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De Weddenschap van Warren Buffett

In de “2016 Letter to Shareholders” van Warren Buffett’s Berkshire Hathaway kwam het onderwerp van passief versus
actief beleggen aan bod. Vanaf 2008 is Warren Buffett een weddenschap aangegaan met Ted Seides: deze fondsmanager
zou met vijf door hem samengestelde funds of hedgefunds het rendement van (een indextracker op) de S&P 500 proberen
te verslaan om zo de hoge kosten in de hedgefund sector te verantwoorden. Aan het einde van 2016 had de indextracker
een jaarlijks rendement van 7.1% behaald, tegenover een gemiddeld rendement van de funds of hedgefunds van 2.2%. In
dit stuk gaan wij dieper in op de factoren die een belangrijke rol spelen in de weddenschap.



Over HJCO
HJCO Capital Partners (‘HJCO’) is in 2003 opgericht en is een toonaangevende beleggingsonderneming in
Nederland voor actieve en alternatieve beleggingen. Onze overtuiging is dat beleggers in de kern enerzijds op
zoek zijn naar vermogensgroei en anderzijds naar vermogensbehoud om zo een duurzaam absoluut rendement na
te streven. Wij helpen beleggers deze doelstelling te behalen door toegang te geven tot getalenteerde managers
die rendement en spreiding bieden in diverse beleggingscycli. Doordat de medewerkers van HJCO zelf beleggen
in het aanbod maakt dat ons aligned; wij beleggen met onze cliënten mee.
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Introductie
Begin maart 2017 bracht Warren Buffett zijn jaarlijkse brief aan aandeelhouders uit. Er wordt altijd reikhalzend
uitgekeken naar de inzichten die het “Orakel van Omaha” met zijn aandeelhouders deelt. Eén van de meest
in het oog springende onderwerpen was de tussenstand van een weddenschap die Buffett was aangegaan met
een actieve fondsenmanager. Deze werd uitgedaagd om over een periode van 10 jaar de S&P 500 te verslaan.
Inmiddels is 9 jaar verstreken en ziet het er naar uit dat Buffett ruim gaat winnen. De conclusie die in de media
werd getrokken is dat passief beleggen beter is dan actief beleggen, terwijl wij het vermijden van hoge kosten als
belangrijkste les zien van deze weddenschap. Een nuance die Buffett ook tot op zekere hoogte aanbracht in zijn
aandeelhoudersbrief.

HJCO is van mening dat waarde kan worden toegevoegd bij vermogensbeheer door actieve beleggingsstrate-
gieën te combineren met passieve beleggingen. Daarom willen we de Buffett weddenschap van meer context
voorzien om de discussie over actief versus passief beleggen in perspectief te plaatsen. Vasthouden aan alleen
actief of passief beleggen limiteert investeerders. Zo kunnen ze de kans missen hun portefeuilles beter te spreiden
en stabieler te maken. De belangrijkste conclusies van dit stuk zijn:

1. Vermijd kosten waar geen waarde tegenover staat: de hogere kosten die van toepassing zijn op de fund of
hedgefunds structuur maakt het in dit geval bijna onmogelijk een benchmark als de S&P 500 te verslaan,
omdat de rendementen van deze funds of hedgefunds sterk samenhangen met de aandelenindex. Een grote
aandelenblootstelling in de funds of hedgefunds levert niet de gewenste spreiding van actieve beleggingen
op, maar juist rendementsverlies.

2. Vergelijk appels met appels: indien je de funds of hedgefunds beleggingen gaat vergelijken op basis van sector
allocatie en doelrisico, ontstaat een ander beeld. In de weddenschap speelt bijvoorbeeld de risicovergelijking
geen rol. Seides heeft zijn beleggingen gestructureerd met een significant lager risico, wat zijn kans beperkt
om een hoog rendement te behalen. In het algemeen zullen beleggers beleggingen met een gelijk risicoprofiel
willen vergelijken.

3. Spreiding levert toegevoegde waarde op voor beleggers, zolang de kosten lager zijn dan de spreidingsvoorde-
len. Dit voorkomt het zwart/wit denken dat passieve beleggingen beter zijn dan actieve beleggingen en vice
versa. Het uitsluiten van beleggingen, puur op kostenbasis of filosofie, is een dogma dat tot gevolg heeft dat
beleggers enerzijds kansen op spreidingsvoordelen missen of anderzijds te hoge kosten betalen voor bepaalde
beleggingen.
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De Weddenschap

In het jaarverslag over 20051 schreef Warren Buffett over de “wrijvingskosten” in de financiële markten. Deze
kosten zijn bijvoorbeeld transactiekosten, beheerkosten en prestatiebeloningen gemoeid met hedgefunds. Het
investeren in aandelen kan worden benaderd als een zero sum game: ten opzichte van de totale aandelenmarkt
kan een actieve investeerder alleen meer rendement behalen dan een passieve investeerder in de markt, als een
andere actieve investeerder minder rendement heeft behaald. Transacties voor actieve beleggingen leveren alle
investeerders geaggregeerd niets meer op: de aandelen veranderen immers alleen van eigenaar. Ondanks dat er
geen waarde wordt toegevoegd aan de aandelenmarkt, zou dit wel 20% van alle opbrengsten van investeerders in
deze markt opeten volgens Buffett. Als iedereen een passieve investeerder zou zijn, dan valt deze kostenpost weg
en zal het rendement voor alle investeerders gezamenlijk toenemen.

Dat passief beleggen met lage kosten beter zou zijn op de lange termijn formuleerde hij in een weddenschap
met Ted Seides, destijds een co-fondsmanager bij Protégé Partners, als volgt: “Over a ten-year period commencing
on January 1, 2008, and ending on December 31, 2017, the S&P 500 will outperform a portfolio of funds of hedge
funds, when performance is measured on a basis net of fees, costs and expenses.” Vrij vertaald: een indextracker
op de S&P 500 zal een beter nettorendement hebben dan funds of hedgefunds samengesteld door Seides, over
een periode van 10 jaar vanaf 1 januari 2008.

Ted Seides stelde vijf funds of hedgefunds samen bestaande uit meer dan 100 onderliggende hedgefunds. De
namen van de hedgefunds zijn niet bekend gemaakt. Voor elk van deze funds of hedgefunds zijn er twee lagen
kosten: de kosten van de onderliggende hedgefunds en de kosten van de manager die de hedgefunds samenstelt.
In een tussentijds verslag van Ted Seides2 stelt hij dat de management fee van de onderliggende hedgefunds
ongeveer 1,5% op jaarbasis is en de management fee van de fund of hedgefunds 1%. De prestatiebeloning van de
hedgefunds (d.m.v. een high water mark3) is 20%, die van de fund of hedgefunds 5%. Voor de passieve kant van
de weddenschap is een indextracker van Vanguard gebruikt, met jaarlijkse kosten tussen de 0,04% en 0,05%. In
de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse nettorendementen van de 6 investeringen opgenomen:

Nettorendementen in de Weddenschap van de Funds of Hedgefunds en S&P 500 Indextracker

FoF A FoF B FoF C FoF D FoF E S&P ETF
2008 −16,5% −22,3% −21,3% −29,3% −30,1% −37,0%
2009 11,3% 14,5% 21,4% 16,5% 16,8% 26,6%
2010 5,9% 6,8% 13,3% 4,9% 11,9% 15,1%
2011 −6,3% −1,3% 5,9% −6,3% −2,8% 2,1%
2012 3,4% 9,6% 5,7% 6,2% 9,1% 16,0%
2013 10,5% 15,2% 8,8% 14,2% 14,4% 32,3%
2014 4,7% 4,0% 18,9% 0,7% −2,1% 13,6%
2015 1,6% 2,5% 5,4% 1,4% −5,0% 1,4%
2016 −2,9% 1,7% −1,4% 2,5% 4,4% 11,9%
Totaal 8,7% 28,3% 62,8% 2,9% 7,5% 85,4%

Jaarrendement 0,9% 2,8% 5,6% 0,3% 0,8% 7,1%
Volatiliteit 8,3% 10,5% 11,9% 12,6% 13,5% 18,8%
Sharpe ratio 0,08 0,24 0,45 0,01 0,04 0,36

Bron van de rendementen: Berkshire Hathaway Letter to Shareholders 2016. Voor de Sharpe ratio is een risicovrij rendement van
0,25% gehanteerd, de gemiddelde rentevoet van de 3-maands U.S. Treasury Bill gedurende de weddenschap.

1http://berkshirehathaway.com/letters/2005ltr.pdf, p18-19.
2https://blogs.cfainstitute.org/investor/2015/02/12/betting-with-buffett-seven-lean-years-later/.
3Bij een high water mark worden alleen kosten gerekend als het hedgefund op zijn hoogste punt staat. In het geval van een

terugval wordt weer prestatiebeloning gerekend op het moment dat het hedgefund zijn vorige hoogste punt heeft overschreden.
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In het jaarverslag van 20164 schreef Warren Buffett over de tussenstand van de weddenschap. Het beste fund
of hedgefunds (C) had 22,6% minder gerendeerd dan de indextracker op de S&P 500. Gemiddeld hadden de funds
of hedgefunds een jaarrendement van 2,2% behaald, waar de S&P 500 7,1% had gerendeerd. In de onderstaande
grafiek zijn de waardeontwikkelingen weergegeven:

Waardeontwikkelingen van de 6 Investeringen
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Bron van de rendementen: Berkshire Hathaway Letter to Shareholders 2016.

De S&P 500 behaalde een beter absoluut rendement dan elk van de 5 funds of hedgefunds. Zoals het er nu
uitziet is het onwaarschijnlijk dat de funds of hedgefunds het verschil voor het einde van 2017 overbruggen.

Kosten

In het tussentijds verslag van Ted Seides schreef hij over de impact van de kosten. De onderliggende hedgefunds
hadden een management fee van 1,5% op jaarbasis en 20% prestatiebeloning, de fund of fund structuur een
management fee van 1% op jaarbasis en 5% prestatiebeloning. Op basis van zijn berekening zijn hieronder de
kosten van de fund of fund structuur uitgesplitst. Bij een inleg van $ 100 zal na 9 jaar het rendement gemiddeld
$ 13 lager zijn door de fund of funds structuur. Voor dit gedeelte van de kosten wordt alleen de allocatie tussen
de verschillende fondsen gemaakt, de kosten van de hedgefunds zijn hier al afgehaald.

Impact Fund of Fund Structuur op de Rendementen

FoF A FoF B FoF C FoF D FoF E
Totaal rendement zonder FoF kosten 19,3% 41,6% 82,0% 13,2% 17,7%
Behaald totaal rendement 8,8% 28,4% 62,9% 2,8% 7,6%
Impact kosten FoF structuur 10,5% 13,2% 19,1% 10,4% 10,1%

Bron van het behaalde rendement: Berkshire Hathaway Letter to Shareholders 2016. De kosten zijn op jaarbasis berekend en laten het
rente-op-rente effect van de kostenstructuur goed zien. Voor het berekenen van de kosten is aangenomen dat de perstatievergoeding wordt
geheven na de management kosten, en dat de kosten van de onderliggende hedgefunds zelf worden geheven voor de kosten van de fund of
fund structuur.

4http://www.berkshirehathaway.com/letters/2016ltr.pdf, p21-25.
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De berekeningen bevestigen de stelling van Buffett, dat wrijvingskosten een groot deel van de performance
‘opvreten’, op het eerste gezicht. Het verwijderen van kosten die geen waarde toevoegen is beleggers aan te
raden. Het is dus vooraf van belang om goed te analyseren of een manager waarde kan toevoegen en of de kosten
opwegen tegen deze waarde. Waarde kan ons inziens alleen worden toegevoegd als de spreidingsvoordelen die de
manager met de belegging biedt, opwegen tegen de kosten. Het kan lastig zijn dit vooraf te beoordelen, maar als
een hedgefund samenhang heeft met een beleggingscategorie die tegen veel lagere kosten toegankelijk is, verliest
deze sowieso zijn waarde. In het geval van de weddenschap bleken de funds of hedgefunds veel samenhang te
hebben met de aandelenindex voor een hogere kostprijs. Dat is vooraf een verloren zaak.

Rendementen zonder Fund of Fund Kosten

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Fund of Funds A

Fund of Funds B

Fund of Funds C

Fund of Funds D

Fund of Funds E

S&P 500 ETF

MSCI World

Bron van de rendementen: Berkshire Hathaway Letter to Shareholders 2016, MSCI.

Uit praktijkervaring weten wij dat de rol van een hedgefund allocator sterk is veranderd ten opzichte van het
aanvangsjaar van de weddenschap. Toen was een allocator vooral een toegangsverschaffer tot hedgefunds met een
grote kostenlaag. Tegenwoordig zijn vooral managers betrokken die op basis van diverse risicokarakteristieken
een fonds samenstellen en voor deze activiteit een fee vragen die circa 50% lager ligt dan in 2007. In het volgende
hoofdstuk geven wij meer inzicht in de gebruikte strategieën voor de weddenschap.

In de context van deze kostendiscussie is het vermeldenswaardig dat Buffett zelf een hoge performance fee
vroeg. In 1956 richtte hij eerst Buffett Associates, Ltd. op met 7 partners (vrienden en familie) die in to-
taal $105.000,- inlegden. Hierna volgde meer van dit soort investeringsovereenkomsten. In 1969 heeft hij deze
overeenkomsten uiteindelijk ontbonden. De performance fees waren tot wel 50% boven 4% rendement, het-
geen hem zeer royale fee inkomsten opleverde. De rendementen onder de 4% compenseerde hij wel voor 25%:
bijvoorbeeld bij een behaald rendement van 0% zou hij zelf de investeerders 1% rendement betalen.

Strategieën Herkennen

De onderliggende fondsen gebruikt door Ted Seides in de weddenschap zijn niet bekend. Alleen de jaarlijkse
rendementen zijn beschikbaar via de Letter to Shareholders van 2016. Maandelijkse data zorgen ervoor dat
onder andere de correlatie met de aandelenmarkt (beter) kan worden berekend. Om toch uitspraak te kunnen
doen over deze correlatie gebruiken we de indices van Hedge Fund Research inc. (‘HFR’). HFR publiceert
rendementen van indices gebaseerd op strategieën in de hedgefund wereld. De indices van HFR die het meest
lijken op de fund of hedgefunds zijn hieronder grafisch weergegeven.
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Fund of Hedgefunds versus HFR indices
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Bron voor de data: Berkshire Hathaway Letter to Shareholders 2016, HFR.

Indices van HFR zijn in de bovenstaande grafieken gematcht aan de jaarrendementen van de fund of hedge-
funds van de weddenschap. Deze indices vertonen zeer grote overeenkomsten. Vanzelfsprekend wijken de funds of
hedgefunds af qua rendement door de grote kostenlaag, maar ook de volatiliteit van de indices kan in voorkomende
gevallen licht afwijken. Bij fund of hedgefunds A past de HFR FoF Composite Index; deze index heeft op jaar-
basis een lager rendement verklaarbaar door een andere management fee. Bij fund of hedgefunds B past de HFR
Equity Hedge Multistrategy Index, deze heeft een iets hogere volatiliteit. Fund of hedgefunds C loopt de eerste
6 jaar identiek aan de HFR Relative Value Index, maar heeft vanaf 2014 uitzonderlijke resultaten behaald ten
opzichte van deze index. De waardeontwikkeling van fund of hedgefunds D lijkt op de HFR FoF Strategy Index.
De index heeft wel een hoger rendement behaald, verklaarbaar door lagere kosten. Fund of hedgefunds E lijkt
veel op de Equity Hedge Index, al heeft E ten opzichte van de index een hogere volatiliteit.

Correlaties met de S&P 500 en de MSCI World

Fonds S&P 500 MSCI World
HRFI FoF Composite 0,74 0,80
HRFI EH Multistrat Index 0,89 0,92
HRFI Relative Value 0,62 0,67
HRFI FoF Strategy Index 0,78 0,84
HRFI Equity Hedge Index 0,88 0,93

Bron voor de data: HFR, Yieldbook. Zijn berekend tussen januari 2008
en december 2016.
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Door deze indices te gebruiken als proxy voor de fund of hedgefunds is het mogelijk om met maandrende-
menten correlaties te berekenen tussen de S&P 500 en de verschillende strategieën. Uit onze berekeningen blijkt
dat de fondsen een hoge samenhang hebben met de US aandelenindex. Als het risiconiveau daarbij nog wordt
betrokken, kun je stellen dat de fondsen een blootstelling hebben naar dezelfde categorie beleggingen maar dan
voor hogere kosten. Hierdoor had Seides vanaf aanvang een zeer kleine kans om de weddenschap te winnen.

Appels met Appels Vergelijken

In dit hoofdstuk geven we een breder vergelijkingsperspectief met daarbij de focus op regiospreiding en risico.
De weddenschap werd afgesloten t.o.v. de S&P 500. Deze index als benchmark is natuurlijk arbitrair, daar de
onderliggende hedgefunds zeer waarschijnlijk wereldwijd beleggen in velerlei asset classes, niet alleen Amerikaanse
large caps. Daarom is het interessant te bekijken wat de weddenschap zou hebben opgeleverd ten opzichte van
de wereldwijde aandelen index, MSCI World. De eerste constatering is dat de underperformance van de 5 funds
of hedgefunds t.o.v. de MSCI World een stuk kleiner is en ze het voor risico gecorrigeerd zelfs beter hebben
gedaan. De tweede constatering is dat Amerikaanse large caps, vertegenwoordigd in de S&P 500, een enorme
outperformance hebben behaald t.o.v. de aandelen wereldwijd.

Rendementen Verschillende Investeringen

FoF combinatie S&P 500 ETF MSCI World 50/50 Portefeuille
2008 −23,9% −37,0% −42,3% −17,2%
2009 16,0% 26,6% 26,5% 15,3%
2010 8,6% 15,1% 9,2% 6,8%
2011 −1,9% 2,1% −8,0% −1,2%
2012 6,8% 16,0% 12,8% 9,1%
2013 12,4% 32,3% 23,7% 11,7%
2014 5,8% 13,6% 2,6% 5,1%
2015 1,6% 1,4% −3,1% −1,2%
2016 0,6% 11,9% 4,9% 3,7%
Totaal 22,4% 85,4% 26,3% 30,4%

Jaarrendement 2,2% 7,1% 2,6% 3,1%
Volatiliteit 10,9% 15,8% 17,1% 9,5%
Sharpe ratio 0,18 0,43 0,14 0,30

Bron van de rendementen: Berkshire Hathaway Letter to Shareholders 2016, MSCI en Yieldbook. Voor de Sharpe ratio
is een risicovrij rendement van 0,25% gehanteerd, de gemiddelde rentevoet van de 3-maands U.S. Treasury Bill gedurende
de weddenschap. Volatiliteiten van de S&P 500, MSCI World en de 50/50 portefeuille zijn op maandbasis berekend, bij
de combinatie FoF rendementen de volatiliteit berekend op jaarbasis.

We hebben een eenvoudige ‘neutrale’ traditionele portefeuille gecreëerd om een belegging met een vergelijkbaar
risico, gemeten in volatiliteit, af te zetten tegen de funds of hedgefunds. Deze portefeuille bestaat uit 50% aandelen
(MSCI World) en 50% obligaties (WBIG). Deze portefeuille had een jaarrendement van 3,1% behaald tegenover
7,1% rendement van de S&P 500, maar wel met een volatiliteit van 9,5% tegenover 15,8% van de S&P 500.
Zowel het rendement als de volatiliteit van de traditionele portefeuille is meer in lijn met dat van de funds
of hedgefunds. Het brutorendement van de funds of hedgefunds zal ongeveer 5,6% op jaarbasis zijn geweest5,
terwijl de volatiliteit van dezelfde orde van grootte is als de traditionele portefeuille. Er is wel degelijk sprake
van gunstige brutorendementen bij deze hedgefunds. Het probleem is dat de hogere kosten er voor zorgen dat in
dit geval weinig rendement voor de investeerder overblijft.

5Berekend door fund of hedgefunds prestatievergoeding, fund of hedgefunds management kosten, hedgefund prestatievergoeding
en hedgefund management kosten in volgorde toe te voegen aan het netto rendement: ((((2, 2%/0, 95) + 1%)/0, 8) + 1, 5%) = 5.6%.
Verschillen in prestaties per jaar en per fonds worden hier buiten beschouwing gelaten.
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De Toegevoegde Waarde van Spreiding; Belangrijker dan Passief of Actief
Spreiding is een zeer belangrijke beslissing voor een belegger, het grootste gedeelte van zijn rendement is immers
gebaseerd op de middelenverdeling. Deze beslissing is altijd actief omdat er geen passieve ‘objectieve’ methodiek
bestaat die dit kan invullen. Op basis van de beleggingsdoelstelling en risicobereidheid wordt er een middelen-
verdeling gestructureerd. Daarbij wordt uitgegaan van de historische rendementen of subjectieve verwachtingen
over de toekomst met betrekking tot de beleggingscategorieën.

Ons standpunt is dat een portefeuille verbetert indien er andere beleggingscategorieën worden toegevoegd
die spreiding bieden, ongeacht of deze beleggingen actief of passief worden ingevuld. Natuurlijk zijn de kosten
die gepaard gaan met het beleggen in deze ‘andere’ categorieën van groot belang omdat zij de voordelen teniet
kunnen doen. Het is goed om efficiënte passieve instrumenten te gebruiken voor grote markten; het is onnodig om
voor eenzelfde allocatie meer te betalen. Voor sommige categorieën en strategieën zijn geen passieve oplossingen
voorhanden en is er geen keuze tussen passief of actief. Hedgefunds bieden de actieve oplossingen door het vrijere
beleggingsmandaat: posities op basis van andere strategieën en in andere asset classes worden hierdoor mogelijk.
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Samenvatting
Warren Buffett zal waarschijnlijk aan het einde van 2017 zijn weddenschap winnen gezien de kosten en samenhang
van de beleggingen van zijn tegenstander. Deze fondsmanager heeft het zich zelf bijzonder lastig gemaakt door
een fondsen te structureren met een grote samenhang met de S&P 500 index voor een hoge kostprijs: om het
nettorendement van de S&P 500 ETF te verslaan hadden de onderliggende hedgefunds gemiddeld een jaarlijks
brutorendement van ongeveer 12,1% moeten behalen6. De keuze van de S&P 500 als benchmark door Buffett is
overigens logisch: hij meet zichzelf ook aan deze index.

Kosten zijn uitermate belangrijk voor het behalen van een gunstig rendement, vermijd altijd kosten waar geen
waarde tegenover staat. In deze weddenschap had het wegnemen van de fund of hedgefunds kostenlaag voor fund
of hedgefunds C een soortgelijk rendement als de S&P 500 opgeleverd met een lagere volatiliteit. Warren Buffett
maakt met zijn weddenschap duidelijk dat de kosten van actieve managers (met fund of funds structuur) vaak te
hoog zijn in verhouding tot het rendement dat ze behalen. Hij heeft daarin gelijk, het is moeilijk te verantwoorden
dat voor 3 van de 5 funds of hedgefunds het rendement lager is dan de kosten van de fund of funds structuur.
Buffett zelf is het bewijs dat actieve managers de index wel degelijk kunnen verslaan op de lange termijn: hij
heeft tussen 1965 en 2016 gemiddeld 10,9% rendement op jaarbasis meer behaald dan de S&P 500. Hij heeft
zijn eigen kapitaal opgebouwd door een soortgelijke vergoedingsstructuur als hedgefunds te hanteren. Het beste
bewijs voor de toegevoegde waarde van actieve investeringen, zelfs met hoge kosten, heeft hij zelf geleverd.

De weddenschap kan niet direct worden vertaald als een overwinning voor passieve beleggingen. Natuurlijk
is de overwinning voor Buffett in rendement duidelijk maar als je hierbij andere factoren gaat betrekken, zoals
risico en regio-allocatie ontstaat er een ander beeld. Was de MSCI World als benchmark gebruikt in plaats van
de S&P 500, in bepaalde opzichten een logischer keuze, was de vergelijking, zeker voor risico gecorrigeerd, beter
uitgevallen voor de funds of hedgefunds.

De toegevoegde waarde van hedgefunds zit in het bieden van diversificatie voor traditionele beleggingen en
hoge rendementen van de beste fondsmanagers. Net als obligaties, kunnen de juiste hedgefunds belangrijke
diversificatie bieden voor een portefeuille. Hiervoor is het belangrijk om de onderliggende strategieën van de
hedgefunds te doorgronden om zo een samenstelling te maken waar optimale verdeling is tussen de verschillende
beleggingsklassen. Momentum strategieën renderen bijvoorbeeld goed tijdens sterke trends in de markt. Voor
deze strategieën maakt het dan niet uit of dit een dalende of een stijgende trend is. Zo’n momentum strategie is
een uitstekende buffer voor een belegging in aandelen.

De actief versus passief discussie is in ieder geval niet zwart/wit zoals het veelal overkwam in de publicaties
over de weddenschap van Buffett. HJCO ziet de invulling van portefeuilles als een combinatie van echt actieve
beleggingen en van goedkope passieve beleggingen in markten. Met beleggingen in markten kunnen actieve beleg-
gers moeilijk concurreren met de kostenlaag van de weddenschap. Bij actieve beleggingen ligt de focus met name
op het toepassen van bepaalde strategieën, stijlen en factoren waardoor lage correlatie ontstaat met de passieve
beleggingen in de portefeuille. Dit levert een buffer op waarmee een stabieler rendement kan worden behaald.
De actief/passief discussie gaat voorbij aan één van de belangrijkste beslissingen van een belegger, de actuele
middelenverdeling. Deze beslissing is ons inziens namelijk altijd actief omdat deze gebaseerd is op subjectieve
uitgangspunten, visie, historie etc. maar bepaalt wel voor het grootste deel het rendement. Dogmatisch denken
over passief of actief beleggen is niet de oplossing om te komen tot een goede middelenverdeling. De keuze voor
de ene kant beperkt beleggers teveel in spreidingsmogelijkheden, een keuze voor louter actieve fondsen maakt
beleggen onnodig kostbaar. Spreiding levert toegevoegde waarde op zolang de spreidingsvoordelen groter zijn
dan de kosten.

6Berekend door FoF prestatievergoeding, FoF management kosten, hedgefund prestatievergoeding en hedgefund management
kosten in volgorde toe te voegen aan het netto rendement: ((((7, 1%/0, 95) + 1%)/0, 8) + 1, 5%) = 12, 1%. Verschillen in prestaties
per jaar en per fonds worden hier buiten beschouwing gelaten.
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