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KOOPKANSEN NA  
KOERSDALINGEN
We hebben de aandelenkoersen in het verleden al meermaals sterk zien terugvallen. Soms duurde het lang voor ze daarvan herstelden, 
bijvoorbeeld na de wereldwijde financiële crisis, andere keren toonden ze hun van nature volatiele aard (waar alle beleggers vroeg of laat 
mee te maken krijgen) en waren ze er op relatief korte termijn weer bovenop.

Sommige beleggers beginnen bij die koersdalingen 
te panikeren, anderen zien ze als potentiële 
koopkansen en profiteren van de lagere koersen. 

Onderstaande grafiek toont het gemiddelde effect 
op het rendement van beleggingen in verschillende 
aandelenmarkten in de maand na een daling van 
10%. Zoals u ziet is het rendement van een instap 
tijdens een terugval aanzienlijk groter dan het 
gewone jaarrendement van de markt.

Kort na een koersdaling beleggen is soms 
beangstigend, maar wie het aandurft maakt kans  
om dat potentiële surplus op zak te steken.

Bron: Datastream, totaalrendement van 01.01.1990 tot 30.06.2020. In het verleden behaalde resultaten vormen mogelijk geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en alle 
inkomsten daaruit kan zowel dalen als stijgen en uw klant krijgt het ingelegde bedrag mogelijk niet terug. Het tijdstip van belegging is de start van de volgende kalendermaand na een terugval van de markt met 10% 
in de voorgaande maand

Effect van beleggen na een koersdaling van 10% in één maand (1990 – Q2 2020) 

AANDELEN VS AANDELEN WERELDWIJD AZIË EXCL. JAPANAANDELEN OPKOMENDE MARKTEN

Jaarrendement (1990-2020) Mediaan rendement na één jaar van beleggen na een daling met 10% in één maand
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