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The discipline to perform 
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Mn Services is ervan overtuigd dat met een actief beleggingsbeleid 
extra waarde gecreëerd kan worden voor haar opdrachtgevers.  
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Investment Philosophy 
Theta Capital’s investment objective is 
To manage portfolios of hedge funds that 
produce positive returns in all market 
environments 
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Pictet 
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Currency Alpha Program 

Unique Features 
A Currency Alpha Program has 
unique features that institutional 
investors can tap to boost an 
investment portfolio’s total return 

Investment Philosophy and Style 

We aim to add value through active management, by making 
long-term investments in well-managed, quality businesses 
that have clear and sustainable competitive advantages. 
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An investor using our Kalman filter 
model over the last ten years (1994 
through 2003) would have earned a 
return of 16.16% vs. the S&P 500’s 
13.06% and the Wilshire 5000 
12.21%. 

Aegon: De doelstelling van de 'enhanced active' beleggingsstijl is binnen 
een raamwerk van strikte risicobeheersing de benchmark na kosten te 
verslaan. 
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Waarom is alpha een slecht 
idee? 

De verwachte waarde van alpha is nul... 

... maar het is wel duur 
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Waarom is actief beleggen 
een slecht idee? 

  De verwachtingswaarde van alpha is nul 
  Gebrek aan diversificatie 
  Hoge management fee 
  Hoge transactiekosten in het fonds 
  TAA van ondergeschikt belang 
  Rendementen volgen een random walk 
  Beleggen is een losers game 
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Wat is alpha? 

portefeuille 
rendement = risicovrij 

rendement + markt rendement + alpha 
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Voordelen indexbeleggen 

  Beter resultaat dan het gemiddelde actieve fonds 
  Lager risico 
  Optimaal gebruik van diversificatie 
  Lage beheerskosten 
  Lage transactiekosten 
  Onafhankelijk van portefeuille manager 
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De wetenschappers 1 

  Sharpe (1966): Tweederde van de aandelenfondsen 
doet het slechter dan de markt 

  Klemkosky (1977): Prestaties zijn inconsistent 
  Samuelson: Tweederde van de fondsen is niet in staat 

de S&P 500 te verslaan 
  Blake, Elton & Gruber (1993): Underperformance van 

Jensen measure gelijk aan kosten; geen consistentie in 
de tijd 

  Cornell en Green (1991): High-yield fondsen negatieve 
Jensen en lagere Sharpe dan high-yield index 
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De wetenschappers 2 

  Detzler (1991): wereldwijd onderzoek: geen 
steun voor actief beheer 

  Haag en Zimmerman (2000): Underperformance 
van Duitse fondsen gelijk aan kosten 

  Silva, Cortez en Armanda (2003): Europese 
beleggingsfondsen niet in staat tot 
outperformance 

  Asness, Krail, and Liew (2001): Geen 
statistische significante alpha voor hedge funds 
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Europese Obligatiefondsen 
Total Return
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Consistentie in de tijd 

Resultaten zijn niet 
consistent in de tijd 
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Relatie kosten en resultaat 

y = -118,64x - 0,2366
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De Trucs 
  Kosten niet van het fonds afgetrokken 
  Dividend/coupon niet bij de marktindex opgeteld 
  Fonds heeft hoger risico 
  Disguised beta 
  Alpha is niet statistisch significant 
  Alleen gunstige historie laten zien 
  Datamining 
  Survivorship bias 
  Verkeerde benchmark 
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Kritiek op passief beheer 

  Je loopt altijd achter bij de markt 
  Passief beheer werkt alleen in efficiënte markt 
  Je beloont de slecht debiteuren 
  Je volgt de gekte van de markt 
  Duration van de benchmark is anders dan mijn 

target 
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Passief beleggen doe je zo 

  Volg een index: 
  Indexfondsen 
  Exchange Trade Funds 
  Total Return Swaps 
  Futures 

  Creëer eigen ‘index’ 
  Buy and Hold 
  iTraxx en CDX 
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Uitgangspunten 

  Wereldwijde spreiding 
  Volg market cap verdeling 
  Spreid over meerdere asset classes 
  Vermijd het hebben van een korte termijn visie 
  Vermijd transactiekosten 
  Vermijd beheersvergoeding 
  Plain vanilla produkten 
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Plaats in het 
belegginsproces 

2. Investment 
Policy 

Statement 

1. Asset Liability 
Management 

studie 

3. Strategische 
Asset Allocatie 
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verwacht-
ingen 

Feedback 

4. Tactische Asset 
Allocatie 
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Meenemers 

  Alpha heeft 
verwachtingswaarde nul 

  Eerste verantwoordelijkheid: 
marktconform rendement 
behalen 

  Beoordeel rendement ten 
opzicht van het risico 

  Beleggen is een losers game 
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