
Onder beleggers heeft de maand oktober een slechte naam. “Black Thursday” (1929) 
en “Black Monday” (1987) staan nog steeds in het collectieve geheugen gegrift en be-
zorgen de herfstmaand het stigma van ‘crash maand’. Ook dit jaar was het in oktober 
weer zeer onrustig op de beurzen. In deze Strategiebrief laten we zien waarom het, 
in tegenstelling tot wat u wellicht vermoedt, onverstandig is om de beurs in oktober 
te mijden en leggen wij uit hoe wij de afgelopen maand actief gebruik hebben ge-
maakt van de beursturbulentie. Onze Optimale Mix, de bakermat voor onze neutrale 
beheerportefeuilles, wist het reeds opgebouwde rendement van circa +7% per saldo 
goed vast te houden.
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Koersbeweging	  S&P	  500	  Index	  per	  maand	  (1928	  -‐	  2014)	  
(Maximum,	  gemiddelde	  en	  minimum)	  

Om de ‘kwaliteit’ van de beleggingsmaand oktober 
op waarde te kunnen schatten, hebben wij een ana-
lyse van het historische koersverloop van de S&P 
500 Index gemaakt. De S&P 500 Index is een goed-
gespreide beursgraadmeter met een lang en goed 
gedocumenteerd verleden. Wij hebben voor deze 

index een tijdreeks kunnen vinden die terugvoert 
tot begin 1928. Deze hebben we voor onze analyse 
opgeknipt in 1.042 maanden. De hieruit voortvloei-
ende maandrendementen hebben we vervolgens 
per kalendermaand gegroepeerd. De onderstaande 
grafiek geeft onze bevindingen overzichtelijk weer. 
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Welbeschouwd blijkt de maand oktober een hele 
‘gewone’ beleggingsmaand te zijn. Gemeten over de 
achterliggende 87 oktobermaanden komt het koers-
rendement gemiddeld uit op +0,5%. Dit is slechts 
fractioneel lager dan het algemene maandgemid-
delde van + 0,6%, ofwel +7,6% op jaarbasis. Ook 

qua negatieve uitschieters loopt de maand oktober 
niet uit de pas met andere maanden. De beurskrach 
van oktober 1987 (-21,8%) heeft weliswaar een on-
uitwisbare indruk achtergelaten, in de grafiek deto-
neert dit datapunt niet. 

De grafiek levert overigens nog een paar interes-
sante ‘doorkijkjes’ op. Zo zijn de uitschieters aan 
de bovenkant verrassend genoeg groter dan aan 
de onderkant. Zo was augustus 1932 (+39,1%) de 
sterkste beursmaand ooit. De plus in die maand 
overtrof de grootste negatieve uitslag uit septem-
ber 1931 (-29,9%) ruimschoots. Een ander ver-
rassend inzicht is dat de periode november tot en 
met januari een bovengemiddeld aantrekkelijke 
periode is om op de beurs actief te zijn. Als het 
verleden een leidraad voor de toekomst vormt, 
kan in deze drie maanden een bovengemiddeld 
koersrendement worden verwacht terwijl het neer- 
waarts risico in die periode relatief beperkt is.   

Beleggingsbeleid en portefeuilleposities 
De door ons beheerde portefeuilles hebben de hec-
tiek van de afgelopen maand relatief goed doorstaan. 
De spreiding over verschillende type beleggingen be-
wees daarbij zijn waarde. Mint Tower Arbitrage Fund 
verdient in dat opzicht een bijzondere vermelding. Dit 
fonds, dat wij in augustus uit defensieve overwegingen 
een plaatsje gaven in de door ons beheerde portefeuil-
les en Optimix Mix Fund, deed waarvoor het was het 
geselecteerd. Door de bijzondere eigenschappen van 
de gevoerde beleggingsstrategie is het fonds goed ge-
positioneerd om te profiteren van onrust op de finan-
ciële markten. Het fonds boekte in oktober een rende-
ment van ruim +2%. Meer informatie over het fonds 
van Mint Tower kunt u teruglezen in onze Strategiebrief 
van september. Verder zorgde ook onze dollarpositie, 
de 0,375% US Treasury 2016, en Neuberger Berman 
Emerging Market Debt Blend Fund voor mooie plus-
sen in onze portefeuilles. De grootste positieve bijdra-
ge werd afgelopen maand echter geleverd door onze 
Japan-positie WisdomTree Japan Hedged Equity Fund. 
De koers van dit fonds steeg, gemeten in euro,  ruim 
4% (in euro) als gevolg van de door de Bank of Japan 
aangekondigde uitbreiding van haar kwantitatieve ver-
ruimingsprogramma.

Daarnaast hebben we de afgelopen weken de samen-
stelling van onze portefeuilles actief aangepast op de 
wijzigende omstandigheden op de financiële markten. 
Zo zijn we in september al begonnen met het staps-
gewijs verlagen van de aandelenweging. Hiermee zijn 
we in de eerste twee weken van oktober doorgegaan.  

Er werd daarbij (gedeeltelijk) winst genomen op LSP 
Life Sciences Fund, Dimensional Emerging Markets 
Targeted Value Fund en Morgan Stanley Frontier Mar-
kets Fund. Daarnaast werd ook de positie in iShares 
S&P Global Energy Sector verkocht en werd de positie 
Montanaro European Smaller Companies Fund gehal-
veerd. De aandelenweging daalde hierdoor in totaal 
met circa tien procentpunt. Na de correctie hebben we 
vervolgens de aandelenweging weer gedeeltelijk opge-
bouwd door een positie in iShares DAX Index Fund, een 
tracker op de Duitse aandelenmarkt, terug te kopen. 
Voor offensieve portefeuilles hebben we daarnaast nog 
een positie in de Italiaanse aandelenmarkt ingenomen 
middels Lyxor ETF FTSE MIB. Het sterke beursherstel in 
de tweede helft van oktober  hebben wij aangegrepen 
om de aandelenweging aan het einde van de maand 
weer verder af te bouwen. Hiertoe werd Lyxor ETF FTSE 
Athex 20 verkocht en Optimix Europe Fund afgebouwd.

Omdat wij er rekening mee houden dat het ook de ko-
mende weken nog onrustig kan blijven op de aandelen-
markten voelen wij ons comfortabel bij een enigszins 
terughoudende positionering. De aandelenweging van 
Optimale Mix bedraagt momenteel 47% en is daarmee 
aanzienlijk lager dan twee maanden geleden. Omdat de 
door ons beheerde portefeuilles momenteel bovendien 
over een ruime kaspositie beschikken, hebben we vol-
doende ruimte om ook de komende maand weer alert 
in te spelen op wijzigingen in de beleggingsomgeving.

Met hartelijke groet,
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