% -3,25% -1,15% -2,58% 0,62% 3,95% -0,74% 2,48% -2,47% 1,24% -0,92% 0,17% 5,68%
-4 0,28% 3,52% -3,60% 0,08% -1,77% 0,01% 3,68% -0,12% 2,96% -3,35% 2,36% -1,09% 0,01% 6,54%
-3 0,83% 3,66% -1,84% -1,06% -2,27% -0,07% 3,66% 0,57% 3,32% -1,63% 0,63% -1,73% 0,49% 6,02%
-2 1,29% 3,99% -2,62% -0,79% -1,83% 0,13% 2,67% 0,69% 3,47% -4,06% 1,17% -1,94% 0,15% 6,05%
-1 1,51% 4,25% -2,03% -1,73% -2,15% -1,76% 2,67% 0,82% 3,59% -3,69% 0,58% -2,16% -1,61% 6,62%
0 1,10% 1,15% -2,10% -6,91% -5,14% -3,23% -0,68% 0,17% 0,40% -8,41% -5,36% -7,22% -2,32% 0,93%
1 0,10% 1,09% -1,43% -7,56% -4,47% -3,13% -2,03% -0,83% -0,07% -8,03% -4,73% -6,71% -2,91% -1,16%
2 0,18% 0,75% -2,24% -7,97% -5,14% -3,30% -1,32% -0,68% -0,39% -7,52% -4,98% -6,84% -3,43% -0,46%
3 0,14% 0,48% -2,98% -6,64% -5,67% -3,65% -2,86% -0,65% -0,65% -8,15% -5,21% -8,31% -4,24% -1,31%
4 1,08% 0,32% -2,91% -7,03% -4,69% -3,49% -2,85% 0,59% -0,44% -6,43% -4,85% -6,97% -4,66% 0,36%
5 0,86% 0,25% -3,27% -6,36% -4,18% -4,04% -2,72% 0,25% -0,66% -6,59% -4,59% -6,41% -5,44% 0,27%
6 1,05% 0,34% -3,06% -6,71% -3,88% -4,96% -2,07% 0,47% -0,68% -5,95% -4,35% -6,28% -6,81% 0,63%
7 0,69%

1,18%
-0,19% -4,11% -7,29% -3,85% -5,61% -1,59% -0,03% -0,91% -6,11% -4,32% -6,33% -7,10% 0,29%

8 -0,07% -4,99% -7,86% -3,94% -5,36% -0,45% 0,50% -1,26% -6,14% -4,78% -6,34% -6,81% 0,45%
9 1,36%

1,69%
-0,39% -4,65% -7,75% -3,52% -4,87% -0,45% 0,84% -1,37% -5,34% -4,75% -5,58% -6,46% 1,30%

10 -0,45% -3,90% -7,76% -3,37% -4,74% -0,88% 1,17% -1,32% -3,67% -4,43% -5,78% -6,19% 1,42%
11 -0,43% -3,38% -8,00% -2,96% -4,14% -0,71% 1,32% -1,31% -4,49% -3,99% -5,87% -5,23% 2,03%
12 -0,32% -3,96% -8,75% -2,70% -3,92% -1,11% 1,79% -1,36% -4,90% -3,43% -6,53% -4,91% 1,70%
13 2,18% 0,19% -4,56% -9,32% -2,65% -3,76% -1,40% 1,81% -1,01% -4,40% -3,62% -7,02% -4,43% 1,32%
14 2,33% 0,34% -4,41% -9,06% -2,15% -3,43% -1,85% 2,05% -0,86% -5,51% -3,38% -7,37% -4,74% 1,46%
15 3,03% 0,59% -3,73% -9,62% -1,63% -3,63% -1,79% 2,91% -0,81% -5,31% -4,01% -7,09% -4,92% 1,37%
16 2,95%

2,72%
0,19% -4,18% -9,85% -1,35% -2,93% -1,60% 2,83% -1,24% -5,67% -3,74% -6,50% -3,79% 0,50%

17 -0,11% -3,48% -9,92% -1,47% -3,03% -2,38% 2,85% -1,66% -6,09% -3,97% -7,11% -3,44% -0,19%
18 2,25% 0,18% -3,18% -10,46% -2,38% -3,02% -2,40% 2,43% -1,38% -7,28% -3,89% -7,48% -3,52% -0,08%
19 2,49% -0,35% -3,77% -10,37% -2,62% -2,89% -2,35% 2,58% -1,89% -6,52% -3,79% -7,31% -3,50% 0,64%
20 2,72% -0,31%

 
-3,79%

 
-9,90% -2,54% -2,78% -1,51% 2,63% -1,73% -5,39% -4,07% -7,09% -2,98% 1,30%
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 33%  
 -1,33%  
   
   
 01%  
 -2,07%  
 -1,91%  
   
   
 35%  
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Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco
studie Downgrade RM Bel RM Bel 

 
RM Bel 

 
RM Bel RM Bel RM Bel RM Bel RM Eur RM Eur RM Eur RM Eur RM Eur RM Eur RM Eur 

-20 -0,01%
-0,14%

0,19% -0,29% -0,57% -0,50% -0,58% 0,02% 0,20% 0,18% -0,41% -0,17% -0,56% -0,64% 0,02%
-19 0,12% -0,41% -2,10% -0,41% -0,25% 0,29% -0,09% 0,42% -0,18% -1,78% -0,64% 0,04% 0,31%
-18 -0,20% 0,00% -1,06% -1,36% -0,05% 0,12% 0,53% 0,26% 0,53% -0,80% -1,61% -0,13% 0,65% 0,58%
-17 -0,13%

-0,07%
-0,17% -0,47% -1,94% -0,02% -0,28% 1,38% 0,46% 0,59% -0,32% -1,68% -0,12% 0,42% 1,53%

-16 -0,12% -0,81% -2,33% 0,59% -0,24% 1,39% 0,53% 0,53% -1,27% -2,11% 0,53% 0,20% 1,76%
-15 -0,21%

-0,31%
-0,30% 0,01% -2,50% -0,09% -0,27% 1,87% 0,28% 0,46% -0,46% -2,22% -0,04% 0,21% 2,56%

-14 -0,30% -0,61% -3,30% -0,06% -0,63% 1,86% 0,15% 0,62% -1,04% -2,90% -0,18% -0,01% 2,32%
-13 -0,44% -0,27% -1,59% -3,05% -0,10% -1,04% 1,69% 0,12% 0,62% -1,96% -2,46% -0,29% -0,48% 2,28%
-12 -0,23%

0,26%
0,16% -2,18% -3,17% -1,18% 0,19% 1,73% 0,23% 1,15% -2,82% -2,49% -1,57% 0,78% 1,95%

-11 0,68% -2,39% -1,55% -1,57% 0,15% 3,51% 0,75% 1,73% -3,14% -0,12% -1,80% 0,58% 3,87%
-10 0,21% 0,62% -1,43% -1,77% -2,18% 0,01% 3,76% 0,66% 1,48% -1,92% -0,15% -2,62% 0,84% 4,09%
-9 0,31%

0,82%
0,96% -1,82% -2,52% -1,91% -0,35% 4,88% 0,71% 1,67% -2,54% -0,67% -2,25% -0,27% 5,08%

-8 1,42% -1,91% -2,02% -1,65% -0,49% 5,67% 1,19% 1,97% -2,05% -0,80% -1,91% 0,38% 5,83%
-7 0,92% 1,20% -2,61% -2,29% -1,70% 0,19% 5,75% 1,41% 1,79% -3,08% -0,66% -2,19% 0,93% 6,27%
-6 0,89%

0,81%
1,34% -2,28% -2,11% -1,46% -0,08% 6,08% 1,56% 2,13% -2,22% 0,05% -1,92% 0,63% 5,93%

-5 1,21% -5,02% -2,03% -1,85% 0,47% 5,51% 1,54% 2,06% -4,95% 0,10% -2,11% 1,26% 5,46%
-4 0,90% 1,40% -5,59% -1,26% -0,88% 0,71% 5,93% 1,71% 2,45% -5,99% 0,70% -1,45% 1,51% 6,36%
-3 1,12% 1,76% -4,57% -3,12% -1,23% 0,32% 4,83% 1,87% 2,79% -4,98% -1,39% -1,77% 1,32% 4,98%
-2 1,72%

1,85%
2,03% -5,79% -2,94% -1,43% 0,24% 3,90% 2,66% 3,03% -5,86% -1,53% -1,55% 1,35% 3,89%

-1 2,26% -5,18% -4,04% -2,21% -1,34% 4,23% 3,03% 3,06% -4,96% -2,50% -2,36% -0,33% 4,30%
0 -0,77% -5,99% -10,55% -5,44% -2,50% 0,87% 2,59% 0,01% -5,69% -7,97% -5,59% -1,55% 0,89%
1 0,53% -1,13% -5,80% -11,18% -4,67% -2,15% -0,98% 1,74% -0,29% -5,25% -9,47% -5,18% -1,52% -1,14%
2 0,48% -1,13% -6,79% -10,27% -4,83% -2,28% -0,74% 1,77% -0,24% -6,31% -8,35% -5,15% -1,60% -1,20%
3 0,30% -1,28% -7,42% -9,27% -5,47% -2,62% -2,64% 1,58% -0,43% -6,57% -7,52% -5,91% -2,07% -3,05%
4 0,65% -1,03% -6,73% -9,41% -4,90% -2,40% -2,41% 2,11% -0,20% -5,95% -7,69% -5,29% -2,08% -2,88%
5 0,47% -1,22%

-1,
-6,77% -8,64% -3,87% -3,14% -3,05% 1,82% -0,40% -6,17% -7,14% -4,09% -2,87% -3,25%

6 0,51% -7,35% -8,46% -3,58% -3,93% -2,93% 1,92% -0,30% -6,80% -7,01% -3,50% -3,82% -2,87%
7 0,11% -7,95% -8,74% -4,11% -4,28% -2,88% 1,47% -0,09% -6,87% -7,03% -3,82% -4,36% -2,28%
8 0,34% -1,52% -8,79% -9,36% -4,43% -4,22% -2,24% 1,84% -0,28% -7,76% -7,66% -4,19% -4,10% -1,87%
9 0,45% -1,86%

-2,
-9,41% -10,18% -4,25% -3,91% -2,35% 1,81% -0,67% -8,83% -8,36% -3,85% -3,71% -2,41%

10 0,92% -9,40% -10,59% -3,44% -3,26% -3,14% 2,35% -0,59% -8,66% -8,87% -3,43% -3,00% -3,40%
11 1,26% -8,80% -11,19% -3,35% -3,29% -2,72% 2,63% -0,72% -8,10% -9,08% -3,35% -3,20% -3,12%
12 1,58% -8,70% -11,83% -2,95% -3,02% -3,37% 2,72% -0,37% -7,74% -9,51% -2,96% -2,72% -3,70%
13 1,75% -1,53% -9,56% -13,11% -3,03% -2,82% -3,90% 2,91% 0,00% -8,93% -10,19% -3,16% -2,58% -3,90%
14 1,84% -1,46%

-1,
-9,47% -13,24% -2,95% -2,74% -4,41% 3,06% 0,15% -9,16% -10,72% -3,04% -2,11% -4,84%

15 2,72% -9,32% -13,50% -2,78% -2,71% -3,97% 4,12% 0,31% -8,64% -10,78% -2,99% -2,34% -4,10%
16 2,65% -8,46% -13,54% -2,81% -1,84% -3,83% 3,88% 0,08% -7,70% -11,34% -3,06% -1,73% -3,80%
17 2,44% -1,83%

-1,
-8,39% -13,89% -2,67% -1,47% -3,86% 3,26% -0,18% -7,91% -11,72% -3,06% -1,31% -3,91%

18 2,25% -8,18% -14,44% -3,19% -1,36% -4,04% 3,13% -0,10% -8,06% -12,33% -3,54% -1,40% -4,57%
19 2,58% -7,95% -14,69% -3,39% -1,10% -4,01% 3,53% -0,62% -8,13% -12,23% -3,99% -1,09% -4,13%
20 2,76% -2,20%

 
-7,26%

 
-14,38% -3,34% -0,85% -3,03% 3,67% -0,40% -7,54% -11,77% -4,15% -0,82% -2,95%
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broker Fortis           
SI Bel SI Bel 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco Fortis Degroof Dexia Ing Kbc Petercam Puilaetco
studie Downgrade SI Bel SI Bel SI Bel SI Bel SI Bel SI Eur SI Eur SI Eur SI Eur SI Eur SI Eur SI Eur 

-20 -0,03% 0,20% -0,18% -0,60% -0,56% -0,61% 0,05% 0,24% 0,18% -0,21% -0,21% -0,57% -0,49% 0,29%
-19 -0,14%

-0,13%
0,23% -0,27% -2,11% -0,44% -0,22% 0,26% 0,00% 0,50% -0,11% -1,69% -0,62% 0,07% 0,48%

-18 0,10% -0,85% -1,35% -0,14% 0,21% 0,46% 0,46% 0,52% -0,93% -1,56% 0,08% 0,75% 1,02%
-17 -0,04% -0,06% -0,29% -1,93% -0,24% -0,12% 1,14% 0,56% 0,66% -0,27% -1,67% -0,12% 0,56% 2,09%
-16 0,03% -0,01% -0,69% -2,24% 0,29% -0,05% 1,24% 0,56% 0,62% -0,80% -1,91% 0,62% 0,49% 2,35%
-15 -0,06% -0,18% 0,15% -2,39% -0,32% 0,00% 1,59% 0,39% 0,59% -0,14% -2,06% -0,02% 0,37% 2,92%
-14 -0,07% -0,12% -0,46% -3,09% -0,31% -0,35% 1,60% 0,23% 0,79% -1,01% -2,78% -0,11% 0,16% 2,66%
-13 -0,23% -0,06% -1,39% -2,82% -0,39% -0,76% 1,52% 0,17% 0,72% -2,05% -2,30% -0,30% -0,40% 2,57%
-12 -0,06% 0,31% -1,98% -3,01% -1,44% 0,56% 1,68% 0,30% 1,19% -3,12% -2,39% -1,47% 0,78% 2,09%
-11 0,43% 0,81% -2,20% -1,38% -1,79% 0,54% 3,27% 0,71% 1,72% -3,42% 0,07% -1,78% 0,45% 3,86%
-10 0,39% 0,72% -1,27% -1,81% -2,34% 0,37% 3,47% 0,58% 1,55% -2,42% -0,07% -2,48% 0,78% 4,17%
-9 0,40% 0,99% -1,65% -2,51% -2,13% -0,05% 4,64% 0,51% 1,74% -2,85% -0,50% -2,25% 0,00% 5,00%
-8 0,96% 1,44% -1,80% -1,92% -1,87% -0,21% 5,49% 0,96% 2,11% -2,51% -0,77% -1,95% 0,40% 5,66%
-7 1,13% 1,22% -2,50% -2,09% -1,95% 0,52% 5,50% 1,15% 1,98% -3,07% -0,47% -2,19% 0,87% 6,10%
-6 1,05% 1,46% -2,12% -1,86% -1,76% 0,28% 5,92% 1,18% 2,41% -2,51% 0,39% -2,01% 0,77% 6,09%
-5 1,07% 1,34% -4,82% -1,71% -2,22% 0,79% 5,41% 1,36% 2,37% -5,28% 0,56% -2,15% 1,40% 5,42%
-4 1,14% 1,58% -5,33% -1,03% -1,37% 1,08% 5,81% 1,58% 2,77% -6,23% 1,01% -1,51% 1,61% 5,95%
-3 1,38% 1,90% -4,27% -2,75% -1,70% 0,74% 4,76% 1,77% 3,10% -5,21% -0,84% -1,78% 1,37% 4,85%
-2 1,87% 2,17% -5,50% -2,59% -1,85% 0,68% 3,69% 2,43% 3,38% -6,15% -0,98% -1,61% 1,29% 3,96%
-1 2,05% 2,36% -4,91% -3,71% -2,67% -0,92% 4,05% 2,83% 3,46% -5,45% -1,95% -2,39% -0,68% 4,37%
0 1,76% -0,67% -5,76%

-5,56%
-10,21% -5,99% -2,09% 0,67% 2,47% 0,44% -5,81% -7,44% -5,67% -1,97% 0,70%

1 0,75% -1,00% -10,81% -5,30% -1,82% -1,26% 1,53% 0,12% -5,29% -8,79% -5,32% -1,87% -1,59%
2 0,68% -1,04% -6,62% -10,02% -5,55% -2,11% -0,86% 1,53% 0,08% -6,18% -7,88% -5,44% -1,95% -1,59%
3 0,52% -1,20% -7,18% -9,09% -6,29% -2,47% -2,64% 1,41% -0,12% -6,86% -7,05% -6,16% -2,44% -3,50%
4 0,93% -0,98% -6,46% -9,20% -5,78% -2,30% -2,48% 2,06% 0,07% -6,27% -7,10% -5,56% -2,13% -3,21%
5 0,74% -1,26% -6,47% -8,58% -4,80% -3,04% -3,07% 1,74% -0,26% -6,61% -6,92% -4,38% -2,94% -2,93%
6 0,81% -1,38% -7,05% -8,50% -4,59% -3,88% -2,98% 1,91% -0,14% -7,20% -6,81% -3,91% -3,92% -2,67%
7 0,48% -1,44% -7,71% -8,78% -4,88% -4,18% -3,06% 1,62% -0,05% -7,34% -6,82% -4,08% -4,44% -1,68%
8 0,75% -1,69% -8,55% -9,56% -5,02% -4,07% -2,44% 2,07% -0,32% -8,07% -7,67% -4,33% -4,09% -1,45%
9 0,88% -2,08% -9,14% -10,52% -4,77% -3,77% -2,49% 2,01% -0,74% -8,91% -8,44% -4,11% -3,66% -1,68%

10 1,40% -2,19% -9,10% -10,99% -4,09% -3,10% -3,13% 2,52% -0,70% -8,81% -8,94% -3,67% -3,08% -2,58%
11 1,70% -2,30% -8,47% -11,53% -3,94% -3,12% -2,78% 2,70% -0,85% -8,43% -9,06% -3,55% -3,21% -2,31%
12 2,06% -2,16% -8,41% -12,07% -3,54% -2,79% -3,49% 2,87% -0,56% -8,35% -9,48% -3,24% -2,74% -2,97%
13 2,15% -1,80% -9,28% -13,32% -3,52% -2,61% -3,89% 2,87% -0,22% -9,37% -10,26% -3,38% -2,56% -3,45%
14 2,22% -1,72% -9,21% -13,34% -3,56% -2,49% -4,39% 2,93% -0,06% -9,67% -10,55% -3,33% -2,27% -4,15%
15 3,07% -1,62% -9,12% -13,54% -3,33% -2,48% -3,96% 3,95% 0,11% -8,77% -10,61% -3,16% -2,38% -3,49%
16 2,99% -1,85% -8,28% -13,58% -3,33% -1,60% -3,74% 3,82% -0,08% -7,91% -11,17% -3,18% -1,61% -3,04%
17 2,78% -2,05% -8,24% -13,88% -3,25% -1,26% -3,80% 3,25% -0,43% -7,83% -11,65% -3,31% -1,31% -3,40%
18 2,67% -2,05% -8,08% -14,44% -3,80% -1,20% -4,03% 3,18% -0,34% -7,89% -12,14% -3,82% -1,38% -3,69%
19 3,02% -2,66% -7,90% -14,72% -4,03% -0,98% -4,01% 3,56% -0,89% -8,06% -11,93% -4,25% -1,02% -3,17%
20 3,21% -2,44% -7,18% -14,40% -3,98% -0,69% -2,98% 3,73% -0,66% -7,58% -11,44% -4,35% -0,70% -1,99%
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broker Fortis   Kbc    Dexia  Kbc   

17% 96% 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1,31%   
   
   
   
   
   
   

1,63%   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Degroof Dexia Ing  Petercam Puilaetco Fortis Degroof Ing Petercam Puilaetco
studie Downgrade CAPM B CAPM B 

 -0,
CAPM B CAPM B CAPM B CAPM B CAPM B CAPM E CAPM E CAPM E CAPM E 

-0,59%
CAPM E CAPM E CAPM E 

0,-20 -0,06%
-0,15%

-0,30% -0,82% -0,66% -0,94% 0,80%
1,35%

0,20% -0,18% -0,34% -0,83% -1,06%
-19 -0,45% -0,49%

-2,02%
-2,02% -0,66% -0,51% -0,17% -0,19%

-0,09%
-0,19% -1,74% -1,00% -0,11% 1,38%

-18 -0,12% -0,44% -1,54% -0,15% 0,28% 1,35% 0,42% -1,80% -1,59% -0,17% 0,97% 1,52%
-17 -0,04% -0,65% -1,26% -2,09%

-2,36%
-0,21% 0,22% 1,64% 0,66% 0,02% -1,18% -1,88% -0,34% 0,94% 2,10%

-16 -0,02% -0,70% -1,43% 0,29% 0,64% 1,58% 0,67% -0,12% -2,01% -2,09% 0,23% 1,13% 2,25%
-15 -0,15% -0,86% -0,08% -2,06% 0,09% 0,72% 1,47% 0,42% -0,19% -0,57% -1,80% 0,05% 1,33% 2,39%
-14 -0,18% -0,66% -0,84% -2,42% 0,31% 0,45% 1,59% 0,38% 0,20% -1,53% -2,31% 0,15% 1,23% 2,31%
-13 -0,38% -0,54% -1,26% -2,46% 0,28% 0,14% 1,14% 0,24% 0,20% -1,93% -2,26% -0,07% 0,76% 2,21%
-12 -0,19%

0,37%
-0,27% -1,56% -2,54% -0,59% 1,10% 0,50% 0,39% 0,60% -2,99% -1,98% -1,20% 1,88% 1,39%

-11 0,24% -1,77% -1,17% -1,17% 1,35% 1,46% 0,94% 1,22% -3,04% -0,16% -1,58% 1,87% 2,51%
-10 0,41% 0,17% -1,08% -1,67% -1,66% 1,35% 1,81% 0,83% 1,00% -2,15% -0,18% -2,26% 2,49% 2,94%
-9 0,46%

1,10%
0,50% -1,53% -2,14% -1,25% 0,95% 2,36% 0,71% 1,32% -2,96% -0,92% -1,73% 1,50% 3,54%

-8 0,97% -1,49% -2,07% -0,89% 0,82% 3,52% 1,40% 1,53% -2,42% -1,57% -1,45% 1,95% 4,59%
-7 0,82% -2,38% -2,82% -0,89% 1,59% 3,55% 1,69% 1,51% -3,65% -1,45% -1,75% 2,45% 4,90%
-6 1,28% 1,22% -2,17% -1,93% -0,49% 1,25% 3,84% 1,85% 2,11% -2,86% -0,05% -1,37% 2,11% 4,52%
-5 1,21% 0,99% -4,85% -1,99% -0,55% 1,76% 3,49% 1,87% 1,95% -5,70% -0,10% -1,06% 2,50% 4,17%
-4 1,23% 1,63% -5,20% -1,19% 0,40% 2,10% 3,54% 2,01% 2,75% -6,66% 0,65% -0,46% 2,87% 4,70%
-3 1,41% 1,93% -4,17% -2,35% 0,27% 1,35% 3,09% 2,11% 2,97% -5,84% -0,83% -0,44% 2,36% 4,09%
-2 1,87%

1,96%
2,18% -4,62% -2,02% -0,50% 1,18% 2,18% 2,71% 3,25% -6,27% -0,63% -0,70% 2,19% 2,93%

-1 2,39% -4,47% -2,98% -2,02% -0,37% 2,14% 3,03% 3,48% -6,00% -1,34% -2,12% 0,36% 3,07%
0 -0,67% -5,61% -7,94% -5,50% -1,76% -0,91% 2,66% 0,36% -6,85% -6,10% -5,70% -0,98% -0,23%
1 0,65% -0,74% -5,14% -8,59% -4,65% -1,68% -2,21% 1,75% 0,33% -5,86% -7,11% -5,18% -1,17% -1,53%
2 0,51%

0,30%
-0,96% -5,88% -7,89% -5,00% -1,89% -1,72% 1,74% 0,23% -6,50% -6,29% -5,29% -1,17% -1,19%

3 -1,05% -6,42% -6,75% -5,70% -2,25% -2,77% 1,50% 0,02% -6,78% -5,00% -5,88% -1,85% -2,22%
4 0,68% -1,17% -5,22% -6,75% -5,57% -1,84% -3,08% 2,16% -0,09% -5,73% -5,24% -5,82% -1,49% -2,55%
5 0,58% -1,39% -4,40% -6,32% -4,39% -2,41% -3,54% 1,91% -0,34% -5,15% -4,85% -4,38% -2,10% -2,67%
6 0,62% -1,57% -4,84% -6,33% -4,19% -3,21% -3,37% 2,04% -0,22% -5,61% -4,72% -3,93% -2,99% -2,32%
7 0,34% -1,73% -5,64% -6,24% -4,47% -3,52% -3,24% 1,70% -0,20% -5,74% -4,24% -4,05% -3,49% -1,58%
8 0,53% -1,81% -5,99% -7,04% -4,35% -3,55% -2,23% 2,02% -0,26% -5,92% -5,22% -4,05% -3,35% -0,87%
9 0,61% -2,17% -6,71% -8,09% -4,00% -2,97% -2,61% 1,95% -0,69% -7,05% -6,38% -3,75% -2,64% -1,51%

10 1,08% -2,32% -6,56% -8,62% -3,28% -2,69% -3,32% 2,43% -0,68% -6,61% -6,99% -3,25% -2,19% -2,38%
11 1,30%

1,58%
-2,49% -6,25% -8,94% -3,32% -2,68% -3,25% 2,50% -0,93% -6,51% -6,80% -3,27% -2,40% -2,33%

12 -2,37% -5,96% -9,71% -3,32% -2,47% -3,72% 2,56% -0,64% -5,95% -7,55% -3,35% -2,12% -2,73%
13 1,69%

1,74%
-2,01% -6,91% -10,77% -3,39% -2,66% -3,97% 2,73% -0,17% -7,44% -8,08% -3,45% -2,33% -2,85%

14 -1,81% -7,24% -10,67% -3,27% -2,28% -4,61% 2,79% 0,03% -8,12% -8,20% -3,29% -1,40% -3,85%
15 2,62% -1,53% -6,75% -10,63% -3,38% -2,13% -3,84% 3,87% 0,37% -7,14% -8,00% -3,53% -1,68% -2,83%
16 2,58% -1,73% -5,99% -10,89% -3,17% -1,19% -3,74% 3,69% 0,26% -6,23% -8,53% -3,45% -0,93% -2,54%
17 2,31% -1,93% -5,81% -11,06% -3,00% -0,80% -3,80% 3,01% -0,10% -6,26% -8,87% -3,41% -0,63% -2,94%
18 2,12% -1,74% -5,46% -12,06% -3,69% -0,65% -4,14% 2,99% 0,25% -5,86% -9,86% -3,98% -0,73% -3,63%
19 2,35% -2,30% -4,62% -12,33% -4,18% -0,85% -4,41% 3,31% -0,26% -5,52% -9,89% -4,77% -0,86% -3,44%
20 2,55% -2,29% -3,64% -11,94% -4,25% -0,72% -3,41% 3,44% -0,25% -4,49% -9,86% -5,09% -0,75% -2,29%
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Bijlage : Adviezen Belgische Brokers voor EUR en BEL aandelen 11

Belgische 
Brokers 

POSITIEVE PORTEFEUILLE NEGATIEVE PORTEFEUILLE 

 Belgische AD-en Europese AD-en Belgische AD-en Europese AD-en 
# mnd ruw exces Rm ruw exces Rm ruw exces Rm ruw exces Rm 

1 0,36% 0,29% -0,12% -0,24% 0,38% -0,33% 1,35% 1,11%
2 0,70% 0,56% -0,39% -0,54% 0,48% -0,89% 1,68% 1,48%
3 0,84% 0,79% -0,96% -1,00% -0,07% -1,58% 2,38% 2,29%
4 0,91% 1,00% -1,71% -1,45% -0,49% -1,87% 2,25% 2,27%
5 0,93% 1,24% -2,56% -1,91% -1,05% -2,38% 1,27% 1,76%
6 0,60% 1,52% -3,77% -2,29% -1,99% -2,61% 0,21% 1,91%
7 0,30% 1,82% -4,88% -2,79% -2,43% -2,97% -2,07% 1,22%
8 0,23% 2,30% -5,56% -3,10% -2,37% -3,00% -2,30% 2,32%
9 0,40% 2,76% -5,97% -3,30% -3,29% -3,59% -3,79% 2,11%

10 0,60% 3,17% -6,15% -3,78% -3,13% -3,91% -5,02% 2,29%
11 0,30% 3,20% -6,03% -3,29% -3,33% -4,49% -6,62% 2,12%
12 -0,02% 3,82% -6,30% -2,42% -3,33% -4,04% -7,57% 1,29%
13 0,01% 4,36% -6,27% -2,03% -3,13% -3,55% -7,50% 1,51%
14 -0,06% 4,87% -5,89% -1,19% -3,10% -2,73% -7,81% 1,09%
15 -0,04% 5,22% -5,31% -0,84% -2,25% -1,93% -7,84% 1,55%
16 -0,05% 5,38% -4,25% -0,06% -1,59% -2,18% -6,50% 2,73%
17 -0,03% 5,14% -2,82% 0,95% -1,83% -3,78% -4,82% 3,88%
18 0,13% 4,95% -1,19% 2,35% 0,22% -3,57% -3,93% 3,50%
19 0,50% 4,78% -1,46% 1,22% 1,17% -3,42% -3,91% 2,10%
20 1,03% 4,84% -1,84% 0,45% 7,61% -3,94% -3,01% 2,51%
21 0,66% 3,86% 6,20% 1,37% 7,67% -3,94% -2,57% 0,47%
22 -0,63% 2,30% 7,10% 1,77% 8,96% -9,37% -1,96% -0,09%
23 -0,34% 2,41% 7,85% 2,08% 9,89% -8,75% -0,37% -1,02%
24 -0,12% 3,16% 8,70% 2,53% 11,15% -7,85% -1,68% -2,50%
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