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"Someone's sitting in the shade today 

because someone planted a tree a long time ago." 

- Warren Buffett 
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1. Introductie 
"If past history was all there was to the game, 

the richest people would be librarians." 

- Warren Buffett 

De groeiende populariteit van sociale media in de afgelopen jaren heeft geleid tot het creëren van 

een enorme hoeveelheid content door gebruikers. Sociale media-applicaties zoals blogs, wiki's en 

sociale netwerken genereren een grote mate van inhoud, gedreven door bijdragen van gebruikers 

inclusief het delen van meningen, ervaringen en verworven kennis. De bijdragen van artikelen over 

politiek, geschiedenis, mensen en gezondheid zijn beschikbaar op wiki's en blogs. Er wordt advies  

gedeeld op internetfora en sociale netwerken. Een aanzienlijk deel van deze informatie is nuttig en 

heeft zich bewezen als een grote bron van kennis te zijn. Echter, omdat veel van deze informatie is 

bijgedragen door vreemden met weinig of geen zichtbare reputatie, is er geen gemakkelijke manier 

om te detecteren of de inhoud betrouwbaar is. Als deze data is interessant en in het bijzonder voor 

onderzoekers. 

Doordat iedereen zijn mening kan geven op sociale media, roept dit de volgende vragen op: 

Hoe kan de sociale media worden ingezet bij onderzoek? 

Wat is de reputatie van de sociale media? 

Is de data nauwkeurig?  

Is de informatie betrouwbaar? 

 

Een belangrijke vraag voor dit onderzoek, hoe kan deze data van de sociale media een bijdrage 

leveren aan het voorspellen van de aandelenkoersen. 

Het doen van aandelenbeursvoorspellingen heeft veel aandacht verkregen van academici evenals 

het bedrijfsleven. Maar kunnen de koersen van een aandelenbeurs dan echt worden voorspeld?  

Eerder onderzoek door (Fama et al., 1969) & (Frey, 2008) heeft aangetoond dat is gebaseerd op 

Efficient Market Hypothesis (EMH) dat de aandelenmarkt in gang wordt gezet door nieuwe 

informatie. Volgens EMH is het onmogelijk om structureel goede beleggingsresultaten te halen dan 

gemiddeld, behalve door geluk (Hoffman, 2010). Omdat nieuws onvoorspelbaar is, kunnen 

beurskoersen met niet meer dan 50% nauwkeurigheid worden voorspeld volgens (Qian & Rasheed, 

2007). 

Een groeiende hoeveelheid onderzoek o.a. door (Butler & Malaikah, 1992) & (Gallagher & Taylor, 

2002) heeft anderzijds nogmaals kritisch naar EMH gekeken en dan voornamelijk op het gebied van 

de gedragseconomie. Een aantal studies tonen aan dat de aandelenmarkt geen random patroon 

volgt en dus degelijk tot een bepaalde mate is te voorspellen. Daardoor komt EMH toch wel onder 

vuur te liggen. Superbelegger Warren Buffet heeft ook betoogd tegen EMH en hij is van mening, dat 

het zeker wel mogelijk is om op professioneel niveau te beleggen zonder dat men afhankelijk is van 

geluk. 

Volgens een aantal recente onderzoeken wordt er ook aangetoond dat nieuws een onvoorspelbaar 

patroon heeft, maar dat online sociale media een vroege indicator kan zijn in veranderingen in 

verschillende economische en commerciële indicatoren. Dit kan mogelijkerwijs ook gelden voor de 

aandelenmarkt. Andere onderzoeken uitgevoerd door o.a. (Gruhl et al., 2005) op het gebied van 
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voorspellingen, tonen aan dat bij de verkoop van boeken de online chatactiviteit een goede indicator 

kan zijn van de verkopen. 

1.1 Probleemstelling 
Zoals in de introductie al is aangegeven, heeft de enorme groei van de populariteit van sociale media 

de aandacht getrokken van onderzoekers. Het is een gigantisch platform waarop veel informatie te 

vinden is, waarvan de meeste informatie meestal gratis ter beschikking staat. Zowel Facebook als 

Twitter hebben een API (Application programming interface) gratis ter beschikking gesteld, om de 

data van de platformen te verwerken. De vraag is alleen waar kan je deze data op toepassen? Voor 

dit onderzoek zal er gekeken worden of sociale media ingezet kan worden bij het voorspellen van de 

aandeelkoersen. Er liggen wel een aantal problemen op de loer, want is de content die iemand 

plaatst wel betrouwbaar? Kan je aan de hand van sociale media een trend volgen of zelfs een 

voorspellende patroon ontdekken? En bestaat er wel een verband tussen de sociale media en de 

aandelenmarkt als het gaat om het gedrag en het sentiment. 

Daarom zal er in deze scriptie onderzoek worden gedaan naar de aandelenbeurs, sociale media en 

een manier hoe beide domeinen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.   

Hoofdvraag 

Wat is de impact van sociale media op de koersbewegingen van de aandelenmarkt? 

Deelvragen 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zullen eerst de deelvragen worden beantwoord. 

1. Hoe werkt de aandelenmarkt? 

2. Wat is sociale media? 

3. Bestaat er een verband tussen de sociale media en de aandelenmarkt? 

4. Hoe is de impact van een sociaal medium te zien op de aandelenmarkt? 

1.2 Verantwoording 
Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar het fenomeen sociale media en in het bijzonder 

hoe deze nieuwe vorm van media kan worden ingezet bij onderzoek. Over het algemeen zijn 

economen niet sterk in het maken van een goed model over een bepaald domein. Met dit 

onderzoek hoop ik een positieve bijdrage te leveren en dan vooral het koppelen van een economisch 

onderwerp met de kennis en kunde uit de informatiekunde. De kennis, het beschrijven van een 

domein als expert. De kunde, het maken van een correct model over het beschreven domein. 

1.3 Opzet 
In deze scriptie zal er als volgt te werk worden gegaan, namelijk; 

Eerst zal een schets worden gemaakt van één van de domeinen waarover er onderzoek wordt 

gedaan, in dit geval de aandelenbeurs. Er zal een zo compleet mogelijk verhaal worden neergezet 

om dan het domein ,wat in tekst is vastgelegd , te vertalen naar een visueel model.  De volgende 

stap is om een beschrijving tot stand te brengen van het andere domein, namelijk de sociale media. 
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Als er een beschrijving van de sociale media is, dan kan er onderzoek gedaan worden naar de invloed 

die de sociale media heeft op de aandelenbeurs. Tot slot wordt er ook een prototype gebouwd, om 

de invloed tussen beide domeinen te laten weergeven. 
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2. Hoe werkt de aandelenbeurs? 
Van maandag tot en met vrijdag zijn de beurzen geopend, de grootste beurzen ter wereld of 

eigenlijk de handelsvloer bevindt zich in de Verenigde Staten. Op deze handelsvloer zijn de volgende 

beurzen gevestigd, namelijk; New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities 

Dealers Automated Quotations (NASDAQ) en de American Stock Exchange (AMEX). 

Voor Nederland is de beurs, de Amsterdamse effectenbeurs,  gevestigd op Beursplein 5 in 

Amsterdam.  

Het volgende hoofdstuk zal vooral een beeld schetsen van het reilen en zeilen binnen de wereld van 

de aandelen. Het zal vooral dienen om het domein vast te leggen waarin zich het onderzoek zal 

plaatsvinden. De verschillende actoren van de beurs komen aan bod en ook hoe deze invloed op 

elkaar hebben. 

2.1 Aandelen 
Tegenwoordig maken de meeste bedrijven een beursgang om extra kapitaal aan te trekken. Dit 

kapitaal komt van de degene die de aandelen dan aankopen, ook wel de aandeelhouders genoemd. 

Deze aandeelhouders kunnen dan inspraak krijgen afhankelijk van het aantal aandelen wat zij in 

handen hebben. Meestal nadat de kwartaalcijfers bekend zijn gemaakt en men zich gereed maakt 

voor het nieuwe kwartaal, volgt er een stemronde over de koers die het bedrijf gaat volgen. Een 

aandeelhouder kan hier dan voor òf tegen stemmen. Op het moment dat een ander bedrijf een bod 

doet op de aandelen met het doel om het bedrijf over te nemen, volgt er ook altijd een stemronde 

waarbij de aandeelhouders al dan niet kunnen instemmen met het huidige bod van het bedrijf. 

Het extra kapitaal kan gebruikt worden om de financiële reserves te versterken of om ruimte vrij te 

maken om extra in het bedrijf te investeren. Als men kiest om in het bedrijf te investeren wordt er 

meestal gekozen om dit in te zetten voor de innovatie binnen het bedrijf. Dit kan door de aankoop 

van betere middelen die het bedrijfsproces beter kunnen ondersteunen. Of men innoveert juist door 

de bedrijfsprocessen beter aan te passen naar wat de markt verwacht. Door de juiste keuzes te 

maken, kan de uitgifte van aandelen de financiële positie van een bedrijf enorm versterken. 

Een andere keuze kan zijn door het extra kapitaal in te zetten bij een overname van een ander 

bedrijf. Als de overnamekandidaat ook op de beurs staat genoteerd, dan kan het bedrijf een hoger 

bod plaatsen dan de huidige koers. De raad van bestuur kan hiermee instemmen en de keuze wordt 

ook overgelaten aan de grote aandeelhouders die tesamen meer dan 50% van de aandelen in 

handen hebben. 

Een overname kan ook vijandig worden ingezet door een bod te doen op een pakket aandelen dat 

met korting kan worden opgekocht. Zoals nu het geval is met KPN, América Móvil is momenteel 

bezig met een vijandige overname. KPN probeert nu alles uit de kast te halen om een overname 

tegen te gaan. Men zegt dit te willen doen ten omwille van de klanten en de werknemers. 

Momenteel ligt er een bod van 28% van de totale aandelen die América Móvil wil overnemen. 

Meestal is dit niet direct reden tot paniek voor de angst van een overname, maar aangezien veel 

kleine aandeelhouders niet komen opdagen tijdens een aandeelhoudersvergadering en hun stem 

laten gelden, kan dit voor América Móvil een kans betekenen tot overname. 
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Als men daarnaast de keuzes maakt, die de markt min of meer verwacht, dan kan dit de waarde van 

het aandeel op korte termijn verhogen. En mochten de investeringen op langere termijn aanblijven, 

kan dit ook invloed hebben op positieve winstverwachtingen en positieve kwartaal- en jaarcijfers. 

Deze positieve cijfers hebben weer een versterkend effect op de aandelen. 

Bij de uitgave van aandelen bestaat er ook een verschil in klasse. Zo bestaan er de “common” en de 

“preferential” aandelen, ook wel de “gewone” en “preferente” aandelen genoemd. Preferente 

aandelen worden meestal gebruikt om het bedrijf te beschermen tegen vijandige overnames. Het 

bestuur kan deze aandelen opkopen en er voor zorgen dat er niet vrij mee wordt gehandeld. Ook 

kan een gedeelte worden vrijgegeven aan vertrouwelijke partijen. 

Aandeelhouders van preferente aandelen hebben recht op dividend per aandeel dat ze bezitten. 

Meestal hebben de preferente aandelen ook een andere prijs dan de gewone aandelen. Maar een 

raad van bestuur kan altijd besluiten om ook de aandeelhouders van gewone aandelen te belonen 

met een dividend per aandeel. Een bedrijf is verplicht om de aandeelhouders van preferente 

aandelen iedere termijn het bedrag uit te keren waar zij recht op hebben. 

Het grootste verschil tussen beiden is er op het moment dat het slecht gaat met het bedrijf en er 

zich schuldeisers aanmelden. Schuldeisers ontstaan meestal als het bedrijf niet meer aan zijn 

betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit kan bijvoorbeeld een openstaand bedrag bij een leverancier 

zijn of het eigen personeel is al een geruime niet meer uitbetaald, waardoor de werknemers het 

bedrijf hebben aangeklaagd.  

Op dit moment hebben de aandeelhouders die preferente aandelen bezitten, voorrang met het 

verkopen van hun aandelen op de aandelenmarkt. Het kan ook zijn dat alle liquide middelen van een 

bedrijf worden stilgelegd, hieronder vallen ook de aandelen. Door een financiële autoriteit kan er 

een halt worden uitgeroepen op de handel van een aandeel tot er later een besluit kan worden 

genomen over de financiële situatie van het bedrijf. Liquide middelen zijn de waarden die aan iets 

worden gegeven en waarin er met een bepaalde snelheid in gehandeld kan worden. Bijvoorbeeld bij 

het bezitten van vastgoed gaat de verkoop een stuk minder snel dan het verkopen van een aandeel. 

Beide zijn liquide middelen, maar de manier waarop en de snelheid zijn totaal verschillend. De markt 

handelt daarom ook liever in aandelen, zodat er snel verwisseld kan worden van liquide middelen. 

Mocht het zover komen dat een aandeel wordt stilgelegd en het bedrijf niet meer aan zijn 

betalingsverplichtingen kan voldoen, met eventueel uitstel van betaling, dan wordt er een 

faillissementsregeling in werking gezet. Alle middelen van enige waarde worden eerst aan de 

schuldeisers gegeven en het gene wat overblijft, gaat naar de aandeelhouders. De preferente 

aandeelhouders zijn als eerst aan de beurt. Mocht er nog iets van waarde overblijven dan gaat dit 

naar de gewone aandeelhouders. 

Koersinformatie 

Hieronder in Figuur 2.0.1 wordt een overzicht gegeven van de koersinformatie. 
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Figuur 2.0.1 

Actuele koers 

De actuele koers ook wel de realtime koers genoemd, de koers waarbij het aandeel de vorige 

beursdag mee is gesloten of de realtime koers waarmee  gehandeld wordt als de beurs is geopend. 

Het koersverloop is een indirect gevolg van het sentiment, het sentiment is op te delen in drie 

toestanden namelijk; positief, neutraal en negatief. De koersen van aandelen oefenen hun invloed 

weer uit op de aandelenindexen. 

Pre-market 

De pre-market in het Nederlands ook wel voorbeurs genoemd, waar professionele beleggers hun 

aandelen al kunnen verhandelen voordat de beurs is geopend voor de rest van de beleggers. Dit gaat 

meestal om market makers of institutionele beleggers. Contracten van aandelen worden hierbij 

direct verhandeld of aandelen van de vorige dag worden nog verwerkt. Daarnaast kan de pre-market 

een indicatie geven over de openingskoers van een aandeel, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, 

bijvoorbeeld als er zich overnamegeruchten voordoen, kan de pre-market een goede indicator zijn 

op de openingskoers van het aandeel. 

Range 

De range is het bereik van de koers van de gehele beursdag. Vanaf het moment dat de beurs is 

geopend en de openingskoers genoteerd staat kan er vanaf dit punt het aandeel stijgen of dalen. Dit 

patroon houdt meestal de gehele beursdag aan. Deze schommeling tussen de pieken van het stijgen 

en/of dalen wordt ook wel de range van het aandeel genoemd. 

52 week 

Hierbij wordt de laagste stand en de hoogste stand van een aandeel weergegeven over een termijn 

van precies 52 weken. Dit geeft een goed beeld van de schommelingen van het aandeel, want een 

aandeel met veel schommelingen duidt meestal op onstabiliteit. Deze onstabiliteit kan een bepaalde 
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groep investeerders , bijvoorbeeld pensioenfondsen, doen besluiten om niet te investeren (Guercio 

& Tkac, 2002). 

Open 

Dit is de openingskoers van het aandeel, dit hoeft niet gelijk te zijn aan de slotkoers van de dag 

ervoor. 

Vol/ Range 

Het volume van de dag zijn het aantal aandelen die verhandeld zijn. Dit zijn de aandelen die gekocht 

en/of verkocht zijn. Het volume van een aandeel geeft goed de activiteit weer van een aandeel en of 

er dus veel interesse is in een bepaald aandeel. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er een 

overnamegerucht is, wat een positief effect heeft op de aandelenkoers en het aantal kooporders 

enorm verhoogd. In het andere geval wanneer er een negatief bericht is uitgekomen kan dit  het 

aantal verkooptransacties stimuleren. 

Mkt cap 

De totale marktkapitalisatie is wat uitstaat in aandelen op de beurs. Dit hoeft echter niet te 

betekenen dat dit het totale kapitaal van een bedrijf is. Een bedrijf kan zijn aandelen ook hebben 

opgesplitst en verdeeld over meerdere beurzen. Tevens kan een bedrijf een gedeelte van zijn bedrijf 

op de beurs plaatsen om bijvoorbeeld vijandige overnames tegen te gaan. 

P/E (price-to-earnings ratio) 

P/E ratio = 
                       

                         
 

De prijs van een aandeel dat in ratio is met de inkomsten van een bedrijf. 

Facebook had bij de introductie van zijn aandelen op de beurs een enorm hoge P/E, de ratio was 93 

op 1. Dit maakt Facebook veel duurder dan Apple (10 op 1) en Google (12 op 1). 

Div/yield 

Het dividend is een uitkering over een aandeel dat men in het bezit heeft. Om trouwe 

aandeelhouders te belonen gaan bedrijven dividend. Er wordt dan gekeken naar een moment in het 

verleden waarop het aandeel dividend gaat, deze keuze zorgt ervoor dat er geen aandeelhouders 

instappen voor alleen het dividend. Dit betekend dat er een bedrag per aandeel wordt uitgekeerd. 

Dit wordt meestal per kwartaal uitgekeerd aan de aandeelhouder. Mocht een bedrijf zijn financiële 

situatie niet op orde hebben, dan kan een bedrijf ook ex dividend gaan. Er wordt dan nog voor een 

laatste keer dividend uitgekeerd en alle toekomstige uitkeringen van het dividend wordt stopgezet. 

EPS 

De jaarlijkse inkomsten per aandeel oftewel earnings per share (winst per aandeel). Als een bedrijf 

goed presteert kan je dit doorrekenen naar de EPS. 

De basisformule voor het berekenen van de Winst Per Aandeel: 
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WPA = 
      

                                  
 

Shares 

Het aantal uitstaande aandelen voor het desbetreffende bedrijf, een uitstaand aandeel is een 

aandeel waar op de beurs vrij mee gehandeld kan worden.  Het aantal uitstaande aandelen 

vermenigvuldigd met de prijs van het aandeel vertegenwoordigd de marktkapitalisatie. 

Beta 

Beta staat voor de mate van volatiliteit (beweeglijkheid) van het rendement van een aandeel ten 

opzichte van de rest van de aandelenmarkt. Het geeft eigenlijk het risico weer van een aandeel. Als 

de betawaarde gelijk is aan 1, dan beweegt het aandeel qua volatiliteit mee met de markt, zit het 

aandeel boven de betawaarde dan zit er meer risico bij het aandeel en bij een waarde van minder 

dan 1 dan is het risico lager dan de markt. 

Inst. own 

Ook wel “interest in own” genoemd. Dit geeft aan hoeveel procent van de aandelen het bedrijf in 

handen heeft. Dit kan dienen als bescherming tegen vijandige overnames maar ook om vertrouwen 

te wekken naar investeerders. Hoe hoger het aantal aandelen dat een bedrijf heeft opgekocht van 

zijn eigen bedrijf, hoe hoger het vertrouwen. 

2.1.1 Fysieke aandelenbeurs 

Eigenlijk wordt er nauwelijks echt fysiek op de aandelenbeurs gehandeld, de meeste transacties 

worden elektronisch verhandeld. Op televisie zie je wel eens beelden van mannen die met papier in 

hun handen lopen te schreeuwen en de prijzen proberen op te drijven. De manier van handelen 

waarbij er nog iemand nog fysiek op de beursvloer staat, wordt alleen nog gebruikt door 

institutionele beleggers (bijvoorbeeld pensioenfondsen). 

Tegenwoordig wordt er eigenlijk alleen maar digitaal verhandeld in aandelen en dan met name 

aandelen van bedrijven die publiekelijk genoteerd staan. Zo kent men bijvoorbeeld in Nederland een 

verschil in bedrijfsvoering, de BV en de NV. BV staat voor Besloten Vennootschap en hierbij is er een 

rechtspersoon. Dit betekent om het moment dat een bedrijf na minimaal een jaar juist functioneren 

alsnog failliet dreigt te gaan, is de CEO niet persoonlijk aansprakelijk. Dus hij hoeft geen persoonlijk 

bezit af te dragen naar de schuldeisers, mits de CEO juist heeft gehandeld en niet wordt verdacht 

van onjuist bestuur. Bij een BV worden er ook aandelen uitgegeven, hierbij kan de oprichter van een 

BV er voor kiezen om zelf de aandelen te behouden of deze door te verkopen. Alleen zijn de 

aandelen niet vrij te verhandelen, de aandelen worden op papier uitgegeven en worden 

geregistreerd in een aandeelhoudersregister. 

Voor de NV is het hoogste orgaan de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders), dit orgaan 

komt minimaal één keer per jaar bijeen. Het dagelijkse bestuur van de NV is toegewezen aan de RvB 

(Raad van Bestuur), ook wel de directie genoemd. De RvB wordt benoemd door de AVA, het AVA 

heeft ook het recht om de RvB te ontslaan. De oprichters van de NV zijn hoofdelijk aansprakelijk tot 

op het moment dat er aan alle oprichtingseisen is voldoen. Onder normale omstandigheden zijn de 

bestuurders van de NV niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de NV. Dit is alleen het 

geval als de NV in een faillissement gaat en er is bewijs van onbehoorlijk bestuur. Er zijn een aantal 
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gevallen bekend waarbij er een (ex)bestuurder aansprakelijk is gesteld door de NV wegens 

wanbeleid. 

Bij de NV (Naamloze Vennootschap) gaat het verhandelen van de aandelen publiekelijk, bijvoorbeeld 

op de Euronext Amsterdam. De aandelen worden meestal digitaal verhandeld via een 

tradersplatform wat voor aangeboden door een broker. 

De meeste handel wordt gedreven via een broker, bekende brokers uit Nederland zijn Binck en Alex. 

Zij zijn het eerste aanspreekpunt naar de belegger toe en zij bieden een platform aan waarop 

gehandeld kan worden op verschillende beurzen over de wereld en in verschillende valuta. Deze 

brokers maken op hun beurt weer onderdeel uit van marketmakers. Marketmakers bieden een 

professionele omgeving aan, waarbij er realtime gehandeld kan worden. Tevens als er een tekort 

aan aandelen zijn, kunnen zij de aandelen als nog uitlenen. In de beleggerswereld wordt dit ook wel 

“shorten” genoemd. Een marketmaker kan ondanks de tekorten van aandelen zijn klanten alsnog 

voorzien van aandelen. De marketmaker zal op zijn beurt de aandelen op een later tijdstip op de 

markt moeten opkopen. Hierop kan er ook weer worden gespeculeerd, wat kan leiden tot het 

opdrijven van prijzen. Een marketmaker kan hierbij dus flink wat risico lopen. Daarnaast is het kopen 

van aandelen via de digitale manier een stuk laagdrempeliger dan het handelen in fysieke aandelen. 

Daarom heeft de handel in aandelen de laatste jaren een enorme toevlucht genomen. Vooral bij 

kleine particuliere beleggers is deze trend goed op te merken.  

De meeste professionele aandeelhouders kopen niet met hun hele vermogen een aandeel van één 

bedrijf. Maar verdelen dit over de bedrijven uit dezelfde branche of de concurrenten van het bedrijf. 

Of men spreidt de aankopen over verschillende bedrijven van ieder die in een andere branche zit. 

Door de spreiding van het vermogen over de aandelen, dekt men zich ook in tegen eventueel 

tegenvallende cijfers van het bedrijf of slechte prestaties van het management, een stap verder kan 

zijn een eventuele aanspraak voor faillissement. 

2.1.2 Financiële systemen 

 
Figuur 2.0.2 

Particuliere beleggers 
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Zijn zelfstandige beleggers die vaak in hun eentje hun eigen vermogen beleggen. Om je vermogen te 

kunnen beleggen moet je toegang krijgen tot een handelsplatform, dit wordt meestal aangeboden 

door een zogenaamde broker. Deze broker zorgt ervoor dat jou kapitaal bewaakt wordt en tevens 

regelt deze ook je koop- en verkooporders. Deze orders komen op hun beurt weer terecht bij een 

marketmaker.  Een marketmaker doet niets meer dan de verschillende orders van verschillende 

partijen voor een zeer korte tijd te verzamelen en deze dan weer te verwerken via het centrale 

handelsplatform. 

Professionele beleggers 

Dit zijn de grote beleggers, je moet hierbij denken aan banken, pensioenfondsen en hedgefondsen. 

Deze partijen beleggen vaak enorme kapitalen op de aandelenmarkt. Maar hun handelsstrategieën 

zijn vaak rigide in vergelijking tot de kleine aandeelhouder.  

Broker 

Eigenlijk de tussenpersoon voor de kleine belegger. Deze partij biedt een platform aan waarop 

beleggers vrij kunnen handelen, alleen zijn niet alle financiële producten beschikbaar.  

Marketmaker 

Misschien de belangrijkste en meest machtige partij in dit spel van vraag en aanbod. Een broker die 

het risico neemt om een bepaald aantal aandelen van een specifiek financieel instrument in zijn 

bezit te hebben en de mogelijkheid biedt om deze te laten verhandelen. Elke market maker 

concurreert voor de uitstaande orders van zijn klanten door het aantal koop- en verkooporders weer 

te geven voor een gegarandeerd aantal aandelen. Als een order door de marker maker is ontvangen 

dan verkoopt deze zijn eigen inventaris of zet een tegenbod in. Deze acties worden binnen een 

aantal secondes uitgevoerd. 

Een marketmaker verwerkt alle orders die vanaf de brokers en andere professionele beleggers direct 

op de aandelenmarkt. Een marketmaker kan er ook voor zorgen dat een order direct verwerkt kan 

worden ook al is er op het moment dat een kooporder geplaatst is, niet genoeg aandelen vrij zijn 

voor verkoop. De marketmaker neemt dan een groot risico en leent dan de op dat moment niet 

bestaande aandelen uit. Dit wordt ook wel naked short selling genoemd. 

De belangrijkste rol van een market maker is om de handel in aandelen gaande te houden. Zo kan 

het zijn dat een verkopende partij zijn aandelen van de hand wil doen, maar is er op het moment te 

weinig vraag en het volume in het aandeel zelf is te laag. Dan kan een market maker uitkomst 

bieden, deze koopt dan de aandelen over. De market maker neemt dan de aandelen in bewaring, dit 

kan ook een risico zijn voor een market maker. De market maker kan dan op een later moment zijn 

aandelen van de hand doen, zelfs mocht het volume in het aandeel enorm toenemen en de 

kooporders de overhand krijgen. Dan kan de market maker zijn eigen aandelen tegen een steeds 

hogere prijs in stukken van de hand doen. Een market maker kan de prijs opdrijven en zijn eigen 

aandelen voor een gunstigere prijs verkopen. 

Handelsplatform 
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Het handelsplatform zelf bevindt zich net buiten het financiële centrum van de Verenigde Staten. 

Hier wordt het handelsplatform gehost door enorme rekencentra’s. Veel bedrijven die zich bezig 

houden met het kopen- en verkopen van aandelen vestigen zich ook in de buurt van deze 

rekencentra’s. Ook bedrijven die de data gebruiken van het handelsplatform om koersen te kunnen 

voorspellen. De laatste jaren is ook het begrip “High Frequenty Traders” steeds meer in opkomst, 

hierbij gaat het om het verhandelen van een grote hoeveelheid aandelen binnen een aantal 

microsecondes. Door het gebruik van glasvezelverbindingen is het mogelijk om deze transacties uit 

te voeren, naast een enorme bandbreedte die een glasvezelverbinding kan bieden, is de latency 

enorm laag. Dus de tijd dat een datapakketje van het beginstation naar het eindstation reist. 

Tevens moet het handelsplatform te allen tijde, de transacties direct kunnen uitvoeren.  

Aandelenbeurs 

De aandelenbeurs is zelf ook een bedrijf dat moet presteren en moet concurreren met alle andere 

wereldwijd gevestigde beurzen. Bijvoorbeeld de NASDAQ concurreert tegen de NYSE, begin 2012 

deed NASDAQ er alles aan om Facebook een beursnotering te laten krijgen op hun eigen 

handelsplatform. Toen uiteindelijk de NASDAQ had gewonnen van de NYSE, werd op 18 mei 2012 de 

IPO van Facebook gelanceerd. IPO staat voor Initial Public Offering, dus de lancering van een aandeel 

publiekelijk op een aandelenmarkt. De eerste handelsdag van Facebook verliep niet goed, de servers 

die de transacties moesten uitvoeren konden de hoeveelheid transacties niet aan. Met als gevolg dat 

veel mensen net achter het net visten. De volgende dag werden alsnog de niet-uitgevoerde 

transacties uitgevoerd tegen een tamelijk ongunstige prijs. Wat ontevreden aandeelhouders teweeg 

bracht en dus werd de NASDAQ aangeklaagd om de verliezen op zich te nemen.  

Dit incident heeft het vertrouwen in de NASDAQ als handelspartner enorm geschaad, men doet er 

nu alles aan om het vertrouwen van de markt weer te herwinnen. Dit laat ook zien waarom 

bedrijven toch kiezen voor de grotere beurzen als het aankomt op een volwassen platform dat 

wordt aangeboden. Tevens betaalt men als aandeelhouder ook transactiekosten voor de plaatsing 

van koop- en verkooporders, bij de grotere beurzen is dit ook vaker goedkoper dan bij de kleine 

beurzen. 

2.1.3 Financiële toezichthouders 

Wereldwijd zijn er verschillende financiële toezichthouders die het kapitaal van de bedrijven 

bewaken en ook de transacties van de bedrijven. Dus er zal voornamelijk worden gelet op 

aandelenhandel met voorkennis. Daarnaast wordt er van de bedrijven ook verwacht om per 

kwartaal te rapporteren aan deze toezichthouders. Waarbij de grootste aandeelhouders worden 

vermeld in een online systeem met het huidige vermogen. Bestuurders van bedrijven mogen zelf 

niet vrij handelen in de aandelen van hun eigen bedrijf, deze staan meestal ook op papier vermeld in 

tegenstelling tot de huidige elektronische handelingen via brokers van het internet. Tevens worden 

communicatiemiddelen van personen die een belangrijke positie binnen een bedrijf hebben streng 

in de gaten gehouden. Dus mailcontact en telefonisch contact wordt gescreend en er wordt bepaald 

of er niet met voorkennis wordt gehandeld. Om dit alles goed te reguleren is er in de Verenigde 

Staten de SEC (Securities and Exchange Commission) in het leven geroepen. Bekende schandalen 

zoals Enron en Ahold dienen nog steeds als voorbeeld en waarschuwing wat er gebeurd na het 

overtreden van de regels en wetten. 
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2.1.3.1 SEC  

U.S. Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse waakhond van financiële transacties. 

Deze organisatie houdt verdachte transacties bij en zorgt voor de controle van de naleving van 

regels en wetten. Aandeelhouders kunnen voor de rechter worden gesleept als zij met voorkennis 

handelen. Ook bedrijven moeten zich aan de regels van hun genoteerde aandelen houden. Bedrijven 

die hun notering op de beurs willen behouden, moeten bijvoorbeeld ook voldoen aan een minimale 

marktkapitalisatie of een bepaalde minimale koers van een aandeel. Mocht een bedrijf dat 

genoteerd staat op de NYSE zijn aandelen beneden een bepaald minimum hebben staan, dan zal de 

SEC een waarschuwing geven om de zaken op orde te stellen. Het bedrijf heeft dan 3 maanden de 

tijd om de waarde van hun aandeel te verhogen. Dit kan door direct de koers van het bedrijf aan te 

passen of het invoeren van een reverse split wat dan wel de nodige kosten met zich meebrengt. Bij 

een reverse split worden het aantal uitgegeven aandelen vermindert en de prijs per aandeel 

verhoogd, het marktkapitaal van het bedrijf blijft wel hetzelfde. Bijvoorbeeld bedrijf X heeft 

momenteel 1.000.000 aandelen uitstaan, de prijs per aandeel is 1 dollar dit leidt tot de 

marktkapitalisatie van 1.000.000.  Het bedrijf heeft een waarschuwing gekregen omdat het aandeel 

bijna gedegradeerd is tot een penny stock en het niet meer voldoet aan de minimale prijs van 3 

dollar. Bedrijf X, heeft genoeg vermogen in eigen kas en kiest voor een reverse split, 10-voor-1. Dit 

leidt tot het volgende, het aantal uitstaande aandelen is verminderd tot 100.000 aandelen, de prijs 

per aandeel is 10 en het totale marktkapitaal blijft op 1.000.000. 

De SEC maakt gebruik van een informatiesysteem genaamd, EDGAR. Dit systeem is publiekelijk 

toegankelijk via een website. Hier kan een aandeelhouder de financiële cijfers van verschillende 

bedrijven opvragen. Hier kan men onder andere een rating van het aandeel inzien, dus welk risico 

loopt men bij de aankoop van het aandeel. Daarnaast zijn er ook kwartaal- en jaarrapportages op te 

vragen die een goed overzicht geven van het financieel beleid en de inkomsten, uitgaven en 

investeringen. 

In Figuur 2.0.3is een tabel te zien uit een kwartaalrapportage van het bedrijf Apple. Hierbij wordt er 

een overzicht gegeven hoe men heeft gepresteerd met de verkopen per continent. Tevens is er een 

overzicht te zien van de producten die verkocht zijn. 

 

Figuur 2.0.3 

10-K Jaarrapportages 
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Ieder beursgenoteerd is verplicht om hun financiële gezondheidstoestand te rapporteren. Dit kan 

door middel van het rapporteren van bedrijfscijfers over het gehele jaar. De jaarcijfers geven ook 

een indicatie over eventuele investeringen in het nieuwe jaar. Dus ook een belangrijk middel voor 

beleggers. 

10-Q Kwartaalrapportages 

Dit zijn de bedrijfscijfers die ieder kwartaal worden uitgebracht, deze geven een indicatie over de 

financiële gezondheid van een bedrijf en de kwartaalcijfers zijn eigenlijk belangrijker dan de 

jaarcijfers. Het is ook mogelijk dat een bedrijf zijn verkopen en verwachte verkopen in het 

kwartaalrapport weergeven voor beleggers, net zoals bij het voorbeeld van Apple. 

8-K  

De rapportages zijn minder belangrijk dan de 10-K en de 10-Q, maar deze bevat ook nuttige 

informatie voor beleggers. Naast dat bestuurders verplicht zijn om deze periodiek aan te leveren en 

aantonen dat ieder nog werkzaam is voor het bedrijf, is het ook verplicht om aandeelhouders die 

15% of meer van het totaal van de aandelen in handen hebben te rapporteren in dit rapport. 

2.1.3.2 AFM 

De Nederlandse variant van de Amerikaanse SEC, AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. 

Deze instantie controleert net als de SEC op verdachte transacties en tevens stellen zij ook de regels 

op bij het handelen van aandelen binnen Nederland. De AFM kan ook als tussenpersoon optreden 

als er een geschil is tussen een aandeelhouder in Nederland die aandelen heeft in aandelen van een 

bedrijf dat staat genoteerd op een niet-Nederlandse beurs. 

De AFM speelt ook een rol in het verlenen van vergunningen aan financiële instellingen en tevens in 

het toezicht houden van deze instellingen. 

2.2 Aandelenbeurzen 
Veel bedrijven kiezen ervoor om hun aandelen te laten verhandelen op één specifieke beurs, een 

klein deel kiest ervoor om hun aandelen te spreiden over verschillende beurzen. Het enige nadeel 

van het spreiden van deze aandelen, zijn de kosten die er mee gemoeid zijn. De meeste 

multinationals kiezen ervoor om hun aandelen alleen te laten verhandelen op de grootste beurzen.  

Voor het laten verhandelen van de aandelen van een bepaald bedrijf op één van de grotere beurzen 

betekent wel dat er meer betaald moet worden. Voor de New York Stock Exchange kunnen de 

kosten oplopen tot 250.000 dollar per genoteerd jaar (Arca, 2012). 

Het voordeel, bij een vermelding op een grote beurs,  is dat de volatiliteit over het algemeen laag is 

dus de schommelingen in de koers. De New York Stock Exchange (NYSE) heeft strenge eisen voor 

een notitie op hun beurs, hierin mag een aandeel bijvoorbeeld maximaal voor een bepaalde periode 

niet onder de 1 US Dollar hebben gestaan. Tevens wordt de volatiliteit streng in de gaten gehouden 

(USequities, 2012). Veel volatiliteit betekend over het algemeen dat beleggers weinig vertrouwen in 

het aandeel kunnen hebben. Beleggers die binnen een korte veel winst willen behalen en veel risico 

durven te nemen, beleggen meestal in dit soort volatiele aandelen. Het grote nadeel is natuurlijk dat 

de verliezen ook een stuk groter zijn. Institutionele beleggers beleggen zelf het liefst in producten 
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met weinig volatiliteit en handelen in aandelen met een gestage groei. Het in het bezit hebben van 

aandelen van verschillende bedrijven wordt ook wel een aandelenportefeuille genoemd. 

Institutionele beleggers stellen hun aandelenportefeuille zo samen dat een groot deel van de 

aangekochte aandelen van de orde ‘laag risico’ zijn. Het zelfs ook gebruikelijk dat deze beleggers 

niet-aandelen bezitten zoals obligaties. Obligaties zijn waardepapieren die een land kan uitgeven om 

leningen op de kapitaalmarkt te krijgen. 

2.2.1 NYSE 

De New York Stock Exchange (NYSE) is een effectenbeurs die gevestigd is in New York, deze beurs 

wordt beschouwd als de grootste beurs ter wereld gebaseerd op de totale marktkapitalisatie van alle 

beursgenoteerde effecten (NYSE, 2013). Vroeger werd de beurs bestuurd als private onderneming, 

maar sinds 2005 is de NYSE een publieke onderneming. Het moederbedrijf van de New York Stock 

Exchange is nu beter bekend als NYSE Euronext na een fusie met de European Exchange in 2007. 

De NYSE maakte onderdeel uit van alleen "floor trading" waarbij alle handelaren hun koop- of 

verkoopprijs riepen. Tegenwoordig worden meer dan de helft van alle orders elektronisch verwerkt. 

"Floor trading" wordt nog wel gebruikt door institutionele beleggers die in grote volume handelen. 

Elk aandeel op de NYSE heeft een eigen specialist, deze persoon overziet en faciliteert alle orders 

van een specifiek aandeel. 

De oorsprong van de effectenbeurs dateren terug tot 1792. (Timeline, 2013) . Doordat deze beurs 

historisch gezien al zolang opereert, noteren de grootste en bekendste multinationals hun aandelen 

op deze beurs. Bedrijven die gevestigd zijn in het buitenland kunnen hun aandelen noteren op de 

NYSE als zij voldoen aan de regels die zijn opgesteld door de SEC (Securities and Exchange 

Commission). Deze NYSE is geopend van maandag tot en met vrijdag met de tijden van 9.30u tot 

16.00u. De beurs zelf is gesloten op de 9 feestdagen per jaar. 

Daarnaast moeten de bedrijven die hun aandelen op deze beurs willen laten verhandelen aan 

strenge eisen voldoen. Tevens staan de beursgenoteerde bedrijven onder strenge controle. Dit geeft 

weer vertrouwen naar aandeelhouders toe. Verder staat het handelsplatform van de NYSE bekend 

als stabiel en enorm snel, momenteel kunnen transacties worden verwerkt in microseconden. 

‘’The response times went from 1.5 millisecond averages with 26 millisecond 99th percentile in the 

old gateway to just over 200 microsecond averages with 600 microsecond 99th percentiles in the 

new gateway. The stability and operational management of the platform are dramatically improved 

in this new architecture.’’ (Gateway, 2013) 

2.2.2 NASDAQ 

De NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) is de twee-na-

grootste beurs ter wereld als het gaat om marktkapitalisatie. De NASDAQ, is in tegenstelling tot de 

NYSE geen fysieke beurs, men maakt gebruik van een OTC markt en is afhankelijk van market makers 

i.p.v. specialisten. Deze market makers faciliteren de handel en liquiditeit(geldstromen) in aandelen. 

In principe is er voor ieder aandeel een market maker, een market maker kan ook meerdere 

aandelen tot zijn portfolio toekennen. 

De NASDAQ is een geautomatiseerd systeem waar meer dan 5000 noteringen op verhandeld 

worden, ontstaan in 1971 (NASDAQ, 2013) waarbij deze beurs getypeerd kan worden als de eerste 
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elektronische effectenbeurs ter wereld.  Het is dan ook ontstaan in de bulletinboard-wereld, een 

systeem op het internet waarbij berichten konden worden uitgewisseld. De bedenkers van de 

NASDAQ waren pioniers die snel wilden handelen met behulp van computers. 

Traditioneel gezien is de NASDAQ de thuisbasis van bedrijven die hoogwaardige techniek leveren 

zoals Microsoft, Intel, Dell en Cisco. Deze beurs staat tegenwoordig vooral bekend om het aannemen 

van bedrijven uit de technologiesector die hun aandelen willen laten verhandelen op de beurs. Qua 

toezicht op de beurs doet de NASDAQ het niet onder bij de NYSE. 

2.2.3 Euronext 

Euronext is in Europese aandelenbeurs en gevestigd in Amsterdam, met dochterondernemingen in 

België, Frankrijk, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. In 2007 fuseerde de Euronext samen met de 

NYSE Group Inc. en ze gingen samen verder als de NYSE Euronext, wat meteen de eerste 

internationale aandelenbeurs ter wereld werd. Aan het eind van 2010 had de Euronext een waarde 

van $2.93 biljoen, wat de beurs meteen de vijf na grootste beurs ter wereld maakte. Dit zijn 

momenteel de grootste locaties van de NYSE Euronext: 

 Amsterdam, Netherlands 

 Paris, France 

 Lisbon, Portugal 

 London, United Kingdom 

 Chicago, Illinois, United States of America 

 New York City, New York, United States of America 

 Palo Alto, California, United States of America 

 San Francisco, California, United States of America 

 Belfast, Northern Ireland 

 Brussels, Belgium 

2.3 Aandelenindexen 

 

Figuur 2.0.4 
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Overal wordt er de laatste tijd over de aandelenmarkt gesproken, op de televisie, radio en de 

kranten. Vaak aan het eind van RTL Nieuws of het NOS Journaal wordt er kort bericht over hoe de 

markten hebben gepresteerd. Er wordt gesproken over de eigen AEX die met 0,3 punten is gestegen. 

Hierna volgt direct de berichtgeving over de Amerikaanse markt, de Dow Jones levert in met een 

klein verlies van 0,2 procent, de NASDAQ de technologie index wint met 1.3% . 

Maar wat betekenen deze waardes en wat zijn de AEX, Dow Jones en de NASDAQ nou precies? Zijn 

dat beurzen? Heel kort gezegd alle drie zijn indexen en deze paragraaf geeft een beter beeld over 

wat de index precies is en wat het doet. 

Vooral nu met de komst van de televisiezender RTLZ een aantal jaren geleden, treedt deze 

aandelenwereld makkelijker de woonkamer binnen. Tegenwoordig betrekt RTLZ de kijker door deze 

deel te laten nemen aan een beursspel, waarbij er met fictief belegd kan worden op de Nederlandse 

aandelenmarkt. 

Een aandelenindex is een verzameling van aandelen die geïndexeerd worden op bijvoorbeeld het 

marktkapitaal van een aantal bedrijven. De index fungeert dan als een graadmeter voor het 

sentiment van de aandelenmarkt. Een index kan bijvoorbeeld bestaan uit een verzameling van 100 

bedrijven met het hoogste marktkapitaal van een bepaalde beurs. Zo’n index kan dan een 

weerspiegeling zijn van de prestaties die op de beurs zijn geleverd, dit kan winst of verlies betekenen 

voor de gehele index en de gehele beurs. Een index kan snel een overzicht geven van de prestaties 

van de beurs die over een bepaalde tijdsperiode geleverd zijn.  

Ook is het een manier om de prestaties van een gedeelte van de aandelenmarkt te meten. Of het 

volgen van trends in de aandelenmarkt, tevens worden indexen veel gebruikt in onderzoeken 

waarbij men aan de hand van het meten van het sentiment het verloop van de index proberen te 

voorspellen. Indexen zijn goede indicatoren om de gezondheid van de economie te meten en geven 

inzicht op het verloop van de economie op korte termijn. 

2.3.1 Dow Jones 

Het bedrijf Dow Jones & Co heeft momenteel zo’n 1300 indexen op zijn naam staan, waarvan de 

bekendste de Dow Jones Industrial Average (.DJI) is. Deze index is tevens de één na oudste index van 

Amerika. De index stamt nog uit de tijd van de industriële revolutie en hierin waren de 30 grootste 

industriële bedrijven genoteerd. Tegenwoordig hebben de bedrijven, die in de index genoteerd 

staan, nauwelijks relatie meer met de industrie. Het zijn vooral multinationals die technologie 

bezitten en/of verkopen, dus ook meer richting de dienstverlening. 

(.DJI) = 
  

 
 

p := is de som van de prijs van alle 30 bedrijven die genoteerd staan in de Dow Jones Industrial 

Average. 

d:= is de deler die gebaseerd op het gewicht van de aandelen per bedrijf, tevens worden er stock-

splits in de berekening meegenomen.  

Voorbeeldberekening:  
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   = 1600 

d = 0.132129493 

  

 
 =

    

           
 = 12109,33 

Meer informatie over de berekening van het gewicht per aandeel is te vinden via (Group, 2013). 

2.3.2 Nasdaq Composite Index 

De Nasdaq Composite Index bestaande uit de 100 grootste, meest actief verhandelde Amerikaanse 

bedrijven die genoteerd staan op de NASDAQ effectenbeurs. Deze index omvat bedrijven uit een 

breed scala van industrieën, met uitzondering van bedrijven die opereren in de financiële wereld, 

zoals banken en beleggingsmaatschappijen. 

2.3.3 S&P 500 

Het grote nadeel van de DJIA is dat er maar 30 bedrijven worden geïndexeerd. Het bedrijf Standard 

& Poor’s (S&P) probeert dit gat te dichten met hun eigen index. De S&P 500, ook wel bekend als de 

Standard & Poor’s 500 bestaat al sinds 1957. Het bedrijf achter deze index S&P bestaat al meer dan 

150 jaar en vervult nog steeds zijn rol als adviesbureau voor de financiële markten. Momenteel heeft 

het bedrijf vestigingen in 23 landen. 

De S&P 500 bevat aandelen van 500 toonaangevende bedrijven met een groot marktkapitaal uit 

Amerika. De aandelen van deze bedrijven staan genoteerd op de NYSE en NASDAQ. Deze index is 

één van de beste benchmarks (Investopedia-1, 2013) in de wereld voor aandelen van bedrijven die 

tot de groep behoren met het grootste marktkapitaal, ook wel large cap stocks genoemd, tevens is 

het een goede indicator voor de algemene financiële markt. In deze index zitten 500 bedrijven en dit 

geeft een goed beeld weer voor ongeveer 70% van de Amerikaanse markt. In 2012 is de gehele 

marktwaarde van de index, dus alle genoteerde bedrijven gesommeerd, tegen de $5 biljoen. Een 

nadeel is dat 45 van de 500 bedrijven al 50% van de marktwaarde vertegenwoordigen. Een ander 

veel gehoord punt is dat er te weinig buitenlandse bedrijven in de index staan genoteerd. 

Bedrijven in Amerika zijn, net zoals hier in Nederland onder te verdelen, in verschillende categorieën 

als het gaat om marktkapitaal zoals dat ook gebeurt bij de AEX en AMX. Voor de Amerikaanse markt 

geldt het volgende: 

 

Small cap $300 miljoen tot en met $2 miljard 

Mid cap $2 miljard tot en met $10 miljard 

Large cap Groter dan $10 miljard 

 

2.3.4 S&P Global 100 

In deze index staan honderd multinationals genoteerd, waarin er drie bekende Nederlandse 

bedrijven instaan. Namelijk; ING Groep NV, Koninklijke Philips Electronics NV, Unilever NV.  De 100 

bedrijven komen uit 29 verschillende lokale markten en worden gewogen op marktkapitalisatie. 
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2.3.5 AEX 

AEX staat voor Amsterdam Exchange Index, deze index is de belangrijkste index voor de Nederlandse 

beurs. In deze index staan 25 bedrijven genoteerd met de grootste marktkapitalisatie op de 

Amsterdamse effectenbeurs. Net als bij de Dow Jones wordt de index gemiddeld met een constante. 

Momenteel is de Nederlandse aandelenbeurs in handen van het bedrijf Euronext, zij bezitten tevens 

ook AEX-index. De AEX-index was de eerste aandelenindex die realtime berekend werd in 

tegenstelling tot de Duitse DAX, de Franse CAC40 en de Britse FTSE 100, deze volgden pas enkele 

jaren later. De AEX wordt om de twee jaar hergewaardeerd, zo wordt de wegingsfactor per 

genoteerd aandeel aangepast. 

2.3.6 AMX 

De AMX is de twee-na-grootste index van de Nederlandse beurs. De Amsterdam Midkap Index 

vertegenwoordigt de middelgrote aandelen die genoteerd staan op de Amsterdamse 

aandelenbeurs. Deze index is, net als de AEX ,vertegenwoordigd door 25 aandelen van bedrijven en  

worden alleen de aandelen genoteerd die net na de 25 grote aandelen volgen. 

2.4 Beleggers 

2.4.1 Particuliere beleggers 

Dit zijn investeerders met een klein vermogen die nauwelijks impact hebben op de aandelenmarkt 

juist door hun kleine vermogen. Alleen is deze kleine investeerder moeilijk te volgen en maakt vaak 

onvoorspelbare beslissingen. 

Institutionele beleggersgroepen met veel vermogen, hebben over het algemeen grote budgetten 

voor onderzoek, technologie en investeringen. Deze groepen hebben altijd veel invloed gehad in de 

marktbewegingen. Een kleine verschuiving in de beleggingen van de institutionele beleggersgroepen 

het kopen en/of verkopen van aandelen kan direct effect hebben op de koersen. 

Maar de laatste tijd vindt er steeds meer verandering plaats, het aantal kleine particuliere 

investeerders neemt steeds meer toe. Dat samen met verbeterde technologie en 

beleggersplatformen kan de kleine investeerder een steeds groter wordende rol spelen. Begin jaren 

'90 met de hulp van het groeiende internet, was er steeds meer informatie beschikbaar over het 

beleggen. Tevens steeds meer informatie over bedrijven, de realtime koersen werden langzaamaan 

toegevoegd. Particuliere beleggers namen steeds meer afstand van de aandelenmakelaar, omdat 

men eigenlijk weinig controle over hun eigen geïnvesteerde vermogen. Het kopen en verkopen ging 

nog telefonisch en beleggers namen verliezen omdat het te lang duurde voordat hun orders 

aankwamen en werden uitgevoerd. 

Door de komst van online brokers, hebben beleggers meer controle en kunnen per direct orders 

laten uitvoeren. In het online artikel (Investopedia-2, 2013) wordt ook aangedragen dat vooral 

particuliere investeerders veel invloed hadden op de prijzen van zilver. Doordat particuliere 

investeerders in groten getale massaal handelde in dit edelmetaal stegen de prijzen enorm. 

2.4.2 Professionele beleggers 

Deze paragraaf zal dieper ingaan op de groep beleggers die op professioneel niveau handelen in 

financiële instrumenten op de aandelenmarkt. Iedere groep handelt uit zijn eigen belang, waarbij 

het ook kan voorkomen dat men tegen elkaar speculeert.  



24 
 

2.4.2.1 Beleggingsfondsen 

Historisch gezien is het eerste beleggingsfonds ontstaan in Nederland (Beursgorilla, 2013). Tijdens 

het einde van de 18e eeuw werd er geld geleend aan Rusland, Oostenrijk en Europese kolonies in 

Amerika. Door het geld in te leggen in een beleggingsfonds, werd het geld op zo'n strategische 

manier belegd dat de risico's tot een minimum werden beperkt. De landen die een goede historie 

hadden met het terugbetalen van schulden werd meer geld aan geleend. Pas na 1929, het jaar van 

de beurskrach, kwamen de moderne beleggingsfondsen op gang. Dit als een soort van redmiddel 

tegen de economische malaise. Door de risico's goed te spreiden en minder te beleggen in aandelen 

met hoge rendementen, groeide deze vorm van beleggen. Het beleggen in beleggingsfondsen is in 

Nederland nog steeds groot gebleven in vergelijking tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk. 

Een beleggingsfonds is over het algemeen een naamloze vennootschap, waarbij beleggers aandelen 

kopen in deze vennootschap. Het vermogen wat wordt opgebouwd aan de verkoop van de eigen 

aandelen, wordt weer geïnvesteerd in aandelen, obligaties, opties. Het overgrote deel van het totale 

vermogen wordt normaliter belegd op de beurs. Het totaalbedrag wat is aangekocht door de 

verschillende beleggers wordt ook wel fondsvermogen genoemd. 

De beleggersgroepen die over het algemeen gebruik maken van zo'n beleggingsfonds zijn 

particuliere beleggers en/of institutionele beleggers. Het zijn individuen die naast hun eigen 

spaargeld nog extra geld overhebben, maar geen invloed heeft op hun persoonlijke financiële buffer. 

Wilt zo’n individu het geld beleggen, maar wilt dit liever uitbesteden dan is een beleggingsfonds 

meestal de beste optie. Een beleggingsfonds koopt namelijk verschillende aandelen in uit 

verschillende markten. 

Een andere groep zijn de institutionele beleggers, meestal pensioenfondsen. Vaak stapt men in een 

beleggingsfonds wat zich meer heeft gespecialiseerd in bepaalde markten van de aandelenmarkt, 

bijvoorbeeld voor de financiering van vrachtschepen, de bouw van havens of zonnecellen. 

2.4.2.2 Hedgefondsen 

Een hedgefonds is een agressieve gemanagede portfolio van investeringen, dat afhankelijk is van een 

geavanceerde investeringsstrategie zoals hefboom, lange termijn, korte termijn, shortpositie en 

deratieve positie. De hedgefondsen investeren zowel in het land waarin ze gevestigd zijn als de 

internationale markten. Het doel is om hoge rendementen te genereren ten opzichte van specifieke 

markt benchmarks. 

De hedgefondsen zelf worden meestal opgezet als private investeringsmaatschappijen die alleen een 

gelimiteerd aantal investeerders toestaat en er geldt een hoog bedrag als minimale inzet. 

Investeringen in hedgefondsen zijn niet liquide, omdat de investeringen meestal voor 1 jaar of langer 

worden vastgezet. Uitstappen kan, maar dan wel tegen een hoge vergoeding. De hedgefondsen zelf 

zijn in Amerika ongereguleerd, dit betekent dat ze niet onder het toezicht staan van de SEC, te meer 

omdat er vooral professionele beleggers instappen in een hedgefonds. Volgens de Amerikaanse 

wetten is het vereist dat het grootste deel van de investeerders zelf geaccrediteerd moeten zijn. In 

de praktijk betekend dit dat ze jaarlijks meer moeten verdienen dan een vastgesteld minimum en 

een nettowaarde moeten hebben van meer dan 1 miljoen dollar, dit samen met aantoonbare kennis 

over investeren.  
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2.4.2.2.1 Short selling 

Short selling betekent dat je aandelen verkoopt die je in werkelijkheid niet bezit. Hoe gaat dit in zijn 

werk? Een broker koopt de desbetreffende aandelen die men wilt shorten, de broker leent de 

shorter de aandelen en verkoopt de aandelen. De aandelen worden bijgeboekt in het account, de 

shorter beloofd de aandelen in de toekomst te kopen om zo de lening terug te geven. Dit fenomeen 

heet ook wel short coveren. De broker verdient zijn geld door voor de transactie een kleine 

vergoeding te eisen. Mocht er dividend worden uitgekeerd over het desbetreffende aandeel, dan 

moet de shorter het dividend over de geleende periode uitkeren aan de broker. 

De shorter gaat deze deal aan, omdat deze verwacht dat het aandeel in de toekomst zal dalen. 

Mocht het aandeel dan ook daadwerkelijk dalen, dan maakt de shorter winst. Als het aandeel gelijk 

blijft kost het de shorter alleen zijn transactievergoeding, in het geval dat het aandeel mocht stijgen 

dan kost het de shorter het verschil van de aankoopprijs en de verkoopprijs met daarbij nog de 

transactievergoeding. In het laatste geval kan de shorter dus flink verlies maken, omdat deze geld 

moet bijleggen. 

De broker zal altijd de transactievergoeding opstrijken. Bovendien kan de broker de belegger te allen 

tijde dwingen om de short te coveren. In de praktijk betekent dit, dat de shorter de aandelen moet 

kopen tegen de dagprijs zodat de geleende aandelen weer terug kunnen naar de broker. Als de prijs 

van het aandeel hoger op de verkoopdatum is dan de aanschafprijs op de koopdatum, dan zal men 

het verschil terug moeten betalen. Het dwingen tot aankoop van aandelen die geleend, gebeurt niet 

vaak en alleen op het moment dat er veel investeerders hetzelfde aandelen shorten. De broker zal 

dan de aandelen opnieuw uitlenen, op het moment dat dit gebeurd zal de prijs van het aandeel 

stijgen. Dit komt doordat de geleende aandelen terug moeten worden gekocht uit de actieve handel. 

Als iedereen speculeert op een daling van een aandeel en er ontstaat een run op het shorten van 

een aandeel dan stijgt de prijs van het aandeel (SEC, 2012). 

Het shorten van aandelen wordt ook veel toegepast door hedgefondsen, dit gebeurd op het 

moment als een financiële markt in een bearmarket terecht komt of zelfs wanneer er sprake is van 

een beurskrach. Ze gaan meestal als volgt te werk, ze verkopen het aandeel wanneer men heeft 

berekend dat het aandeel het hoogste prijspeil heeft bereikt. De volgende stap is dan om bij 

hetzelfde aandeel te speculeren op een daling, men zal het aandeel dus shorten.  

Hedgefondsen speculeren graag met shorten, omdat men van tevoren weinig hoeft te investeren. 

Het enige wat men dan betaald is de transactievergoeding, wat relatief laag is. Op deze manier ook 

wel een hefboomeffect genoemd, kan een hedgefonds enorm veel winst maken wanneer men de 

koersdaling juist heeft voorspeld. Aan de andere kant, mocht het aandeel toch zijn gaan stijgen dan 

maakt men enorm veel verlies. Short selling an sich kan desastreuze gevolgen hebben voor de 

aandelenmarkt en derhalve ook voor de economie. Het kan een normale dip op de aandelenbeurs 

doen vergroten naar een crash. Als veel investeerders of hedgefondsmanagers besluiten om een 

aandeel te shorten van een bepaald bedrijf, dan kunnen ze letterlijk het bedrijf failliet laten gaan. 

Veel experts geven ook te kennen dat door het overmatig shorten van aandelen van de Amerikaanse 

banken Bear Stears, Fannie Mea en Freddie Mac geholpen heeft aan de ondergang van deze banken 

in 2008. Later in het jaar van 2008, hadden short sellers het ook gemunt op de Amerikaanse bank 

Lehman Brothers dit was genoeg om onrust te veroorzaken op de financiële markten. Het gevolg 
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hiervan was een beurscrash en het begin van een nieuwe financiële crisis, wanneer we nog steeds in 

verkeren. 

Voorbeeld: 

Een short seller heeft onderzoek (WSJ-1, 2013) gedaan naar het aandeel Facebook en hij is er van 

overtuigd dat de huidige waarde van $30,50 niet is te rechtvaardigen. Hij besluit om de aandelen van 

Facebook te shorten om hier geld aan te verdienen. 

1. De short seller leent 1000 aandelen Facebook tegen een openingskoers van $30,50 op 16 

juli. De totale verkoopsom bedraagt $30.500 en de geleende aandelen worden meteen 

verkocht. 

2. De contractduur van de short duurt precies, in dit voorbeeld, tot en met 16 augustus. Op 16 

augustus is het aandeel gedaald tot $20. 

3. De short seller wacht tot de laatste dag, 16 augustus, dit is het moment dat de aandelen 

worden gekocht tegen een koers van $20. De totale aankoopsom bedraagt &20.000. 

4. De short seller geeft precies de 1000 geleende aandelen terug aan de broker tegen een 

lagere prijs. 

5. De short seller maakt hierbij een winst van (verkoopsom-aankoopsom), (30.500-20.000) = 

10.500 winst. Alleen moet hier nog de rente op worden afgetrokken voor het lenen van de 

aandelen en de transactiekosten. Stel dat de rente 5% is en de transactiekosten $50, dan is 

de totale winst ($30.500 + 5% = $1.525) $10.500 - $1.525 - $50 = $8925. 

2.4.2.3 Pensioenfondsen 

Een pensioenfonds is een organisatie die de pensioenpremie van deelnemers beheert en wanneer 

de deelnemer pensioengerechtigd is, dan wordt er maandelijks een bedrag uitgekeerd.  

Door al vermogen op een bankrekening te plaatsen en hiervan rente te mogen ontvangen levert te 

weinig rendement op. Hooguit wordt hiermee de inflatie tenietgedaan. Daarnaast hebben de grote 

pensioenfondsen enorm veel vermogen, zoveel dat een bank hiervoor niet garant kan staan mocht 

de bank eventueel omvallen. Voor pensioenfondsen is de voornaamste reden om hun vermogen te 

beleggen om de pensioengerechtigden te voorzien van het pensioen waar zij recht op hebben. 

Pensioenfondsen beleggen daarom ook voornamelijk in beursgenoteerde bedrijven. Tevens zullen er 

ook wel beleggingen zijn in private bedrijven, maar het nadeel hiervan is dat deze meestal niet vrij te 

verhandelen zijn. Mochten deze wel vrij te verhandelen zijn, duurt het meestal heel lang voordat er 

een koper gevonden is. Voor de pensioenfondsen in Nederland geldt dat zij een minimale 

dekkingsgraad van 110% moeten hebben. Als een pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 100% 

kan het pensioenfonds wel alle pensioengerechtigden hun pensioen laten uitkeren, alleen hebben ze 

dan geen financiële buffer. Dus op het moment dat het dan weer slechter gaat met de economie en 

de dekkingsgraad daalt onder de 100%, dan is er niet voldoende geld in kas om iedereen uit te 

betalen. Vooral door de huidige financiële omstandigheden, wordt het voor de pensioenfondsen 

steeds moeilijker om de dekkingsgraad op peil te houden. Pensioenfondsen die momenteel 

voldoende dekkingsgraad hebben, kunnen na een paar slechte beursdagen al onder de minimale 

dekkingsgraad uitkomen (Rijksoverheid, 2013). 
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Door de kredietcrisis, die op het moment van schrijven nog steeds aanwezig, is de dekkingsgraad van 

de Nederlandse pensioenfondsen gezamenlijk sterk gedaald. Voor 2008 bedroeg de dekkingsgraad 

van het eerste kwartaal 136%, in het derde kwartaal was de dekkingsgraad flink teruggelopen en wel 

tot 121% (DNB, 2012).  

Pensioenfondsen behoren tot een groep dat enorm veel vermogen in kas heeft en belegt daarbij ook 

groot gedeelte dan ook in aandelen. In de aandelenwereld worden de pensioenfondsen dan ook op 

de voet gevolgd door andere professionele beleggers. Op het moment dat pensioenfondsen 

instappen in een aandeel, dan is dat direct te merken aan het volume en de koers van het aandeel. 

Pensioenfondsen kopen meestal aandelen groot in. Een pensioenfonds is dus een partij die invloed 

kan uitoefenen op een aandeel en indirect een grote impact heeft op de beurs. 

2.5 Centrale banken 
De centrale banken spelen een grote rol bij het aanpassen van de staatsrentes en het opkopen van 

obligaties (schuldpapieren van landen). In deze paragraaf wordt de rol van de Amerikaanse centrale 

bank besproken en tevens die van de Europese centrale bank (ECB). Twee instanties die veel macht 

en impact hebben op de aandelenmarkt, want zij bepalen immers de rentes. 

De Amerikaanse centrale bank, vaak ook gerefereerd als de Federal Reserve System of Feds is in 

1913 in het leven geroepen. Dit naar aanleiding van onzekerheid en paniek in de financiële wereld 

van 1907. Vanaf het moment dat de FRS is ontstaan is er veel veranderd en heeft deze steeds meer 

bevoegdheden gekregen. Even ook na de "Grote Depressie" waar de FRS de dollar stabiel probeerde 

te houden. De functie van de FRS nu is om de Amerikaanse reserves te bewaken en tevens brengen 

zij cijfers uit over de economie. De FRS speelt een centrale rol in de liquiditeit van het financiële 

systeem tussen commerciële banken. De Amerikaanse centrale bank biedt hierbij bescherming aan 

de banken en de transacties tussen de banken. Vooral in het begin van de financiële crisis en een 

aantal banken dreigden om te vallen, doordat er door negatief nieuws bankruns waren ontstaan. 

Waardoor de Amerikaanse centrale bank ervoor zorgde dat er nog steeds transacties tussen de 

verschillende banken met garantie bleef bestaan. Op het moment dat banken elkaar geen geld meer 

uitlenen, dan loopt het hele financiële systeem muurvast. Als het gevolg hiervan kunnen er immers 

ook geen hypotheken meer worden afgesloten en de transacties tussen bedrijven lopen spaak. 

Onder de FRS valt ook de Federal Open Market Committee (FOMC) zij nemen de beslissingen over 

de rentestanden van de Verenigde Staten en de groei van de geldhoeveelheid. Met andere woorden 

zij bepalen de rente van de banken en de rente van de banken wordt weer doorberekend aan de 

klanten van de bank. De grootse klant van de Federal Reserve is de Amerikaanse overheid zelf, de 

U.S. Treasury.  

De Federal Reserve Board neemt de verantwoordelijkheid van de regelgeving en het toezicht van de 

banken die zijn aangesloten bij de centrale bank. Tevens monitort de centrale bank alle aangesloten 

banken, op het moment dat bijvoorbeeld de geldreserves te laag zijn dan wordt dit aan de 

desbetreffende bank gerapporteerd. Een andere grote rol dat de Federal Reserve op zich neemt, is 

de rol van het regulieren van het monetaire beleid dus met andere woorden de maatregelen die 

men neemt om de eigen valuta stabiel te houden. Een ander feit is, dat op het moment de financiële 

crisis enigszins gestabiliseerd is er een ware valutaoorlog is uitgebroken. Dit betekent dat landen hun 

eigen munt zo kunnen devalueren, dus in waarde laten dalen, zodat hun eigen staatsschuld daarbij 

afneemt en dus minder rente hoeven af te dragen.  
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Aanpassingen aan de geldhoeveelheid en de kredieten hebben invloed op de rente en dus de 

performance van de Amerikaanse markt. Momenteel is Ben Bernanke de voorzitter van de FRS, hij is 

de opvolger van Alan Greenspan. Vanaf 1987 tot 2006 zat Alan Greenspan aan het roer van FRS en 

hij had een behoorlijk machtige positie. Veel professionele beleggers luisterde dan ook goed naar 

zijn woorden en probeerden dit te analyseren. Naar aanleiding van de persconferenties van 

Greenspan namen veel professionele beleggers hun strategische beslissingen.  

In het artikel van (Rosa, 2011) is er ook onderzoek gedaan naar de effecten die Federal Reserve kan 

hebben op de Amerikaanse aandelenmarkt. Men toont in dit onderzoek ook aan dat policy acties en 

officiële berichtgeving een significant effect hebben op de economische ontwikkelingen. 

Bijvoorbeeld, ongeveer 90% van de verklaarbare variatie in de S&P 500 komt door onverwachte 

wendingen in de statements die door de Federal Reserve worden gepubliceerd. Hetzelfde geldt ook 

voor de FOMC, binnen 40 minuten reageert de markt op de berichtgeving. Deze paper toont aan dat 

de Centrale banken een belangrijke rol spelen in de aandelenmarkt. Door het meten van high 

frequency data, konden veel abnormaliteiten verklaard worden door de acties van de Federal 

Reserve. Figuur 2.0.5 toont de reactie aan van de Amerikaanse markten n.a.v. de aankondigen 

gemaakt door de FOMC. 

 

Figuur 2.0.5 

 

De Europese tegenhanger, namelijk de Europese Centrale Bank vervult haar rol voor de Europese 

lidstaten die zijn aangesloten bij de Euro. In Amerika zijn alle staten lid van de eigen centrale bank, in 

Europa is dit toch wezenlijk anders. De Europese munteenheid heeft geleid tot een eigen centrale 

bank, namelijk de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB en de centrale banken van die landen 

hebben die de Euro hebben aangenomen vormen een systeem, genaamd het eurosysteem. Voor 

Nederland treedt de DNB "De Nederlandsche Bank"op als centrale bank. Momenteel zijn zeventien 
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landen aangesloten bij de Euro en dus automatisch lid van de ECB. De Europese Centrale Bank in 

1998 opgericht als vervanging van het Europees Monetair Instituut. Het EMI heeft een sleutelrol 

gespeeld bij de invoering van de Euro. De Euro is uiteindelijk op 1 januari 1999 ingevoerd. Steeds 

meer taken van de eigen nationale centrale banken worden langzaamaan overgenomen door de 

ECB. De DNB blijft voorlopig nog wel de centrale rol spelen bij het opstellen van regulering en 

wetgeving voor de banken in Nederland. Tevens vervult het nog de rol bij het geven van 

toestemming voor het oprichten van een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. 

Samenvattend kan er wel gezegd worden dat de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, de 

markt enorm kunnen beïnvloeden. Door de rentes van de valuta aan te passen en/of de inflatie te 

beïnvloeden door de geldhoeveelheid te verhogen.  

2.6 Economische cijfers 
Naast de algemene berichtgeving over bedrijven, politieke invloeden en inkomsten die door een 

bedrijf wordt gegenereerd. Zijn de economische cijfers en economische berichtgevingen net zo 

belangrijk. Dit weerspiegelt het sentiment van de economie en het consumentenvertrouwen. Op de 

beursdagen dat er economische cijfers moeten uitkomen, kan men zien dat er voordat het nieuws 

wordt uitgebracht de handel in aandelen heel rustig verloopt. Daarnaast wordt het begrip sentiment 

veel toegepast, het sentiment geeft de stemming weer van de financiële markten. Het sentiment 

kan dus positief, neutraal of negatief zijn. 

2.6.1 GDP/Bruto Nationaal Product 

 

Figuur 2.0.6 

De beste manier om de status van een landelijke economie te bepalen, is door naar de GDP (Gross 

Domestic Product) kijken ook wel als Nederlandse term bekend als BNP (Bruto Nationaal Product). 

De GDP is de belangrijkste graadmeter in de wereld van de indicators waar het gaat om het meten 

van de economie. Bovendien is het een goede graadmeter voor de levensstandaard van een land.  

Dit statistisch gegeven wordt gebruikt om de totale productie van een land te meten, dit was voor 

de Amerikaanse economie volgens de GDP gemeten, alles wat geproduceerd is door de inwoners en 
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alle bedrijven voor 2012, kwam uit op 15,6 biljoen dollar. Voor de Nederlandse economie was de 

GDP over 2012 zo'n 770 miljard dollar. 

De GDP meet de totale economische productie van een land en vertegenwoordigt de marktwaarde 

van alle goederen en services geproduceerd door de economie gedurende een bepaald gemeten 

termijn, dit omsluit ook de consumptie door de inwoners, overheidsuitgaven, private voorraden, 

vastgoed en handelsbalans(import en export). Ieder kwartaal worden de cijfers opnieuw uitgebracht 

en vaak doorberekend naar een jaarlijkse schaal.  

Voor Amerika is de BEA (Bureau of Economic Analysis) verantwoordelijk voor het uitbrengen van 

GDP. Voor het berekenen van de GDP, maakt BEA gebruik van het volgende: 

1. Import en inkomen van Amerikaanse bedrijven en personen die buiten de landsgrenzen werkzaam 

zijn, worden niet meegerekend. De reden hiervan is, dat dan de wisselkoersen en handelsverdragen 

de cijfers verpesten. 

2. De invloed van de inflatie worden weggelaten. 

3. Alleen het eindproduct wordt meegerekend. 

Groeiratio 

Voor de Amerikaanse GDP berekent de BEA voor ieder kwartaal de cijfers, men de berekend het 

afgesloten kwartaal en men maakt een vergelijking met een ieder afgesloten kwartaal. Dit om het 

groeipercentage van het laatste kwartaal te bepalen. 

Voor investeerders is de GDP ook een goede graadmeter voor het bepalen van de investeringen en 

beleggingen. Men kijkt dan vooral naar het GDP-groeipercentage om dan hun waardeportefeuille 

aan te passen. De investeerders vergelijken het groeipercentage van verschillende landen met elkaar 

om dan te kunnen bepalen waar de beste kansen liggen. Het meest voor de hand liggend is dan om 

aandelen te kopen van bedrijven die gelegen zijn in een land met een sterk groeipercentage. 

Voor de Federal Reserve is het GDP-groeipercentage ook een indicator om hun monetaire beleid aan 

te passen, een ingreep kan zijn door de inflatie aan te wakkeren. 

2.6.2 Werkloosheidcijfers 

De belangrijkste werkloosheidcijfers zijn die van de Verenigde Staten, de Europese markten wachten 

op de dag van publicatie meestal ook op deze cijfers voordat er weer actief verder wordt gehandeld. 

Zo ook voor de Nederlandse markt, waarbij de AEX reageert op de berichtgeving van de 

Amerikaanse werkloosheidcijfers deze waren precies om 14.30u gepubliceerd, zie Figuur 2.0.7. Na 

de cijfers van de Verenigde Staten zijn de cijfers van de Europese staten ook een belangrijke factor. 

De werkloosheidcijfers geven een goede indicatie over het verloop van de economie. De 

werkloosheidcijfers zelf hebben direct impact op de koopkracht en daarom zijn deze cijfers zo 

belangrijk. Want als men immers geen werk heeft, dan heeft men ook minder te besteden. 
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Figuur 2.0.7 

Voor de VS is de BLS (Bureau of Labor Statistics) aangewezen om de werkloosheidcijfers bij te 

houden. De term werkloos is door de LBS als volgt gedefinieerd; personen die geen werk hebben en 

de afgelopen vier weken naar werk hebben gezocht, tevens momenteel beschikbaar zijn voor werk. 

Daarnaast zijn personen die tijdelijk zijn ontslagen en wachten totdat ze weer worden opgeroepen 

voor werk, ook meegenomen in de werkloosheidsstatistieken. 

Voor de personen die voor de afgelopen vier weken niet naar werk heeft gezocht wordt niet meer 

genomen als werkloze, deze worden ook verwijderd uit de beroepsbevolkingcijfers door de BLS. De 

meeste mensen verlaten de beroepsbevolking als men met pensioen gaat, schoolgaande zijn, een 

handicap hebben waardoor ze niet kunnen werken, of familieverantwoordelijkheden(zorg) hebben. 

De BLS meet de werkloosheid door gebruik te maken van maandelijkse surveys die worden verspreid 

aan verschillende huishoudens, ook wel CPS (Current Population Survey) genoemd. Deze gegevens 

worden al sinds 1940 iedere maand verzameld. Dit was bedoeld als een antwoord tegen de Grote 

Depressie, gedirigeerd vanuit de Amerikaanse overheid. 

Hoe worden werkloosheidsstatistieken gebruikt? 

Werkloosheid is een belangrijke indicator wat gebruikt wordt door de Amerikaanse overheid, het 

meet de algemene gezondheid van de economie. Als de werkloosheid te hoog wordt (gelijk aan of 

boven de 6%) dan zal de overheid de economie stimuleren en extra banen creëren. De Federal 

Reserve zal dan het geldhoeveelheidbeleid inzetten, de geldhoeveelheid zal dus worden verhoogd 

door het bijdrukken van extra geld. Daarnaast zullen de rentes van de leningen worden verlaagd, dus 

ook de leningen die tussen banken worden afgesloten. 

Mochten deze maatregelen ook geen uitkomst bieden of niet het gewenste effect, dan past de 

Amerikaanse overheid een ander fiscaal beleid toe. Dit beleid bestaat dan vooral uit het creëren van 

banen in de overheidssector of in de publieke sector. 

Een algemene opvatting is dat de werkloosheidcijfers niet te laag kunnen uitvallen, maar het kan in 

principe wel. Zelfs in een gezonde economie kan er altijd een natuurlijke werkloosheid zijn. Te meer 

omdat mensen ook tussen banen kunnen wisselen, een ander feit is dat personen met ambitie 

meestal opzoek zijn naar een betere baan of een betere carrière. Een ander verschijnsel is dat 

mensen, die werkloos zijn, bewust afwachten totdat zij een betere baan krijgen aangeboden. De 
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laagste werkloosheid ooit in Amerika gemeten lag op zo'n 2,5%. Als het werkloosheidcijfer voor de 

Amerikaanse economie al rond de 4% zit, is het voor de meeste bedrijven al lastig om goed 

personeel te vinden, het gaat hierbij vooral om hoger opgeleiden. 

De gevolgen van werkloosheid 

De gevolgen van werkloosheid voor het individu is financieel en soms ook emotioneel gezien 

destructief. Voor de economie kunnen de gevolgen ook destructief zijn, wanneer de werkloosheid 

boven de 5-6% komt. Op het moment dat er zoveel mensen werkloos zijn, verliest de economie één 

van zijn sleutelfactoren voor economische groei namelijk consumentenuitgaven. Simpel gezegd, 

werknemers hebben minder te besteden tot het moment dat ze een nieuwe baan vinden. Als de 

hoge werkloosheid blijft aanhouden, kan dit de recessie vergroten of zelfs doorslaan naar een 

depressie. Dat komt doordat minder consumentenuitgaven door werklozen de omzetten van 

bedrijven verlaagd, wat weer zorgt voor meer ontslagen omdat het bedrijf de kosten wilt verlagen. 

Dit kan eenvoudig doorgroeien naar een neerwaartse spiraal. Verder zijn de gevolgen van de 

financiële crisis ook dat mensen steeds langer werkloos zijn, voor Amerika is dit sinds januari 2012 

berekend op meer dan 5,5 miljoen mensen die langer dan zes maanden werkloos zijn. Doordat de 

arbeidsmarkt op zijn beurt ook snel verandert, kunnen de vaardigheden van de werklozen niet meer 

aansluiten op de openstaande vacatures. Deze ontwikkeling noemt men ook wel structurele 

werkloosheid. Vooral werklozen van 55 jaar of ouder worden op deze manier hard getroffen en deze 

leeftijdgrens verschuift steeds sneller naar beneden. 

2.6.3 Inkoopmanagersindex 

De inkoopmanagersindex, ook wel beter bekend als de Purchasing Managers Index (PMI) is een 

indicator voor financiële handelingen van managers die goederen en/of diensten afnemen. De index 

wordt bepaald aan de hand van de resultaten van questionnaires die worden ingevuld door 

managers uit verschillende sectoren. De PMI is ontstaan in de Verenigde Staten, waarbij de index uit 

de VS nog steeds geldt als belangrijke graadmeter. De index is in het beheer van de Institute for 

Supply Management (ISM), het bedrijf MarkIt verzorgt de questionnaires. De magische grens voor de 

index is 50, ook wel het neutrale punt. Als de index beneden de 50 komt, dan is het sentiment 

negatief en als het sentiment positief is dan zal de index hoger zijn dan 50. De PMI geeft dus een 

goed beeld van het huidige sentiment voor de economie, deze index wordt dan ook niet 

toevalligerwijs veel gebruikt door beleggers. Eventueel kan dit ook worden doorgetrokken naar het 

vertrouwen in de economie en dan met name het vertrouwen van de consumenten. Want managers 

kunnen pas een aantal aankopen doen voor hun bevoorrading als consumenten vertrouwen hebben 

in de economie en als gevolg daarvan aankopen durven te doen.  

Voor Nederland geeft de NEVI maandelijks de PMI uit. In Nederland doen ongeveer 300 

inkoopmanagers mee met het invullen van de maandelijkse enquête. Iedere eerste dag van de 

maand worden deze cijfers gepubliceerd. Deze cijfers geven voor de Nederlandse economie een 

goede indicatie over het verdere verloop hiervan, tevens bepaalt deze indicator de stemming van de 

AEX.  
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Figuur 2.0.8 

 

De bovenstaande afbeelding geeft de PMI-waarde weer van de gehele Eurozone, dus alle 

producerende landen. 

 

 

Figuur 2.0.9 

De afbeelding hierboven geeft een aantal landen weer uit de Eurozone, waarbij alle landen in deze 

afbeelding een PMI-waarde van onder de 50 halen. 

2.6.4 Consumentenvertrouwen/Consumentensentiment 

Het consumentenvertrouwen van Amerika ook wel de Consumer Confidence Index (CCI) genoemd, 

wordt iedere maand uitgebracht door de Conference Board. Deze non-profit organisatie staat hoog 

aangeschreven bij investeerders en de Federal Reserve. De CCI is een economische indicator, waarbij 

een survey onder 5000 huishoudens wordt verspreid. De Index is ontworpen om aan de hand van 

deze huishoudens de financiële gezondheid, koopkracht en vertrouwen te meten van de gemiddelde 

consument. Deze index is in 1967 geïntroduceerd en wordt sindsdien wereldwijd gebruikt. Het 



34 
 

consumentenvertrouwen is belangrijk voor de economie, omdat consumentenuitgaven voor 

ongeveer 70% verantwoordelijk zijn voor economische groei. Als consumenten onzeker zijn over de 

economie, dan zal men minder kopen en zal de economie verder afremmen. Als het vertrouwen van 

de consument toeneemt, dan zal de economie groeien. 

De CCI is opgebouwd uit drie nominale cijfers, namelijk: één voor hoe de mensen zich momenteel 

voelen (Index of Consumer Sentiment), één voor hoe het met de economie gaat (Current Economic 

Conditions), en de laatste voor hoe men de komende zes maanden ziet (Index of Consumer 

Expectations). 

 

Figuur 2.0.10 

De bovenstaande afbeelding geeft het consumentenvertrouwen weer vanaf het moment van 

ingebruikname tot 2011.  

Hoewel index veranderingen van minder dan 5% vaak worden afgedaan als onbelangrijk, geeft een 

beweging van 5% of meer een verandering aan in de koers van de economie. 

Wat betekent dit voor investeerders? 

De CCI wordt nauw in de gaten gehouden door analisten en investeerders, dit om een beter beeld te 

krijgen over de consumentenuitgaven. Het idee achter het consumentenvertrouwen is dat een 

consument die gelukkig is en aanvoelt dat zijn/haar levenstandaard verbetert. Zo'n consument zal 

meer uitgeven en waarschijnlijk ook grotere aankopen doen, zoals een nieuwe auto of huis. 
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De aandelenmarkten kunnen heftig reageren op het moment dat de cijfers over het 

consumentenvertrouwen zijn gepubliceerd. Een hoge CCI, vooral ten tijde van economische 

stilstand, kan de aandelenmarkt positief beïnvloeden. Door een beter consumentenvertrouwen zijn 

investeerders eerder bereid om aandelen te kopen. Vooral op de momenten dat de onzekerheid 

over de economie toeneemt en de cijfers positief zijn. Als er een opgaande trend is voor het 

consumentenvertrouwen, betekent dit meestal dat de aandelen ook omhoog gaan. Mocht het zo 

zijn dat het consumentenvertrouwen te hoog is, dan kan dit tot het gevolg hebben dat er een 

enorme vraag naar goederen is. Dit heeft op zijn beurt weer een effect op de inflatie, wat dan zal 

stijgen. Het effect hiervan is weer dat de centrale banken moeten ingrijpen en de staatsrente zullen 

aanpassen. Door de hogere rentes zal de waarde van de valuta stijgen, waardoor de export 

reduceert en de importprijzen zullen dalen. 

Het enorme nadeel van zo'n survey is, dat het subjectief is en de resultaten moeten dan ook als 

zodanig worden geïnterpreteerd. Met dit in het achterhoofd, nemen economen daarom alleen data 

van het consumentenvertrouwen van de afgelopen drie en zes maanden voordat men een gedegen 

voorspelling kan doen over het sentiment. Over het algemeen zal een stijgend 

consumentenvertrouwen in lijn lopen met de detailhandelsverkopen, persoonlijke consumptie en 

uitgaven. Verder is de CCI een goede indicator voor het GDP, de Federal Reserve neemt de CCI ook 

mee bij het bepalen van de staatsrente. Door deze invloed heeft het consumentenvertrouwen dus 

ook invloed op de aandelenmarkten. 

Nederland 

Voor Nederland zijn er twee overheidsbureaus die beide cijfers publiceren over de Nederlandse 

economie, namelijk het CPB (Centraal Plan Bureau) en het CBS (Centraal Bureau voor de 

statistiek).Waarbij het CPB meer de taak heeft om de regering te ondersteunen met het maken van 

beslissingen en hierbij gebruikmakende van voorspellingen over het verloop van de Nederlandse 

economie. Het CBS registreert de cijfers achteraf, het CBS is aangewezen om het 

consumentenvertrouwen te publiceren. Het CBS voert maandelijks een zogenaamd Consumenten 

Conjunctuuronderzoek uit, hierbij krijgen consumenten een enquête waarbij vragen worden gesteld 

over de algemene economische situatie en de eigen financiële situatie. De gegevens worden door 

het CBS verwerkt tot het consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen geeft een goede indicatie over 

de ontwikkeling van de Nederlandse huishoudens en het consumptiepatroon. 

2.6.5 Marktvertrouwen/Marktsentiment 

Het marktvertrouwen is de algemene houding van investeerders tegenover de financiële markt. 

Marktsentiment is het gevoel of de toon van een financiële markt, zoals dat wordt weergegeven 

door de koersbewegingen van de verhandelde aandelen op de aandelenmarkt. Bijvoorbeeld, als de 

koers van een aandeel stijgt dan kan dit wijzen op een 'bullish' marktsentiment, dit geldt ook voor de 

daling van een koers en dit kan wijzen op een 'bearish' marktsentiment. 

Marktsentiment wordt ook wel "beleggerssentiment" genoemd en is niet altijd gebaseerd op de 

economische fundamenten en dit wordt gemeten aan de hand van de VIX. Het marktsentiment is 

belangrijk voor day traders en technische analisten, deze gebruiken de technische indicatoren als 

meetinstrument en proberen winst te behalen aan de hand van korte termijn wisselingen op de 

aandelenbeurs. 
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Deze schommelingen worden veroorzaakt door het sentiment van de investeerders. Verder is het 

marktsentiment ook belangrijk voor investeerders die speculeren op een daling en hiermee hun 

winst behalen. Deze groep investeerders wordt ook wel shorters genoemd, bijvoorbeeld als 

iedereen koopt dan zal een shorter zijn aandelen van de hand doen. 

VIX 

VIX staat voor Volatility IndeX, dit is een index die niet iedereen even bekend voorkomt, maar 

desalniettemin kan deze een redelijke indicatie geven over het sentiment. De VIX wordt ook wel de 

"fear index" genoemd en is in het bezit van de Chicago Board Options Exchange (CBOE). 

2.6.6 Inflatie 

Inflatie is de stijging van het algemene prijspeil van goederen en diensten in een economie over een 

periode van tijd. Als het algemene prijspeil stijgt dan zal elke eenheid van de valuta minder goederen 

en diensten kunnen inkopen. Dus de inflatie geeft ook aan hoeveel de koopkracht erop achteruit 

gaat. De inflatie wordt voor de verschillende valuta’s ook telkens opnieuw vastgelegd zo geldt er 

voor de Eurozone een maximale inflatie van 2%, deze doelstelling is vastgesteld door de ECB. Voor 

Nederland is in het eerste kwartaal van 2013 een inflatie berekend van 3%, dus eigenlijk boven de 

norm die de ECB als grens aangeeft. 

De inflatie zelf is ook te reguleren, wat de centrale bank dan doet is de geldhoeveelheid vergroten 

door de geldpersen aan te zetten. De effecten van de inflatie kunnen een negatieve of positieve 

impact hebben op de economie. Bij een hoge inflatie en lage rente, dan kan het geld wat op een 

spaarrekening vaststaat in koopkracht verminderen. Een ander negatief effect is als de inflatie te 

sterk stijgt, de kans bestaat dan dat consumenten goederen gaan opslaan. Bijvoorbeeld 

levensmiddelen, hierdoor kan er een tekort ontstaan in goederen wat de prijs weer doet toenemen. 

Dit effect is ook een aantal keer waargenomen in China, waarbij er bijvoorbeeld een tekort was aan 

rijst (WSJ-2, 2012).  

Een positief effect is dat de centrale banken de rente kunnen aanpassen dit om de recessie te 

beperken en tevens om de investeringen te stimuleren in niet-monetaire investeringsprojecten. 

Economen wereldwijd zijn het er algemeen over eens dat enorme toenames van inflatie of zelfs 

hyperinflatie te verklaren is door het enorm verhogen van de geldhoeveelheid deze fenomenen zijn 

ook beschreven door (Barro & Grilli, 1994). 

In de economie staat de geldhoeveelheid bekend als het totale bedrag van monetaire activa wat 

beschikbaar is in een economie op een bepaald tijdstip. Er zijn verschillende manieren om geld te 

definiëren, maar volgens de standaardmetingen wordt er het volgende mee bedoeld namelijk; 

valuta wat er in de handel in omloop is en gestort geld dat direct opneembaar is. Vermogen dat is 

opgenomen in een account waarvan gestort kapitaal kan worden opgenomen op elk moment zonder 

dit van tevoren hoeven aan te geven aan de bank. De statistieken over de geldhoeveelheid worden 

normaliter door overheden en centrale banken bijgehouden en gepubliceerd. Veel analisten nemen 

de geldhoeveelheid op in hun analyse vanwege het effect dat het heeft op het prijsniveau, inflatie, 

wisselkoers en fluctuatie van de economie. Er is een direct verband tussen lange termijn prijsinflatie 

en de groei van de geldhoeveelheid, als het gaat om snelle toename in de hoeveelheid geld in de 

economie. 



37 
 

2.7 Gedragseconomie 
Dit is een stroming binnen de economie dat met behulp van psychologische invloeden de 

economische wetenschap realistischer probeert te maken. Hierbij worden de effecten bestudeerd 

van sociale, cognitieve en emotionele factoren op de economische beslissingen van individuen en 

instituten op marktprijzen en winsten van bedrijven. 

Gedragsmodellen integreren meestal inzichten uit de psychologie met neoklassieke economie, op 

deze manier omvatten deze modellen een breed veld van methoden en onderzoeksgebieden.  

De studie, gedragseconomie, gaat ook over de manier hoe marktbesluiten worden genomen en 

mechanismes die de publieke keuze bepalen aan de hand van vooroordelen. De centrale kwestie 

binnen de gedragseconomie is om een verklaring te geven waarom de marktdeelnemers 

systematisch fouten maken. 

In de gedragseconomie wordt er extra aandacht besteed aan inefficiënties zoals overdreven reacties 

op nieuws uit de financiële wereld die de markttrends kunnen doen omslaan. In extreme gevallen 

kan dit leiden tot economische bubbels of marktcrashes, een bekende bubbel is de huizenmarkt van 

de VS en Noord-Europa. Zulke reacties hebben tot gevolg dat investeerders minder risico nemen en 

wachten met investeringen. 

Een ander aandachtspunt is dat er een asymmetrie bestaat tussen de keuze om een financieel 

instrument te bemachtigen of juist om het te behouden. Vooral op het moment dat men verlies 

moet nemen voor een financieel instrument, dit verlies aversie kan ervoor zorgen dat een 

investeerder zijn verlies op het moment niet wilt nemen en op een later moment zijn verlies alleen 

maar is vergroot. Hierop kan de sociale media ook impact op hebben, door een trend van negatief 

nieuws kan een investeerder zijn aankopen van de hand doen. Voor een andere investeerder kan dit 

juist een goed moment zijn om in te stappen. Andersom kan een enorme toestroom van positief 

nieuws ervoor zorgen dat er juist nieuwe investeerders instappen, het gevaar is dat een aandeel ook 

overkocht kan zijn. Dus men betaald voor een aandeel een bepaalde prijs wat het eigenlijk niet 

waard is. 

Voor deze scriptie slaat de gedragseconomie een brug tussen de aandelenmarkt en de sociale 

media. De gedragseconomie geeft een beter inzicht hoe marktbewegingen vertaald kunnen worden 

naar emoties. Vrij vertaalt, actie en dan een reactie. 

Gedrag van de aandelenmarkt 

Vanuit ervaring weet men dat investeerders die voor de lange termijn een positie hebben 

ingenomen en een bepaalde uitstapkoers hebben bepaald, dan toch bij een positieve trend het 

aandeel 'tijdelijk' nog behouden. Met het risico dat binnen een korte termijn, het aandeel aanzienlijk 

kan dalen. Overdreven reacties komen voor, op zo'n manier dat door excessieve optimisme de 

prijzen worden opgedreven, hetzelfde geldt voor het pessimisme waardoor de koersen veel lager 

eindigen terwijl de onderliggende waarde veel hoger is. 

Uit psychologisch onderzoek uitgevoerd door (Rubin & Capra, 2011)is gebleken dat mensen vatbaar 

zijn voor het zien van patronen, vaak ziet men patronen waarvan men denkt die er toe doen terwijl 

het in feite niets meer dan ruis is. In de huidige context betekent dit dat positief nieuws over een 

bedrijf ervoor kan zorgen dat investeerders overdreven reageren en onterecht de prijs opdrijven 
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(overbought). In feite zullen de aandelen die verkocht zijn boven de echte onderliggende waarde, op 

'korte' termijn rap in tempo dalen. Waardoor investeerders die net zijn ingestapt hun verlies moeten 

nemen, voor een hedgefonds is dit een ideaal moment om het aandeel in grote aantallen te shorten.  

2.7.1 Markttrend 

Een markttrend is de manier waarop de financiële markt zich beweegt over een gegeven tijd. 

Handelaren kunnen de markttrends volgen door gebruik te maken van technische analyses. De 

trends die geanalyseerd worden, verschillen van tijdsperiode. Namelijk korte termijn, tussenliggende 

termijn en de lange termijn. 

2.7.2 Technische analyses 

In de financiële wereld zijn de technische analyses meer geënt op het voorspellen van koersen 

gebaseerd op eerdere koersbewegingen. Hierbij word er voornamelijk naar de prijs van het aandeel 

gekeken en het volume. 

2.7.3 Bull market 

Deze definitie geeft aan dat er opgaande trend is in de aandelenkoers. Deze trend is vaak te vinden 

na economisch herstel, binnen deze trend kan een aandeel een bepaalde periode met winst sluiten. 

Aandeelhouders die hun aandelen tegen een lagere prijs hebben ingekocht dan de slotkoers en hun 

aandelen verkopen maken hierbij winst. De naamgeving komt  

2.7.4 Bear market 

In deze markt is er sprake van een neergaande trend, de aandelenkoersen blijven dalen door 

onzekerheid in de economie. Of er is sprake van overwaardering waarna er een correctie volgt. Er 

zijn investeerders die op dalende prijzen speculeren, zij kopen een aandeel in voor een bepaalde 

prijs en met een verwachting dat het aandeel binnen een bepaalde termijn weer zal dalen. Deze 

manier van speculeren wordt ook wel short selling genoemd. 
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3. Systeemmodel van de aandelenbeurs 
In dit hoofdstuk wordt er van het besproken domein in het voorgaande hoofdstuk een model 

gemaakt, in het vorige hoofdstuk is er een indruk gegeven van hoe de aandelenmarkt in elkaar zit. 

3.1 Initiële model van de aandelenbeurs 
Het onderstaande model geeft de besproken invloeden weer uit de voorgaande hoofdstukken, het 

model geeft snel weer wat de invloeden zijn op de verschillende indicatoren en entiteiten op de 

beurs. Dit initiële model geeft de verbindingen weer op macroniveau. 

 

Figuur 3.0.1 

Het onderstaande model is verder geëvolueerd uit het initiële model, het nieuwe model beschrijft 

het domein met minder details en is daarom beter te analyseren. 

 

Figuur 3.0.2 

Dit model, net als het vorige model, beschrijft het domein ook op macroniveau en geeft een 

weergave van de verschillende verbindingen die er tussen de verschillende indicatoren en entiteiten 
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zijn. In iedere bol staat een entiteit, hierop zal nog op mesoniveau worden ingezoomd. In de 

volgende paragrafen zal het model verder op mesoniveau worden toegelicht. 

3.1.1 Politiek klimaat 

Het onderstaande model beschrijft het politiek klimaat op mesoniveau, hierbij worden de 

verschillende invloeden weergegeven die uiteindelijk weer eindigen bij het politiek klimaat. Een 

externe beïnvloeding in deze is het consumentenvertrouwen. Deze is geleend uit de “economische 

cijfers”. Een verdere toelichting van het model: 

De monetaire politiek, ook wel de geldpolitiek genoemd, zij bepalen wat er in de mondiale economie 

gebeurt. 

De begrotingspolitiek stelt de eisen op die gevolgd moeten worden om voor een land de 

vooropgestelde begroting te behalen.  

Financiële toezichthouders zoals de SEC en AFM kunnen instemmen voor een regulatie of 

deregulatie van financiële instrumenten. Dit verloopt middels een wetswijziging. 

De politieke stabiliteit van een land speelt ook een grote rol bij het naleven van een gezonde 

politieke klimaat. Er bevindt zich een cykel tussen het politiek klimaat en het 

consumentenvertrouwen. Beide entiteiten kunnen elkaar versterken of verzwakken, daarnaast is het 

consumentenvertrouwen eigenlijk een externe factor die uit economische cijfers komt. De 

remmende factor op deze cykel is het politieke klimaat zelf, dat beïnvloed wordt door de entiteit op 

meso- en macroniveau. Daarnaast kan er ook een remming plaatsvinden bij het 

consumentenvertrouwen, wat weer beïnvloed wordt door de economische cijfers. 

 

Figuur 3.0.3 
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3.1.2 Berichtgeving 

De entiteit berichtgeving is één van de meeste complexe onderwerpen samen met de 

aandelenkoers. De berichtgeving wordt eigenlijk vanuit twee werelden beïnvloed, namelijk de 

algemene berichtgeving en de informele berichtgeving. De algemene berichtgeving bestaat eigenlijk 

alleen uit de traditionele media, waarbij er tussen de verschillende door de cykels een versterkend 

effect kan optreden. Verder worden de algemene berichtgeving en de informele berichtgeving 

beïnvloed door de externe factoren; consumentenvertrouwen, werkloosheidcijfers, exportcijfers, 

BNP, inkoopmanagersindex en financiële analyses. Er bestaat ook een link tussen berichtgeving en 

politieke invloeden, investeerders, sentiment. 

 

Figuur 3.0.4 

3.1.3 Sentiment 

Sentiment is het verbindende element tussen de aandelenkoers en de berichtgeving. De 

aandelenkoers is doorgaans gevoed door sentiment en de berichtgeving kan dit sentiment verhogen. 

Het sentiment wordt direct gevoed door het consumentensentiment en marktsentiment, ook wel 

consumentenvertrouwen en marktvertrouwen genoemd. Beide indicatoren geven aan of een 

consument bereid is, om een uitgave te doen. Het marktsentiment geeft ook aan of beide genoeg 

producten verkopen en of er ruimte is voor extra investeringen. De koopkracht heeft een directe 

invloed op het sentiment, de koopkracht zelf wordt weer beïnvloed door een externe factor het 

consumentenvertrouwen.  
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Het sentiment heeft verder een indirect invloed op investeerders. Investeerders zijn voornamelijk 

getriggerd door sentiment en technische analyses. De aandelenkoers wordt voor het grootste 

gedeelte beïnvloed door sentiment. Berichtgeving beïnvloedt het sentiment indirect.  

 

Figuur 3.0.5 

3.1.4 Investeerders 

Net als een eerder model uit een vorig hoofdstuk, wordt hierbij ook de hoofdentiteit het meest 

beïnvloed door externe factoren. De enige directe beïnvloeding is vanuit speculatie en technische 

analyse. 

 

Figuur 3.0.6 
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3.1.5 Aandelenkoers 

De aandelenkoers is nu vergelijking tot de andere modellen het meest beïnvloed door externe 

factoren en externe indicatoren. De aandelenkoers wordt direct beïnvloed door de externe 

indicatoren, technische analyse, valutakoers, jaarcijfers en kwartaalcijfers. De aandelenkoers maakt 

zelf ook onderdeel uit van een groter geheel namelijk de aandelenbeurs. De aandelenbeurs heeft 

zelf weer directe invloed op de AMEX, NYSE en de NASDAQ. Op hun beurt maken de prestaties van 

de beurzen weer deel uit van de indexen; DJIA, S&P 500 en de NASDAQ Composite Index. 

 

Figuur 3.0.7 

3.1.6 Bedrijfsresultaten 

Het meest verrassende bij dit model is, als men kijkt naar de verhouding van de voorspelling en de 

winstverwachting van een bedrijf. Als de voorspelling, positief is voor een beursgenoteerd bedrijf en 

de winstverwachting is ook positief dan zal er over het algemeen maar een kleine stijging 

plaatsvinden voor het aandeel. Hetzelfde geldt eigenlijk ook als de voorspelling van een aandeel 

negatief is en de winstverwachting dan ook negatief is. Dan zal het aandeel over het algemeen 

genomen licht dalen. In beide gevallen volgt het aandeel een vast patroon, immers de markt 

verwacht iets en op het moment dat er ook aan de verwachting wordt voldoen reageert de markt 

daar solide op. Maar in het geval dat de voorspelling positief is en de winstverwachting negatief, dan 

reageert de markt een stuk wispelturiger. Over het algemeen reageert de markt dan ook behoorlijk 

negatief en wordt het aandeel afgestraft met een enorme koersdaling, veel partijen doen dan hun 

aandelen van de hand om hun verliezen laag te houden. Dit heeft een versterkend effect op de 

daling van de koers. In het andere uiterste geval waarbij een negatieve voorspelling is gedaan, dan 

kan de koers explosief stijgen als de winstverwachting positief is.  
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Figuur 3.0.8 

3.1.7 Banken 

In dit model staat het begrip banken voor de particuliere en zakelijke banken. Deze banken worden 

direct beïnvloed door centrale banken, de valutakoers en financiële toezichthouders. De centrale 

banken oefenen hun beïnvloeding uit op de valutakoers. De valutakoers zelf wordt ook weer 

beïnvloed door de verschillende valuta’s. 

 

Figuur 3.0.9 



45 
 

3.1.8 Economische cijfers 

In het model van de economische cijfers wordt de hoofdindicator eigenlijk alleen beïnvloed door de 

interne factoren. Het consumentenvertrouwen, een indicator voor de markt die maandelijks 

terugkeert. Het marktvertrouwen doelt meer op de investeringen en uitgaven van bedrijven. De 

geldhoeveelheid en inflatie hebben eigenlijk direct een verband met elkaar en oefenen ook hun 

invloed uit op de economische cijfers. BNP, het bruto nationaal product. De werkloosheidcijfers uit 

Amerika vorm nog steeds een belangrijke indicator voor de gehele financiële markt. Als laatst de 

inkoopmanagersindex ook wel de PMI genoemd, wordt maandelijks uitgebracht en geeft een 

indicatie voor de nieuwe orders die geplaatst zullen worden door de managers die voor bedrijven 

inkopen doen. De banken hebben een indirecte invloed op de economische cijfers. Verder hebben 

de economische cijfers een indirecte invloed op de aandelenkoers. 

 

Figuur 3.0.10 

3.2 Validatie van modellen met de praktijk 
Dit is het laatste deel van hoofdstuk 3, hier worden aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden 

de modellen gevalideerd.  

3.2.1 Recente beurscrisis 

Doordat de financiële toezichthouders in Amerika geen regulatie hadden doorgevoerd op bepaalde 

financiële instrumenten, in dit geval derivaten, volgde er een kettingreactie die zijn weerga niet kent 

(Nu, 2013). 

De speculatie op deze financiële instrumenten nam enorm toe, zonder dat professionele beleggers 

de echte risico’s kende van deze producten. De meeste derivaten die verhandeld werden waren 

gebaseerd op de Amerikaanse onroerendgoedprijzen, doordat de Amerikaanse huizenmarkt tot 

stilstand was gekomen was het gevolg dat deze derivaten enorm in prijzen kelderde. Men ging er 

vanuit dat de Amerikaanse huizenprijzen altijd bleven stijgen en dat de vraag naar huizen op 
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dezelfde manier mee groeide. Door het speculeren namen de prijzen van deze derivaten enorm toe, 

terwijl meestal de handelsprijs niet te rechtvaardigen was. Hierdoor nam de onstabiliteit toe in de 

mondiale economie. Deze onstabiliteit heeft een enorm effect gehad op het politieke klimaat in 

Amerika, Europa en natuurlijk ook in ons land Nederland. Door deze periode van onstabiliteit van 

het consumentenvertrouwen af, wat weer een directe impact heeft op het afnemen van goederen. 

Het model hieronder geeft een effectief inzicht op de gang van zaken: 

 

Figuur 3.0.11 

Toelichting model: 

De ⁺ heeft een versterkend effect op de entiteit en de ⁻ heeft een verzwakkend effect. 

Als de speculatie toeneemt dan wordt het risico verhoogd op financiële instrumenten, het gevolg 

hiervan is dat de economische onstabiliteit op zijn beurt toeneemt. De economische onstabiliteit 

heeft een verzwakkend effect op het politieke klimaat, het directe gevolg hiervan is dat het 

consumentenvertrouwen afneemt. Het enige wat deze spiraal kan doorbreken, is door meer 

politieke stabiliteit. 

3.2.2 Ingrijpen van de centrale banken 

De invloed die de die centrale banken hebben in de wereldwijde economie is de laatste jaren enorm 

toegenomen. De belangrijkste rol is nog steeds om de stabiliteit van de economie te kunnen 

behouden over een bepaalde zone. De centrale banken kunnen op twee manieren ingrijpen, de 

meest bekende aanpak is door de geldhoeveelheid te vergroten. Een nadelig effect hiervan is echter 

dat de inflatie toeneemt. Het gevolg hiervan is dat de koopkracht afneemt, hierdoor consumenten 

hebben minder te besteden en anderzijds wordt het lenen van geld aantrekkelijker doordat de 

rentes dalen.  

Als de spaarrentes weer stijgen, dan resulteert dat in consumenten die hun spaartegoeden niet 

meer uitgeven. De tweede maatregel die een centrale bank kan nemen is het opkopen van 

staatspapieren ook wel obligaties genoemd. Een bekend en recent voorbeeld is dat van de ECB, door 

de flinke onrust in de Eurozone hebben Spanje, Portugal en Italië veel moeite met het lenen van geld 

op de financiële markten. De truc die de ECB dan toepast is als volgt, men koopt de obligaties op, 

waardoor de rentes die de landen moeten betalen dan onmiddellijk dalen. Obligaties zijn 

verhandelbare schuldpapieren, doordat de ECB deze opkoopt wordt het vertrouwen in de economie 
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van het desbetreffende land verhoogd. Waardoor de landen minder rente hoeven te betalen op 

nieuwe leningen die het land aangaat. 

 

 

Toelichting model: 

De ⁺ heeft een versterkend effect op de entiteit en de ⁻ heeft een verzwakkend effect. 

Op het moment dat de onstabiliteit toeneemt dan grijpen de centrale banken in. De maatregelen 

kunnen zijn; het vergroten van de geldhoeveelheid of het opkopen van staatsobligaties. Bij het 

vergroten van de geldhoeveelheid zal de inflatie toenemen, het gevolg hiervan is dat; de rente over 

schuld neemt af, de koopkracht neemt af en de spaarrentes lopen op. Door de verandering van de 

koopkracht en de spaarrentes nemen de consumentenuitgaven af. Bij het opkopen van de 

staatsobligaties neemt het vertrouwen in de economie van het desbetreffende land toe. Doordat de 

financiële markten hier positief op reageren, neemt de staatsrente voor de nieuwe leningen af. 

  

Figuur 3.0.12 
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4. Hoe werken sociale media? 
Sociale media is de laatste jaren een hot topic het is een medium waarbij individuen, die een 

account hebben van het desbetreffende medium, berichten kunnen lezen en plaatsen in een virtuele 

omgeving. Voorbeelden van de grootste sociale media van dit moment zijn; Facebook, Twitter en 

Couture (Alexa, 2013). Sociale media bestaat zelf uit verschillende vormen, zoals internet forums, 

weblog, sociale blogs, wiki’s, foto’s en video’s. 

Voor dit onderzoek zal er vooral worden gekeken naar internet forums, weblog en sociale blogs. Nog 

concreter gezegd, als er gesproken wordt over sociale media dan zal dit alleen het volgende 

omvatten; Facebook, Twitter, Yahoo! Forums en iHub.  

4.1 Traditionele media 
Deze paragraaf zal gaan over de traditionele media, de media waarbij er eigenlijk alleen 

eenrichtingsverkeer is in de communicatie. De lezer, kijker en/of luisteraar wordt geïnformeerd over 

de laatste stand van zaken in de wereld, dit kan gaan over de wereldpolitiek, het binnenlandse 

nieuws maar natuurlijk ook over de economie. Het grote nadeel van deze media, is dat het over het 

algemeen wat trager en logger is in het aanleveren van de laatste ontwikkelingen. De laatste scoops 

die zijn binnengekomen zullen eerst langs de verschillende afdelingen moeten gaan voordat het bij 

de redactie verschijnt en het uiteindelijk gepubliceerd wordt, zij het in de krant maar ook op de 

televisie en/of radio. Aan de andere kant, doordat het gecontroleerd wordt door de mensen die hun 

vak verstaan, de professionals, kan je er vanuit gaan dat de betrouwbaarheid van de berichtgeving 

hoog is. Een professioneel mediabedrijf zal niet snel zijn reputatie op het spel zetten, als het gaat om 

het publiceren van de laatste hot items waarvan de bron niet geverifieerd is. 

4.1.1 Televisie 

In de 20e eeuw is de televisie uitgegroeid tot een massamedium dat momenteel een 

miljardenpubliek bereikt. Voor het volgen van financiële ontwikkelingen en het financiële nieuws zijn 

de belangrijkste zenders; CNBC, Bloomberg en Fox Business Network. Deze zenders vinden hun 

oorsprong in de Verenigde Staten en zijn eigenlijk de belangrijkste zenders in de financiële wereld. 

Deze zenders worden door miljoenen beleggers wereldwijd op de voet gevolgd. In Nederland is er 

ook een zender dat zich grotendeels bezig houdt met financieel nieuws, namelijk RTL Z. Iedere dag 

van 8.30u tot 18.00u volgt er financieel nieuws met tussendoor onderbrekingen met algemeen 

nieuws. RTL Z maakt ook cijfers bekend die worden aangevoerd door verschillende bronnen voor 

vooral de Nederlandse aandelenmarkt. Net voordat de Amerikaanse beurs open gaat, wordt er door 

RTL Z nog voorbeurs nieuws gegeven over de Amerikaanse markt. 

4.1.2 Radio 

Een medium dat een stuk ouder is dan de televisie. In het verleden was het een enorm belangrijk 

medium, nieuws werd sneller aangeleverd dan de conventionele media zoals de krant. 

Dit medium heeft tegenwoordig vooral automobilisten als luisteraars. Voor Nederland is de 

radiozender BNR die vooral professionele berichtgeving doet over de financiële ontwikkelingen 

(BNR, 2013). 

4.1.3 Krant 

De oudste vorm voor het verspreiden van nieuws en de laatste ontwikkelingen. De krant heeft nog 

steeds de naam dat het een betrouwbaar medium is. Ook al is het een stuk trager met het 
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uitbrengen van het laatste nieuws. De laatste jaren maakt de krant en dan met name de 

kwaliteitskranten meer nieuws met achtergrondinformatie. Er wordt dieper ingegaan op het 

nieuwsonderwerp en vanuit verschillende standpunten belicht. Een ontwikkeling die laatste tijd ook 

plaatsvindt bij de televisie, maar gezien de zendtijd heeft de krant nog steeds een voorsprong. 

4.1.4 Rapportages van analisten 

De analisten zijn financiële experts en kunnen individuele personen zijn maar ook ratingbureaus 

zoals S&P en Moody’s. Daarnaast worden er vanuit verschillende banken natuurlijk ook analyses 

gedaan over de economie, valuta’s en verschillende bedrijven. Al deze analyses worden door de 

verschillende partijen verwerkt in een rapportage en over het algemeen wordt dit ook gepubliceerd. 

Rapportages over bedrijven en dan met name over beursgenoteerde bedrijven zijn vooral belangrijk 

voor aandeelhouders. 

4.2 Sociale media 
Een online platform waarbij er informatie wordt gedeeld dat zonder of met minimale tussenkomst 

van een professionele redactie, gebruikers van dit platform kunnen hierbij tweezijdig 

communiceren. Tweezijdige communicatie is de kracht van sociale media en het gemak waarbij een 

bericht geplaatst kan worden. Deze gemakkelijkheid van het plaatsen van berichten, bevordert ook 

de snelheid van nieuwe nieuwsfeiten of geruchten.  

Twee wereldwijd populaire sociale media websites, Twitter en Facebook, geven de potentie aan 

door hun explosieve groei en diepgaande invloed. Zowel Twitter en Facebook staan in de top 10 

meest bezochte websites in de wereld volgens Alexa ranking, zie figuur 4.1. Facebook heeft meer 

dan 1,15 miljard actieve gebruikers (Techcrunch, 2013) en voor Twitter geldt dat er nu gemiddeld 58 

miljoen tweets per dag worden verstuurd (Statisticbrain, 2013) . Er is andere gespecialiseerde sociale 

media die gericht zijn op entertainment, sport, financiën en politiek. 

4.2.1 Twitter 

Twitter is een online sociaal netwerk en microblog service, waarbij men berichten kan plaatsen met 

maximaal 140 karakters. Dit zelfde aantal is ook terug te vinden bij SMS-berichten, waarbij de limiet 

ook op 140 karakters staat per bericht. De berichten die op het Twitternetwerk gepost worden ook 

wel 'tweets' genoemd. 

Twitter is in 2007 ontstaan en is binnen een korte tijd wereldwijd bekend geworden, met meer dan 

554 miljoen actieve gebruikers in augustus 2013 (Statisticbrain, 2013). 

Het aantal tweets groeide na de introductie enorm, in 2007 werden er 5000 tweets per dag gepost 

met een groeiend aantal naar 300.000 tweets in 2008. Momenteel staat de teller op 58 miljoen 

berichten per dag. Met dit gegeven zijn veel investeerders op zoek naar eventuele waardevolle 

informatie die Twitter kan bieden. Dit kan door de verschillende berichten te screenen en te 

waarderen op inhoud of zoals het onderzoek dat is uitgevoerd door de Indiana Universtity. 

Investeerders zijn altijd op zoek naar de beste methode voor het voorspellen van toekomstige 

koersontwikkelingen op de aandelenmarkt. Ook al bestaan er methodes op basis van technische en 

fundamentele analyses is men in de aandelenwereld altijd op zoek naar nieuwe out-of-the-box 

indicatoren om betere kansen te creëren op de aandelenmarkt. Een onderzoek door het 

onderzoeksbureau Pear Analyctics (Pearanalytics, 2012) laat zien dat 40% van de tweets bestaat uit 

'pointless babble', 38% 'conversational', 9% 'pass-along value', 6% 'self-promotion' de rest van de 
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tweets kan getypeerd worden als 'spam'. Dus de meeste tweets hadden eigenlijk geen waarde als 

men selecteert op inhoud. 

Naast het plaatsen van tweets, kan men zich ook abonneren op andere gebruikers en/of groepen. 

Hierbij worden de laatst geplaatste tweets direct zichtbaar voor de volgers. Tweets zijn normaliter 

zichtbaar voor iedereen, maar het is ook mogelijk dat de gebruiker zijn berichten alleen zichtbaar 

laat zijn voor zijn volgers. 

4.2.2 Facebook 

Facebook is momenteel een populaire sociaal medium, waarbij gebruikers profielen kunnen 

aanmaken en hun informatie kunnen delen met anderen. In tegenstelling tot Twitter is Facebook 

een stuk geslotener, als bedrijf maar ook vanwege het feit dat gebruikers hun profiel voor 

onbekenden niet zichtbaar kan maken. Het is dus lastiger om berichten te vinden met eventuele 

waardevolle informatie.  

Recent is er pas onderzoek gedaan door (Karabulut, 2011) naar de berichtgeving op Facebook en er 

is gekeken of het sentiment invloed heeft op de koersbewegingen van de aandelenmarkt. In dit 

onderzoek komt naar voren dat er wel enigszins een relatie bestaat tussen het sentiment van de 

belegger en het sentiment op Facebook. In tegenstelling tot Twitter, is er in verhouding nog maar 

weinig onderzoek gedaan naar Facebook als indicator voor de aandelenmarkt. 

 

Figuur 4.0.1 

4.2.3 Internet forums 

Een internetforum is een site waarbij het mogelijk is om online-discussies te voeren, waarbij 

personen hun berichten plaatsten in een bepaalde topic. Tevens worden er bij internetforums over 

het algemeen ook gebruik gemaakt van moderators, dit zijn gebruikers met extra privileges die 

bijvoorbeeld topics kunnen sluiten en/of gebruikers kunnen bannen. Deze moderators verwijderen 

ook spam uit de topics en zorgen ervoor dat iedereen ontopic blijft, dus niet afwijken van het 
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onderwerp of de discussie. Dit zorgt nog voor enige vorm van regulatie en controle op kwaliteit van 

de geplaatste berichten. Dit in tegenstelling tot Twitter waarbij iedereen maar mag posten wat hij of 

zij wil. Daarnaast kan een forum ook veel specifieker zijn gericht op een bepaald onderwerp dit is 

ook onderzocht door (Antweiler & Frank, 2004). Het brengt mensen samen met dezelfde kennis, die 

door middel van discussie hun kennis proberen te delen. 

4.2.3.1 Yahoo! Finance 

Dit is een service van Yahoo!, deze service bestaat uit het opvragen van aandelenkoersen, 

aandelenindexen, persberichten van bedrijven, financiële rapportages en natuurlijk het 

internetforum. Het internetforum biedt een goede bron van informatie voor het volgen van 

aandelen. Er kan per ticketsymbool worden gezocht van het desbetreffende aandeel, bijvoorbeeld 

voor het bedrijf Facebook is het ticketsymbool FB, hierbij wordt de koers van het aandeel 

weergegeven en er is een forum waarbij er gediscussieerd  kan worden over het aandeel Facebook. 

Er wordt gediscussieerd over de laatste ontwikkelingen van het bedrijf, geruchten en verwachte 

winsten. Tevens wordt er gekeken welke koers het bedrijf wil varen. In deze topics staat veel 

waardevolle informatie, net als analisten die hun rapportages uitbrengen, kan een internetforum 

een soortgelijke rol vervullen. Er zijn verschillende redenen waarom een gebruiker waardevolle 

informatie wil delen op een publiek forum, bijvoorbeeld op het moment dat er een gerucht is wat 

positief effect kan hebben op de koersontwikkeling. Op het moment dat er veel mensen instappen in 

een aandeel en ieder een groot aantal aandelen inkoopt kan de koers behoorlijk oplopen. 

4.2.3.2 Google Finance 

Eigenlijk staat het internetforum van Google Finance nog in de kinderschoenen in vergelijking tot 

Yahoo! Finance. Momenteel wordt er nog weinig gebruik gemaakt van het internetforum en is er 

weinig tot geen waardevolle informatie te vinden, dit in tegenstelling tot Yahoo! Finance. 

4.2.3.3 iHub 

InvestorsHub is het meest volwassen forum voor investeerders, hier zijn ook de meeste 

professionele beleggers te vinden en dan voornamelijk uit de Verenigde Staten. Momenteel is iHub 

in handen van ADVFN, dit bedrijf heeft in 2006 het internetforum overgenomen. Momenteel heeft 

iHub 2.000.000 geregistreerde gebruikers 

4.2.4 Emotie 

Zoals eerder besproken in paragraaf 2.7 blijft emotie een belangrijke rol spelen in het nemen van 

financiële beslissingen en dan in het bijzonder het handelen in aandelen. Sociale media kan een 

belangrijke indicator zijn in het volgen van deze publieke emotie en dit door te trekken naar de 

aandelenwereld. 

4.2.5 Betrouwbaarheid van sociale media 

Grote hoeveelheden informatie wordt gedeeld via sociale media, sociale media is daarom een 

aantrekkelijke bron voor data. Deze data kan gebruikt worden voor verschillende onderzoeken, 

waarbij ook bij het vinden van informatie over de aandelenbeurs. In principe is het een goedkope 

manier om aan informatie te komen, met de juiste tools bijvoorbeeld de API van Twitter kan je 

berichten opslaan aan de hand van een gekozen onderwerp. Het grote voordeel van sociale media is 

dat het laagdrempelig is, in een mum van tijd en met weinig moeite kan men direct een bericht 

plaatsen. De snelheid van de berichtgeving is hoog ten opzichte van de traditionele media, maar het 

is onbetrouwbaar. Doordat iedereen in principe een bericht kan plaatsen, komt dit niet ten goede 
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van de betrouwbaarheid van de berichten die door de gebruikers zijn geplaatst. Dit in tegenstelling 

tot de traditionele media, waarbij de bronnen altijd worden geverifieerd, maar dit gaat wel ten koste 

van de snelheid. Maar doordat iedereen een bericht kan plaatsen, geeft dit wel ruimte voor 

speculatie en dan met name het speculaties over de beurs. 

Men name repetitieve berichtgeving kan er voor zorgen dat het waarheidsgehalte van het bericht 

wordt verhoogd. Het herhalen van informatie is al lang bekend om blijvende effecten te hebben op 

menselijke cognitie.  Zo kan herhaling van impulsen leiden tot verhoogde subjectieve beoordelingen 

van voorkeur en de houding veranderen. 

4.2.6 Trends in de sociale media 

De laatste trends zijn meer het volgen van berichten en proberen er een waarde aan te geven. Zoals 

dat nu ook gebeurt bij de Nederlandse verkiezingen (RTL-Nieuws, 2013). In 2009 is er ook een 

onderzoek gedaan naar de verkiezingen in Duitsland, zie figuur 4.2. Hierbij zijn er een aantal 

Twitterstreams geanalyseerd die over de verkiezingen gingen.  

 

Figuur 4.0.2 

Sociale media met platforms zoals Facebook en Twitter hebben in het begin van hun ontstaan zich 

vooral gericht om nieuwe gebruikers aan te trekken om zo marktaandeel te winnen. Deze fase is nu 

grotendeels voorbij en de bedrijven richten zich nu meer op het verkopen van informatie van de 

handelingen van hun gebruikers. 

De trend tegenwoordig is meer gericht op het verzamelen van gebruikersinformatie en het verkopen 

hiervan, dan te zorgen voor een nieuwe aanwas van gebruikers. 

Deze voordelen van sociale media tegenover conventionele media geeft ook aan dat het interessant 

is om sociale media voor verschillende doeleinden in te zetten. Op een goedkope manier kan men 

enorm veel data op dit medium verwerven en verwerken tot bruikbare informatie. 

Volgens een onderzoek van de ING (ING, 2013) vinden de consumenten de sociale media steeds 

betrouwbaarder worden. Dit is vooral het geval bij personen die de sociale media dagelijks 

gebruiken. De ING en ook andere bedrijven gebruiken de sociale media ook steeds meer om hun 

imago te meten, de ING heeft in hetzelfde onderzoek ook aangetoond dat het imago te beïnvloeden 

is om door als bedrijf meer gebruik te maken van sociale media. Dus sociale media wordt door grote 

bedrijven gebruikt om de opinie van consumenten te beïnvloeden. Verder wordt er aangetoond dat 
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er een kentering plaatsvindt wat betreft de betrouwbaarheid en impact van de traditionele media 

tegenover de sociale media. Deze verandering zal in de loop van de jaren alleen maar groter worden, 

doordat vooral jongeren deze nieuwe vorm van media omarmd hebben. 

Naast het meten van het imago, wordt er ook veel gedaan om het imago te verbeteren van 

bedrijven en landen door sociale media beter in te zetten. Vooral bedrijven maken steeds meer 

gebruik van sociale media, door op dit medium te adverteren. Andere manieren van het gebruik van 

sociale media is door de identiteit van het bedrijf beter kenbaar te maken. Door bijvoorbeeld op 

Facebook een apart profiel aan te maken van het bedrijf en hier dan regelmatig nieuws op te posten. 
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5. Beïnvloeding aandelenbeurs door sociale media 
Het volgende hoofdstuk zal vooral gaan over de rol die sociale media bij de invloed op de 

aandelenbeurs. De sociale media is een perfecte omgeving om de emotie oftewel het sentiment te 

meten, anderzijds wordt de aandelenbeurs enorm gedreven door het sentiment. Door deze data van 

de sociale media te gebruiken kan dit meer inzicht geven over de koersbewegingen van de 

aandelenbeurs. Doordat de aandelenbeurs veel gedreven wordt door emotie, kan er op dit punt ook 

misbruik gemaakt worden. Door de emotie op sociale media te beïnvloeden en wel op zo een manier 

dat dit ook een directe impact heeft op de beurs. 

5.1 Wat is de rol van de sociale media in de aandelenbeurs? 
In de volgende paragraaf zal er kort worden ingegaan op de rol van de sociale media in de 

aandelenbeurs. Vooral over de manier hoe sociale media ingezet kan worden om meer inzicht te 

geven over de ontwikkelingen op de beurs. 

Steeds vaker maken ook analisten gebruik van sociale media om hun opinie te delen met anderen, 

het gemak waarmee berichten snel op het internet kunnen worden geplaatst. Vooral op het gebied 

bij het delen van emotie en het geven van een mening. De beurs zelf is een bijna onnavolgbaar 

fenomeen, koersen wisselen binnen een fractie van een seconde of zelfs sneller. Dezelfde trend is 

door te trekken binnen de sociale media. Waarbij enorm veel berichten per seconde de wereld in 

worden rondgestuurd. Deze berichten kunnen waardevolle informatie bevatten, bijvoorbeeld als 

men kijkt naar de inhoud van het bericht en dit vergelijkt met een aantal termen wat gerelateerd is 

aan het zoekonderwerp. 

5.1.1 Heeft emotie een zichtbare invloed op de beurs? 

De gedragseconomie leert ons dat emoties een zichtbare invloed heeft op het individuele gedrag en 

besluitvorming van een persoon en/of instantie. In het onderzoek van (Bollen et al., 2011) is de 

correlatie onderzocht tussen het sentiment van de op grote schaal verzamelde tweets en de waarde 

van de Dow Jones Industrial Average (DJIA) over een gegeven tijd. Hierbij is de context van tekst van 

dagelijkse Twitter feeds geanalyseerd met twee tools die het sentiment kunnen tracken, namelijk 

OpinionFinder die positieve en negatieve stemmingen meet en Google-Profile of Mood States 

(GPOMS) dat zich richt op stemmingen in termen van (Calm, Alert, Sure, Kind en Happy). In het 

onderzoek is er gekeken naar de Amerikaanse verkiezingen en Thanksgivingday in 2008, waarbij er 

een voorspellend gedrag is gevonden bij de slotkoersen van de Dow Jones. De accuraatheid van de 

voorspellingen in de dagelijkse slotkoersen lag op 86.7%. 
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Figuur 5.0.1 

5.1.2 Heeft emotie invloed op het nemen van beslissingen? 

Ook al heeft nieuws een zekere invloed op koersen van de aandelenmarkt, spelen de publieke 

gemoedstoestand of het sentiment tevens een gelijkwaardige rol. Vanuit psychologisch onderzoek is 

gebleken dat het kopen en/of verkopen van aandelen emoties een significante rol spelen in het 

nemen van beslissingen. Zeker wanneer de markt onzeker is en de koersen dalen, dat kan enorm 

drukken op de algemene stemming van de aandeelhouder en zal daardoor andere beslissingen 

nemen. Met andere woorden, onder emotionele druk is de kans groter dat een aandeelhouder de 

verkeerde beslissing neemt zoals ook beschreven door (Damasio, 1994), (Dolan, 2002), (Kahneman & 

Tversky, 1979). 

Verder is er in de gedragseconomie bewijs dat financiële beslissingen grotendeels gedreven zijn door 

emotie en de gemoedstoestand, dit bewijs komt aanbod in het artikel van (Nofsinger, 2005). 

Waaronder ook de volgende quote: 

“The general level of optimism/pessimism in society is reflected by the emotions of financial decision-

makers. Because these emotions are correlated across economic participants, our hypothesis leads to 

three important outcomes. First, social mood determines the types of decisions made by consumers, 

investors, and corporate managers alike. Extremes in social mood are characterized by optimistic 

(pessimistic) aggregate investment and business activity. Second, due to the efficient and emotional 

nature of stock transactions, the stock market itself is a direct measure or gauge of social mood. 

Third, since the tone and character of business activity follows, rather than leads, social mood, stock 

market trends help forecast future financial and economic activity.” 

Het is daarom redelijk om aan te nemen dat de publieke gemoedstoestand en sentiment invloed 

kunnen hebben op de koersbewegingen, net als dat het geval is met nieuws. De laatste 6 jaar is er 

veel progressie geweest in de sentimentvolgtechnieken die de publieke gemoedstoestand meet aan 

de hand van sociale media o.a. onderzocht door (Dodds & Danforth, 2009) en in het bijzonder 

Twitter-feeds tevens aan het licht gebracht door (Pak & Paroubek, 2010). 
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Ook al zijn de tweets gelimiteerd tot 140 karakters, het verzamelen van miljoenen berichten van op 

Twitter van een gegeven tijd zijn een goede indicator van het sentiment van dat moment. Dit heeft 

geleid tot de ontwikkeling van tools die realtime het sentiment kunnen meten (Dodds & Danforth, 

2009). 

5.1.3 Wat zijn efficiënte strategieën om sociale media te gebruiken? 

Ook al kunnen momenteel de meeste voorspellingen met het gebruik van sociale media het beste 

door mensen worden gedaan, vooral experts, zijn er nog steeds genoeg redenen om het 

automatisch te laten voorspellen. 

Ten eerste, vergeleken met menselijke arbeid, heeft automatisch voorspellen veel lagere kosten dit 

is ook onderzocht door (Bothos et al., 2010). 

Ten tweede, personen hebben de neiging om kleine kansen te overschatten en onderschatten hoge 

kansen. Dus gebeurtenissen met kleine en grote waarschijnlijkheden worden slecht voorspeld door 

mensen (Wolfers & E.Zitzewitz, 2004). 

Als laatste, bewust of onbewust kan een persoon zijn beslissing laten beïnvloeden door hun wens, 

interesses en hun eigen voordeel en niet alleen op basis van objectieve waarschijnlijkheid (Hanson, 

2004). 

5.1.4 Misbruik binnen sociale media 

Veel mensen spenderen een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan het lezen en plaatsen van Tweets en 

berichten op internet forums die een link hebben met de aandelenmarkt. Nieuwsberichten melden 

dat internet forums een significant effect hebben op financiële markten. De SEC (Securities and 

Exchange Commission) heeft in het verleden al personen vervolgd voor internetberichten. Al deze 

aandacht voor internet forums heeft ervoor gezorgd dat men de laatste tijd meer onderzoek hebben 

gedaan naar dit onderwerp zoals ook door (Weiss, 2000), hierbij heeft hij onderzoek gedaan naar het 

feit of deze geplaatste berichten wel enige relevante informatie bevatten. Momenteel wordt er in 

Amerika gewerkt aan het invoeren van nieuwe wetten voor het gebruik van sociale media (WSJ-3, 

2013). 

Middels deze wet wil men bedrijven en werknemers beschermen. De voorstanders van de invoering 

van de nieuwe wet zeggen dat het snel verspreiden van financieel nieuws op Facebook en Twitter 

een nieuw kanaal kan creëren voor piramidespellen en andere fraude. Men wilt ook werknemers 

monitoren die informatie doorspelen naar investeerders, dus handelen met voorkennis. In 2010 is er 

een Amerikaanse werknemer van een broker die gevestigd is in Dallas, voor de rechter gedaagd. 

Deze werknemer had een tweet gepost over de chipmaker AMD, dat het aandeel zou verdubbelen. 

Er is in dat zelfde jaar een schikking getroffen, waarbij deze werknemer een boete van $10.000 

dollar moest betalen (WSJ-3, 2013). 

Op 2 april 2013, is het beursgenoteerde bedrijf Netflix vrijgesproken door de SEC nadat men 

oordeelde dat bedrijven nu zijn toegestaan om sociale netwerken te gebruiken om nieuws te 

verspreiden (Yahoo, 2013). Zolang ze investeerders van tevoren laten weten welke sociale 

netwerken er worden gebruikt.  

Het plaatsen van onjuiste informatie op sociale media, kan een behoorlijke impact hebben zoals ook 

het volgende voorbeeld laat zien. Op dinsdag 23 april 2013, brak er op Wall Street even paniek uit, 
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doordat hackers met een officieel Twitteraccount van de Associated Press een tweet hadden gepost 

dat er twee explosies hadden plaatsgevonden bij het Witte Huis en dat Barack Obama gewond was 

geraakt. Door dit nieuws kwam de aandelenmarkt in een vrije val en daalde de Dow Jones met 143 

punten, zie afbeelding 5.2. De neppe tweet, welke onmiddellijk was gecorrigeerd door de 

werknemers van de AP, veroorzaakte een korte opschudding op Twitter en de aandelenmarkt. 

De aandelenmarkt herstelde binnen een aantal minuten na het misverstand, maar het incident liet 

wel zijn impact zien op beleggers die moesten bijkomen van de schrik. Het laat ook hun 

kwetsbaarheid zien als er 'breaking news' wordt uitgebracht in het nieuwe tijdperk van sociale 

media. Dit incident heeft ook aanzet gegeven om de veiligheidsprocedures van Twitter onder de 

loep te nemen. Tegenwoordig kan je ook gebruik maken van een tweeweg authenticatie, hierbij log 

je normaal in met je gebruikersnaam en wachtwoord en wordt er tevens een authenticatiecode 

gestuurd naar je mobiele telefoon. 

Het misbruik van maken van sociale media is nog steeds mogelijk, maar door nieuwe wetten en 

regulatie wordt het lastiger om hier ongestraft misbruik van te maken. 

 

Figuur 5.0.2 

5.2 Koppeling van snelheidseffecten aan beursmodel 
In deze paragraaf zal er vooral worden gekeken naar het uitbreiden van het huidige model van de 

aandelenbeurs. Een aantal effecten zal worden toegevoegd en hierbij zal de rol van de sociale media 

beter tot zijn recht komen. Aangezien de sociale media in zijn frequentie, snelheid, hoeveelheid 

groter is dan de traditionele media, door alles te combineren heeft dit een grote invloed op de 

impact van de berichtgeving. Voor dit onderzoek komt alleen de snelheid aan bod. 

In het onderstaande model zijn d.m.v. kleurcodes de snelheidseffecten weergegeven. Voor dit model 

zijn ook de exacte waardes weergegeven, omdat dit model de basis is voor de database die in 

hoofdstuk 6 wordt gebruikt.  

* Kleur {groen, oranje, rood} 
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* Waarde {1,2,3,4,5} 

 

Figuur 5.0.0.3 

Onderbouwing voor de bepaling van de snelheid per onderwerp: 

Monetaire politiek 

De besluiten die hier worden genomen ten opzichte van de geldpolitiek, oftewel het wijzigen van de 

rentes en geldhoeveelheid. Voordat de beslissingen zijn genomen, duurt het enige tijd voordat het 

impact heeft op het politieke klimaat. In het verleden heeft men weinig beslissingen hoeven nemen 

in de monetaire politiek, de beslissingen gingen meer over de rentestanden aanpassen en de 

geldhoeveelheid vergroten of verkleinen. Tegenwoordig is de economie een stuk complexer en 

mede door de huidige kredietcrisis en de mondiale crisis is de rol van de monetaire politiek steeds 

meer veranderd. Steeds meer externe afhankelijkheden zijn er bij gekomen, wat er toe heeft geleid 

dat het lang duurt voordat men een goede beslissing kan nemen. 

Begrotingspolitiek 

Hier worden de beslissingen genomen over de begroting van een land. Het duurt enige tijd voordat 

de politiek hier beslissingen over heeft genomen. Voor Nederland geldt er welke coalitie er wordt 

gevormd als het een meer rechtser kabinet is dan wordt er meer op de staatsschuld gelet. Er wordt 

er dan alles gedaan om deze schuld te verminderen en er worden doelstellingen bepaalde voor een 

aantal jaren om onder de Europese norm/grens te komen. Een meer linkser kabinet zal zich vooral 

richten om investeringen te doen op de kortere termijn. Deze beslissingen duren erg lang en voordat 

er een goed uitgewerkt plan of coalitieplan op tafel ligt is er al enige tijd verstreken. Beslissingen die 

hier worden genomen hebben impact op het politiek klimaat en indirect weer op de financiële 

markten, als het gaat om een land met veel politieke en economische macht. 
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Financiële toezichthouders 

Het beleid van de financiële toezichthouder op het politiek klimaat verloopt gemiddeld qua snelheid. 

Zij hebben een meer informerende rol naar de politiek toe. 

Wetswijzigingen 

Door de veranderingen in de financiële markt, dan zullen de wetten ook moeten mee veranderen. 

Denk hierbij aan het verkopen van woekerpolissen of het grootschalig speculeren op de 

Amerikaanse huizenmarkt met derivaten. De financiële toezichthouders geven een advies over 

wetswijzigingen aan de Tweede Kamer, het voorstel wordt allereerst beschreven door de 

toezichthouder en de Tweede Kamer kan dit dan aannemen. Dit is een proces wat veel tijd in beslag 

kan nemen, daarom is de snelheid laag. 

Politieke stabiliteit 

De politieke stabiliteit is zeer belangrijk voor het politieke klimaat. Alleen hebben beslissingen heel 

lang de tijd nodig voordat het aankomt bij het politieke klimaat en het enige verandering brengt. 

Politieke stabiliteit is vooral nodig om de bevolking gerust te stellen, als het vertrouwen onder de 

bevolking toeneemt dan zal men sneller hun bestedingsgedrag aanpassen. Dit resulteert dan in 

grotere financiële aankopen door de consument, wat weer het consumentenvertrouwen versterkt. 

Consumentenvertrouwen 

Het consumentenvertrouwen beschouwen we als een statistisch cijfer. Dit cijfer wordt periodiek 

uitgegeven, het moment dat dit cijfer bij de politiek terecht komt is zeer snel. Alleen reageert de 

politiek gemiddeld qua snelheid op het uitgebrachte consumentenvertrouwen. Dus de politieke 

maatregelen die eventueel genomen moeten worden aan de hand van deze cijfers. 
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Figuur 5.0.4 

Berichtgeving: 

Algemene berichtgeving 

De verzamelnaam voor de traditionele media. Het duurt gemiddeld tot snel voordat nieuwe 

informatie wordt ontvangen en verwerkt. 

Televisie 

Voordat een speculatie een nieuwsfeit wordt, dan komt deze eerst langs de redactie en na de 

bevestiging van de speculatie door verschillende bronnen dan pas kan het worden gebracht als 

nieuwsfeit.  

Krant 

Net zoals bij de televisie passeert de geruchtenstroom eerst de redactie en daarna wordt er pas een 

stuk over geschreven. Het grote nadeel bij een krant is dat het laatste nieuws pas de volgende dag in 

de krant staat. De meeste kranten vervullen nu dan ook meer de taak als kwaliteitskrant, dus meer 

achtergrondinformatie over het nieuwsfeit en meer diepgang.  

Radio 

De meeste radiozenders die de luisteraars van nieuws voorzien, krijgen dit meestal aangeleverd via 

het ANP. 

Informele berichtgeving 
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De verzamelnaam voor een type berichtgeving waarvan de juistheid en betrouwbaarheid niet altijd 

even goed kan worden getoetst. 

Sociale media 

Twitter 

Berichten worden op dit platform razendsnel gepost. 

Facebook 

Ook hier kunnen berichten razendsnel worden gepost. De betrouwbaarheid van de posts ligt over 

het algemeen hoger dan die van Twitter en de meeste internetforums. Op Facebook is het lastig om 

helemaal in de anonimiteit te verdwijnen. 

Internetforums 

Het is heel eenvoudig om een account aan te maken voor een internetforum en hier dan ook direct 

op te gaan posten. 

 

Figuur 5.0.5 

Sentiment: 

Consumentensentiment 

Dit is een marktcijfer wat iedere maand wordt gepubliceerd. Dit cijfer wordt per direct vrijgegeven. 

Marktsentiment 

Net als het consumentensentiment wordt dit cijfer per direct gepubliceerd. 

Koopkracht 

De koopkracht wordt natuurlijk enorm beïnvloed door het consumenten vertrouwen. Het 

consumentenvertrouwen heeft een voorspellend karakter voor de koopkracht. Ook hier worden de 
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cijfers maandelijks uitgebracht voor de koopkracht. Op het moment dat de cijfers zijn gepubliceerd 

zijn ze voor iedereen toegankelijk. 

 

Figuur 5.0.6 

Investeerders: 

Speculatie 

Speculatie is vooral het emotionele aspect wat er bij de investeerders aanwezig is. Op het moment 

dat er een bepaalde speculatie is over een bepaald aandeel dan zie je dit ook terug in de actieve 

handel.  

Technische analyse 

Vooral economen, analisten en beurshandelaren maken gebruik van een technische analyse. Tevens 

zijn veel analisten verbonden aan een financiële instelling, deze instellingen publiceren ook hun 

verwachtingen over een bepaald aandeel. Maar deze analyses worden niet frequent uitgegeven en 

laten meestal tot een gemiddelde snelheid wachten tot ze zijn gepubliceerd. 

 

Figuur 5.0.7 
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Aandelenkoers: 

Technische analyse 

De snelheid van de technische analyse is gemiddeld, dit komt omdat de technische analyse 

afhankelijk is van verschillende indicatoren. Op basis hiervan wordt er een analyse opgesteld. 

Valutakoers 

Zolang er handel wordt gedreven in goederen, dan wordt er ook handel gedreven in verschillende 

valuta. De valutahandel zelf staat nooit stil, dit heeft natuurlijk directe gevolgen voor de valutakoers. 

De valuta’s hebben onderling weer invloed op elkaar, door middel van het stijgen en dalen van de 

valuta’s ten opzichte van elkaar. 

Jaarcijfers 

Een belangrijk moment voor bedrijven en nog belangrijker voor beursgenoteerde bedrijven. Er 

wordt duidelijk van tevoren aangeven op welke dag en op welk tijdstip het cijfer bekend wordt 

gemaakt. Op het moment van uitgifte, heb je direct toegang tot deze cijfers. 

Kwartaalcijfers 

Net als bij de jaarcijfers worden deze gegevens op van tevoren bepaalde dagen en tijdstippen 

uitgegeven. Deze cijfers zijn per direct beschikbaar. 

Beurzen: 

Het verkeer op de beurzen zelf qua berichtenverkeer verloopt op basis van hele snelle verbindingen. 

Tussen de beurzen verloopt de berichtgeving ook snel. 

Indexen: 

De indexen zelf zijn gebaseerd op de prestaties van de aandelen, de koersen worden realtime 

verwerkt dus zo ook met de indexen. De berichtgeving verloopt dan ook zeer snel. 
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Figuur 5.0.8 

Bedrijfsresultaten: 

Voorspelling 

Om het moment dat er een voorspelling is gedaan over het koersverloop van een bedrijf, dan is dit 

direct te raadplegen. De koersvoorspellingen worden opgesteld door analisten, deze analisten 

kunnen zelfstandig werken of bij een bank en/of andere financiële instelling.  

Een aantal persbureaus hebben deze informatie beschikbaar gesteld op hun website en er is per 

bedrijf en per onderwerp vrij te raadplegen.  

Winstverwachting 

Deze berichten worden door de bedrijven zelf gepubliceerd. Er zit geen vast patroon in de 

momenten wanneer deze worden gepubliceerd, maar als de winstverwachting volgens het bedrijf 

goed is en financieel goed is onderbouwd dan kan dit een positieve impact hebben op het 

koersverloop. De publicaties zijn in principe per direct beschikbaar. 
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Kwartaalcijfers 

Ieder kwartaal publiceert een beursgenoteerd bedrijf zijn cijfers en is dit ook volgens de wet 

verplicht. De beurzen zelf hebben ook procedures voor het op tijd publiceren van deze cijfers, mocht 

een bedrijf een aantal keer te laat zijn met het uitgeven van de cijfers dan volgen er sancties. Een 

aandeel kan bijvoorbeeld voor een aantal dagen worden stilgelegd of in het ergste geval zijn 

beursnotering zien verdwijnen. 

Jaarcijfers 

Een jaarlijks terugkerend fenomeen, waar de publicatiedatum ruim van tevoren bekend is. Op het 

moment van uitgifte is de data per direct beschikbaar. 

 

Figuur 5.0.9 

Banken: 

Centrale banken 

Op het moment dat er bij een centrale bank een besluit wordt genomen om bijvoorbeeld de inflatie 

te verhogen, dan heeft dit direct gevolgen voor de valutakoers. Besluiten waar het gaat om het 

wijzigen van de rentestanden hebben ook directe gevolgen voor de valutakoers en voor de bank die 

leningen aanbieden.  

Financiële toezichthouders 

Op het moment dat er bij de financiële toezichthouder besluiten zijn genomen, dan duurt het erg 

lang voordat deze door de centrale banken en de banken worden aangenomen en doorgevoerd. Als 

er ook een politieke beïnvloeding bij zit, dan duurt het nog langer, omdat er dan wetswijzigingen 

moeten worden doorgevoerd. 
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Valutakoers 

De berichtgeving van en naar de valutakoers verloopt snel, dit omdat op het moment dat er handel 

gedreven wordt tussen landen met verschillende valuta dat op zijn beurt weer de handel in valuta 

zelf vergroot. 

 

Figuur 5.0.10 

Economische cijfers: 

Voor het gemak zijn alle cijfers onder één noemer geplaatst, de berichtgeving voor alle cijfers 

verloopt snel. Het enige verschil tussen de cijfers is het op het moment waarop het wordt 

gepubliceerd en hoe frequent de cijfers per een periode worden uitgebracht. 

5.3 Praktische toepassing van het model 
In de volgende paragraaf komt een voorbeeld aan bod, waarbij het gevolg van een lage demping in 

een cykel is terug te zien. 

5.3.1. Over-hyped door sociale media  

De volgende beschrijving gaat over een gebeurtenis uit de praktijk, waar het model de verschillende 

fenomenen kan verklaren. 

Een eerder gebruikt voorbeeld uit het onderzoek van (Bollen et al., 2011) geeft aan dat sociale 

media een indicator kan zijn voor de algemene emotie. Een ander onderzoek (ING, 2013) toont aan 

dat door het geven van positieve reacties op bedrijven het “liken” van bedrijfspagina’s op Facebook, 

dit ook een indicator kan zijn voor het verloop van de aandelenkoers. 

Verder kan het zijn dat op het moment er positief nieuws wordt uitgebracht over een bedrijf(dat 

beursgenoteerd is) en de berichten worden continu herhaald, dan kan er een hype ontstaan. Door 

de hype is er een grotere potentie aanwezig dat investeerders zullen overgaan tot het aankopen van 

een aandeel. Het gevaar van een dergelijke hype is dat het aandeel meestal voor een te hoge prijs 

wordt opgekocht. Dus de prijs verantwoordt niet de onderliggende waarde van het bedrijf. Vaak 

volgt er na een aantal dagen dan ook een correctie, wat meestal resulteert in een lagere koers van 

het aandeel. Maar op het moment dat het aandeel wordt over-hyped en de berichtgeving op sociale 

media blijft groeien, dan stijgt het aandeel en de stijging versterkt weer de toename van de 

berichtgeving en vice versa. Deze wisselwerking wordt in het onderstaande model weergegeven. 
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Figuur 5.0.11 

Toelichting model: 

De kleuren hebben ook hier een indicatieve eigenschap, namelijk als volgt: 

Groen- hoge demping 

Hiervan is de berichtgeving snel van in te perken. 

Oranje - middelmatige demping 

Hier kan er een repetitief patroon ontstaan voor de berichtgeving, maar dit is redelijk in te perken. 

Rood - lage demping 

Hier kan door een intern fenomeen de berichtgeving explosief toenemen, er is dan nauwelijks 

demping meer aanwezig. 
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In dit model zijn er twee startpunten namelijk berichtgeving en bedrijfsresultaten. Een start vanuit 

berichtgeving is mogelijk, wanneer er zich een geruchtenstroom voordoet wat niet op basis is van de 

bedrijfsresultaten. De geruchtenstroom kan starten bij de algemene berichtgeving of de informele 

berichtgeving. De kans is groot dat dit meestal start bij de informele berichtgeving en dan met name 

de sociale media. Binnen de sociale media kan de toestroom van berichten exploderen dit komt 

mede door de lage demping. Vanuit de berichtgeving loopt er een directe verbinding naar 

investeerders en sentiment. Binnen investeerders kan door de berichtgeving de speculatie enorm 

toenemen, waardoor investeerders eerder geneigd zijn om een aandeel te kopen of verkopen. Dit 

beïnvloed op zijn beurt weer de aandelenkoers. Het sentiment kan door de berichtgeving weer 

verder oplopen, waardoor de speculatie binnen investeerders weer wordt versterkt. Deze cykel blijft 

op deze manier doorgaan. 

Een ander startpunt is bij bedrijfsresultaten, na het publiceren van de cijfers worden deze ontvangen 

door berichtgeving en aandelenkoers. Op het moment dat er zich al een geruchtenstroom voordoet 

in de eerste cykel, dat bijvoorbeeld de winst hoger zal uitvallen dan verwacht en het wordt dan ook 

bevestigd door de cijfers dan heeft bedrijfsresultaten een versterkend effect op de eerste cykel. 
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6. Prototype 
Het volgende hoofdstuk zal verder gaan met het bestaande model zie Figuur 6.0.1, maar met een 

kleine aanpassing. Naast de snelheidsweergave per pad, is er nu ook een stijging en daling van de 

impact toegevoegd. Aan de hand van dit model is er een database gebouwd waarin alle 

verbindingen staan met hun desbetreffende snelheden en impact. Het doel van het prototype is te 

laten zien dat er cykels aanwezig zijn en dat deze cykels een versterkend of een dempend effect 

kunnen hebben in het model, tevens wordt er ook gekeken wat de beïnvloeding op elkaar is. 

Gegevens over de database: 

Database: Firebird 

Versie: 2.5.2.26539 

Platform: Windows 32-bit 

Systeem: Windows 7 64-bit 

 

 

 

Figuur 6.0.1 

6.1 Het meten van de effecten met behulp van het prototype 
In het onderstaande figuur is een overzicht weergegeven van de database, de database zelf bestaat 

uit één tabel. Deze tabel komt exact overeen met Figuur 6.0.1. De naam van de tabel is AW dit is een 

afkorting van aandelenwereld. 
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Figuur 6.0.2 

6.1.1 Aantonen van de cykels 

Om in het model alle cykels te vinden is er gebruik gemaakt van recursie. Met behulp van recursie 

worden de paden automatisch doorlopen. Vanaf ieder startpunt wordt het pad opgehoogd met 1. 

Omdat een cykel in dit model oneindig is, wordt er in de onderstaande query een maximale 

padlengte van 5 ingevoerd. Tussen een aantal onderwerpen kan er een herhaling of iteratie 

plaatsvinden, dit kan een enorme stijging opleveren.  

SQL-query: 

 

Uitkomst: 

 

VAN                                       NAAR                             POSITIEF        SNELHEID   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

aandelenkoers                    aandelenkoers                    ja                     2   

aandelenkoers                    aandelenkoers                    ja                     3   

aandelenkoers                    aandelenkoers                    nee                  1   

aandelenkoers                    bedrijfsresultaten               ja                     2   

aandelenkoers                    berichtgeving                       ja                     2   

………. 

sentiment                            berichtgeving                       ja                     2   

sentiment                            berichtgeving                       nee                 2   

sentiment                            investeerders                       ja                     3   

sentiment                            sentiment                             ja                     1   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-                                -                                                           -                      133   

66 row(s) fetched (66 row(s) listed). 

WITH RECURSIVE PAD AS ( 

SELECT VAN, NAAR, POSITIEF, SNELHEID, 1 AS LENGTE 

FROM AW 

UNION ALL 

SELECT PAD.VAN, AW.NAAR, AW.POSITIEF, AW.SNELHEID, PAD.LENGTE + 1 

FROM AW, PAD 

WHERE PAD.NAAR = AW.VAN 

AND PAD.LENGTE < 5 

) 

SELECT VAN, NAAR, POSITIEF, SNELHEID 

FROM PAD 

GROUP BY VAN, NAAR, POSITIEF, SNELHEID 
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6.1.2 Aantonen van het versterkende effect 

Door gebruik te maken van de vorige query en daar een ‘if-statement’ aan toe te voegen, met 

Firebird wordt er gebruik gemaakt van ‘case’. Hierbij worden de paden die uit de recursie ‘PAD’ zijn 

voortgekomen vergelijken met de bestaande tabel ‘AW’, mochten beide paden positief zijn dan 

worden deze in een aparte kolom weergegeven met een ‘+’ en in alle andere gevallen met een ‘-’. 

Hierbij is de onderstaande query uit voortgekomen.  

SQL query: 

 

Uitkomst: 

 

6.1.3 Aantonen van het versterkende effect na ieder willekeurig pad 

Na wat aanpassingen van de vorige query, is er een kortste pad aan toegevoegd. Na iedere iteratie 

wordt er vanaf een willekeurig punt een pad bewandeld.  

SQL-query: 

VAN                              NAAR                                    POSITIEF    CASE      

--------------------------------------------------------------------------------------- 

aandelenkoers                    aandelenkoers                    ja          -         

aandelenkoers                    aandelenkoers                    ja          +         

aandelenkoers                    berichtgeving                      ja          -         

aandelenkoers                    berichtgeving                      ja          +         

aandelenkoers                    investeerders                      ja          +    

………. 

sentiment                             bedrijfsresultaten              ja          +         

sentiment                             investeerders                     ja          +         

sentiment                             sentiment                           ja          +         

sentiment                             sentiment                           ja          +         

--------------------------------------------------------------------------------------- 

-                                -                                                            -           -         

 

27 row(s) fetched (27 row(s) listed). 

WITH RECURSIVE PAD AS ( 

SELECT VAN, NAAR, POSITIEF, SNELHEID, 1 AS LENGTE 

FROM AW 

UNION ALL 

SELECT PAD.VAN, AW.NAAR, AW.POSITIEF, AW.SNELHEID, PAD.LENGTE + 1 

FROM AW, PAD 

WHERE PAD.NAAR = AW.VAN 

AND PAD.LENGTE < 1 

) 

SELECT PAD.VAN, AW.NAAR, PAD.POSITIEF, 

CASE 

WHEN PAD.POSITIEF = AW.POSITIEF THEN '+' 

ELSE '-' 

      END 

FROM AW, PAD 

WHERE PAD.NAAR = AW.VAN 

ORDER BY PAD.VAN, AW.NAAR, PAD.POSITIEF 
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Uitkomst: 

 

Tot slot: 

Het prototype kan een beeld geven van de verschillende invloeden die intern in het model aanwezig 

zijn. Aan de hand van een bepaald scenario is het mogelijk een nieuwe, accurate gegevens in te 

laden. Een uitbreiding van het prototype is door bijvoorbeeld de frequency van berichtgeving toe te 

voegen en tijd.  

VAN                              NAAR                             POSITIEF             MIN  CASE      

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

aandelenkoers                    aandelenkoers                    ja              1   +         

aandelenkoers                    aandelenkoers                    ja              1   -         

aandelenkoers                    aandelenkoers                    nee          2   -         

aandelenkoers                    aandelenkoers                    nee          2   +         

aandelenkoers                    bedrijfsresultaten               ja             1   +        

………. 

sentiment                        investeerders                           ja             1      +         

sentiment                        investeerders                          nee           3      -         

sentiment                        sentiment                                ja               1     +         

sentiment                        sentiment                                nee           3      -         

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-                                -                                                            -              240      -          

 

128 row(s) fetched (128 row(s) listed). 

WITH RECURSIVE PAD AS ( 

SELECT VAN, NAAR, POSITIEF, SNELHEID, 1 AS LENGTE 

FROM AW 

UNION ALL 

SELECT PAD.VAN, AW.NAAR, AW.POSITIEF, AW.SNELHEID, PAD.LENGTE + 1 

FROM AW, PAD 

WHERE PAD.NAAR = AW.VAN 

AND PAD.LENGTE < 5 

) 

SELECT PAD.VAN, AW.NAAR, PAD.POSITIEF, MIN(PAD.LENGTE), 

CASE 

WHEN PAD.POSITIEF = AW.POSITIEF THEN '+' 

ELSE '-' 

      END 

FROM PAD, AW 

GROUP BY PAD.VAN, AW.NAAR, PAD.POSITIEF, AW.POSITIEF 

ORDER BY VAN, NAAR, MIN(PAD.LENGTE) 
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7. Conclusie 
In deze scriptie is er onderzoek gedaan naar de impact van de sociale media op de aandelenbeurs. 

Eerst is er een beschrijving gegeven van de aandelenmarkt en gekeken wat de aandelenmarkt 

precies is. De aandelenmarkt zelf is een complexe wereld wat beïnvloed wordt door verschillende 

factoren en dan met name gedreven door emotie. De meeste beslissingen die genomen worden op 

de beurs zijn gestuurd door emotie, dit is ook een onderwerp wat aan bod kwam. De 

gedragseconomie houdt zich vooral bezig met dit soort gedragingen en over dit onderwerp is ook 

voldoende aandacht besteed. De sociale media is ook een complexe wereld waarin emotie een grote 

rol speelt en mensen worden ook gestuurd door emotie. Door te kijken naar de sociale media kan er 

een link worden gelegd met de aandelenbeurs en in het bijzonder of er een patroon aanwezig is. Kan 

sociale media een voorspelling geven over het sentiment van de aandelenbeurs? Nog specifieker, 

kan het de koersbewegingen beïnvloeden? Er is aangetoond in deze scriptie dat de sociale media 

meer inzicht kan geven over de ontwikkelingen van de aandelenmarkt. Het kan zelfs direct invloed 

hebben als er misbruik gemaakt wordt van een sociaal medium dat gebruikt wordt door een partij 

met een goede reputatie, door de angst bij mensen aan te wakkeren is het gevolg hiervan dat de 

aandelenbeurs hier direct op reageert.  

Een bestaand model dat uiteindelijk geëvolueerd is tot een groter, completer en complexer model. 

Wat uiteindelijk een beter inzicht geeft over de besproken domeinen, namelijk de sociale media en 

de aandelenbeurs. Tot slot is er aan de hand van dit model een prototype gebouwd, waarbij de 

snelheid en de impact zijn meegenomen. Waarbij het prototype getoetst is op beide variabelen.  

Terug op de onderzoeksvraag: Wat is de impact van de sociale media op de koersbewegingen van de 

aandelenmarkt? 

De impact van de sociale media zit hem vooral in de laagdrempeligheid waarbij iemand een bericht 

het wereldwijde web in kan sturen en door iedereen gelezen kan worden. Daarnaast is de snelheid 

van de sociale media ten opzichte van de traditionele media enorm hoog. De sociale media wordt nu 

al door veel professionele bedrijven gebruikt om het algemene sentiment te meten en hierop te 

anticiperen door hun beleggingsstrategieën aan te passen. Deze beslissingen hebben op hun beurt 

weer impact op de aandelenbeurs zelf en aan deze impact kan er weer gehoor worden gegeven op 

de sociale media. 
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