
Wat is wijsheid bij beleggen?

Zoals mensen die zich met astrologie bezighouden wellicht weten, gaan we in 
ons leven door tal van cycli heen. Van kind tot volwassene gaan we door 
puberteit, midlifecrisis en andere fasen en alle hebben ze een samenhang met de
loop van planeten. Dat is heerlijk om te weten want het geeft een raamwerk voor 
begrip en inzicht.

Het mooie is nu, dat de economie en financiële markten, waar beleggers elkaar 
tegenkomen óók in cycli bewegen! Uitgebreid historisch onderzoek toont dit aan, 
evenals dat die economische cycli ook een samenhang hebben met 
planetencycli. Als collectief deinen we met de tijd en stromingen die 
overeenkomen met planetencycli mee: beursbewegingen worden beïnvloed door 
beleidsveranderingen in politiek en banken. Om van de wetenschap van die 
samenhang gebruik te maken, dat noem ik nu “Wijsheid bij beleggen”. 

Een voorbeeld hiervan is de Amerikaanse financiële astroloog Raymond 
Merrimans  prognose midden jaren 1990, dat er vanaf 2008 weer een grote crisis 
kon aanvangen:  mits de beleidsmakers dezelfde fouten (zouden) maken als in 
het verleden. En dat deden ze, onder dezelfde aspecten als in het verleden, 
gewoon weer. “Iedereen” volgde in dat spoor door ervan uit te gaan dat de groei 
nooit zou ophouden, en toen het dat wel deed, was de crisis het gevolg. Is het 
niet handiger dit soort samenhangen mee te laten wegen in uw beleggingen? Als 
voormalig valutahandelaar en -adviseur bij ABNAMRO, zag ik de voordelen ervan 
in en heb daar veel mensen mee kunnen helpen in hun privé-en 
pensioenbeleggingen. En beleggen volgens de visies van deze 
‘markttimingmethode’ leverde beduidend betere resultaten op dan van welke 
vermogensbeheerder dan ooki.   

Een ander groot voordeel dat deze methode biedt is dat men een beter zicht 
heeft op de korte- , middellange- en langetermijntendensen. Dat kan voorkomen 
dat je als belegger niet aan het eind van de stijging begint met  beleggen, zoals 
zo vaak gebeurt dankzij advertenties “Dit fonds stijgt al … jaar!”.  Vaak verschijnt
dit soort advertenties als de cyclus van aandelen suggereert dat de top dichtbij 
is. In 2014 wordt ook weer druk geadverteerd voor beleggingsproducten. Wat 
denkt u?

Meer inzichten? Lees de Vooruitblik op de week op www.markettiming.nl en/of 
schaf het boek Financiële Vooruitzichten 2015 aan, als goede start op weg naar 
meer wijsheid in het beleggen. 
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