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Nuwe navorsing het aan die lig gebring hoe diepliggend ons beleggingsbesluite
deur geldgierigheid en vrees gedryf word.
omentum-beleggingshet in2018 in samewerking met die Noordwes-Universiteit (NWU) 'n
ondersoek geloods na die beleggersgedragvan
sowat 17600 Momentum-welvaartsbeleggers
tussen2008 en 2018.
Die aansienlikehoeveelheid datawat van die grootste bul- en
beermarkte in 'n generasieingesluithet, het interessantetendense
opgelewer. Dié tendense wys hoe mense, wat nie leidingen raad
van kundigesontvang het nie, uiteindelikgedryfword deur primêre
instinktewanneer dit by beleggingskom.

Primitiewe
kreature
leefmodern
Die menshet die afgelope100000 jaarvanuit'n evolusionêre
perspektiefnie veel verander nie. Die wêreld waarin ons leefverskil
egter hemelsbreedvan die een van ons voorsate wat in grotte en op
die vlaktesgewoon het. In vandagse besigemoderne lewe het ons
te mintyd en 'n oormaat van inligting.
Gegewe dat die menslikebrein 29%van ons liggaamsgewig
verteenwoordig en 20% van ons energiebronnegebruik, help instinkons
om nie tyd op kompleksebesluitete bestee nie, want dit vereis 'n
groot klomp energie. Wanneer die brein met kompleksebesluitnemingte doen kry, kieshy 'n kortpad-denkproses(heuristiek)om by 'n
antwoord uitte kom.

Wesenlike
gevolge
Hierdie antiekeen instinktiewemenslikebenaderingtot probleemoplossinghet wesenlikegevolgewanneer dit kom by beleggingsbesluite.
Die kumulatieweeffekvan hierdie heuristiekleitot vooroordele in
besluitnemingen navorsingtoon dat dit gevolgliktot laer beleggingsopbrengsteoor tyd lei.

Gevaarlike
sake
In die Verenigde Statehet Dalbar Researchse QuantitativeAnalysisof
InvestorBehaviourwat in 2016 gepubliseeris, aandie liggebringdat
beleggersslegssowat 'n derde van die beleggingsopbrengs
van die
S&P oor 'n tydperk van 20 jaar ontvanghet asgevolgvan pogingsom
markbewegingste probeer lees(timing).
Die bevindingword deur Momentum-beleggingsse ontledingvan 'n
dekade se kliëntedatabevestig.Die data het aangetoondat bykans
een uit elke vier beleggers 19%per jaar se groei opgegee het weens

vooroordeel.(10% oor 10jaar).
"Tydensdie markineenstortingvan 2008 en 2009 het die getaltot een
uittwee beleggersverdubbel en die kostevan vooroordeel het tot
1.1% per jaartoegeneem(| 19%oor tien jaar).
'n Dieper ontledingtoon dat in die onderhawige dekade 649 van
beleggers(wat beleggingsverskuifhet) hulle besluitop prestasievan
die verlede gebaseerhet. Ons kanduidelike bewysevan die hebsugen vreesvooroordele in die datasien.
Aan die vrees-kanttoon die datadat 'n 3% laer opbrengsop 'n fonds
die vorige jaar, 'n sneller isvir menseom na 'n alternatiewefondste
skuif.Dit het 'n vooroordeelkostevan 1.28% per jaar vir sommige
van hierdie beleggers.
Aan die hebsug-kantwas 'n opbrengsvan 25% of meer die snellervir
menseom na 'n ander fondsoor te skuifwat 'n vooroordeelkoste van
per jaar vir sommigebeleggerswat prestasienajaag,tot gevolg
gehad het.

Die beslissingsvooroordelekom ons duur te staan,maardit isgetrou
aan ons aard en instink, deurdat:

* mense na emosionelegerusstellingen veiligheidsoek. Dus vind
jy mensewat vir langperiodes 'n te groot blootstellinghet aan
lae-risikobateklassesoos kontanten die eroderende uitwerking
van inﬂasieignoreer; en
* mensegeneig istot hebsugen vrees. Hebsug maakdat hulle by
die hoogtepuntvan die mark koop en vrees skop in net voor hulle
by die marklaagtepuntverkoop.
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