
Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? 
Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De 
ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel te delen door de 
boekwaarde per aandeel in het meest recente kwartaal. 

Ook wel 'koers/eigen vermogen-ratio' genoemd. 

Berekend als volgt: 

K/B-ratio=  Aandelenkoers 
 _____________________________________ 
 Totale activa - Immateriële activa en verplichtingen 

 
 
Een lagere K/B-ratio kan op een ondergewaardeerd aandeel wijzen. Het kan echter 
ook betekenen dat er iets fundamenteel mis is met het bedrijf. Zoals bij de meeste 
ratio's verschilt dit van sector tot sector. 
 
Deze ratio geeft u er ook een idee van of u te veel betaalt voor wat er zou 
overblijven als het bedrijf onmiddellijk failliet ging. 
 
 
Wat betekent K/W-verhouding (koers/winst- of K/W-ratio)? 
Een waarderingsratio van de actuele aandelenkoers van een bedrijf ten opzichte van 
zijn winst per aandeel. 

Berekend als volgt: 

Marktwaarde per aandeel 

Winst per aandeel (WPA) 

Als het aandeel van een bedrijf momenteel bijvoorbeeld aan €43 per aandeel 
noteert en de winst over de afgelopen 12 maanden €1,95 per aandeel bedroeg, 
heeft het aandeel een K/W-ratio van 22,05 (€43/€1,95). 

De WPA is meestal die van de laatste vier kwartalen (in het Engels 'trailing P/E'), 
maar is soms gebaseerd op ramingen van de verwachte winst voor de volgende vier 
kwartalen (in het Engels 'projected P/E' of 'forward P/E') Een derde variant baseert 
zich op de som van de laatste twee kwartalen en de ramingen voor de volgende 
twee kwartalen. 

Ook wel de "koersratio" of "winstratio" genoemd. 

 

 



Winstgroei in 3 jaar 

Wat betekent dit? 
De groei op jaarbasis van de bedrijfswinsten in de afgelopen drie jaar. Voor 
beleggingsfondsen wordt de winstgroei berekend aan de hand van een gewogen 
gemiddelde van de aandelen in de portefeuille. Aandelen van bedrijven die in het 
verleden hoge winsten hebben geboekt, zijn doorgaans groeiaandelen. Beleggers zijn 
bereid om extra te betalen voor aandelen van snel groeiende bedrijven. Als een 
beleggingsfonds een bovengemiddelde winstgroei heeft, is dat een indicatie dat het 
fonds groeiaandelen bezit. Door de winstgroei van gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen te vergelijken, krijgt u een idee van hun relatieve agressiviteit. 
 
 
Wat betekent alpha (alfa)? 

1. Een maat voor de prestaties op voor risico gecorrigeerde basis. Alfa vergelijkt de 
volatiliteit (prijsrisico) van een beleggingsfonds met de voor risico gecorrigeerde 
prestaties van een benchmarkindex. Het overrendement van het fonds ten opzichte 
van het rendement van de benchmark-index, is de alfa van een fonds. 
 
2. Het abnormale rendement op een effect of portefeuille dat hoger ligt dan het 
rendement dat door een evenwichtsmodel zoals het Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) zou worden voorspeld. 
 
Investopedia verklaart het begrip alpha (alfa) 

1. Alfa is een van de vijf technische risicoratio's. De andere zijn: bèta, 
standaarddeviatie, R-kwadraat en de Sharpe-ratio. Dit zijn stuk voor stuk statistische 
maatstaven die in de moderne portefeuilletheorie worden gebruikt. Al deze 
indicatoren zijn bedoeld om beleggers te helpen het risico/rendement-profiel van 
een gemeenschappelijk beleggingsfonds te bepalen. Eenvoudig gezegd wordt alfa 
vaak beschouwd als de waarde waarmee een portefeuillebeheerder het rendement 
van een fonds verhoogt of verlaagt. 
 
Een positieve alfa van 1,0 betekent dat het rendement van het fonds 1% hoger ligt 
dan dat van zijn benchmark-index. Een negatieve alfa van 1,0 geeft aan dat het 
rendement van het fonds 1% onder dat van zijn referentie-index ligt. 
 
2. Als op basis van een CAPM-analyse wordt geschat dat een portefeuille 10% in 
waarde zal stijgen maar de portefeuille uiteindelijk 15% in waarde stijgt, heeft de 
portefeuille een alfa van 5%. Deze 5% is het rendement boven het door het CAPM-
model voorspelde rendement. 
 
 
Wat betekent beta (bèta)? 

Een maat voor de volatiliteit, of het systematische risico, van een effect of een 
portefeuille in vergelijking met de volatiliteit van de markt als geheel. Bèta wordt 
gebruikt in het Capital Asset Pricing Model (CAPM), een model dat het verwachte 
rendement van een actief berekent op basis van zijn bèta en de verwachte 
marktrendementen. 
 



Investopedia verklaart het begrip beta (bèta) 
De bèta wordt berekend met behulp van regressieanalyse, en kan worden 
beschouwd als de neiging van het rendement van een effect om te reageren op 
schommelingen in de markt.  Een bèta van 1 geeft aan dat de prijs van het effect zal 
meebewegen met de markt. Een bèta van minder dan 1 betekent dat het effect 
minder volatiel zal zijn dan de markt.  Een bèta van meer dan 1 betekent dat de prijs 
van het effect volatieler zal zijn dan de markt. Als bijvoorbeeld de bèta van een 
aandeel 1,2 is, dan is dat aandeel in theorie 20% volatieler dan de markt. 
 
Veel aandelen van nutsbedrijven hebben een bèta van minder dan 1. Aan de Nasdaq 
genoteerde aandelen van hoogtechnologische bedrijven daarentegen hebben 
meestal een bèta van meer dan 1. Dat betekent dat ze een hoger 
rendementspotentieel hebben, maar ook meer risico inhouden. 
 
 
Wat betekent informatieratio (IR)? 
De verhouding tussen enerzijds het portefeuillerendement boven het rendement 
van een benchmark (meestal een index) en anderzijds de volatiliteit van die 
rendementen.  De informatieratio (IR) meet in welke mate een 
portefeuillebeheerder in staat is om een hoger rendement te realiseren dan dat van 
een benchmark, maar tracht ook te meten hoe consistent de belegger is.  Deze ratio 
bepaalt of de outperformance van de beheerder ten opzichte van de benchmark 
werd gerealiseerd op slechts enkele maanden tijd dan wel gelijkmatig gespreid is 
over een langere periode.  Hoe hoger de IR, hoe consistenter een beheerder is, en 
consistentie is een ideale eigenschap. 

 
Informatieratio 
 
Rp = rendement van de portefeuille 
Ri = rendement van de index of benchmark 
Sp-i = tracking error (standaarddeviatie van het verschil tussen het rendement van 
de portefeuille en dat van de index) 
 
Investopedia verklaart het begrip informatieratio (IR)I 
Een hoge informatieratio kan worden bereikt wanneer het rendement van de 
portefeuille hoog is, het rendement van de index laag is, en de tracking error laag is. 
 
Bijvoorbeeld: 
Beheerder A heeft een rendement van 13% behaald en zijn tracking error bedraagt 
8%. 
Beheerder B heeft een rendement van 8% behaald en zijn tracking error bedraagt 
4,5%. 
Het rendement van de index bedraagt -1,5%. 
De informatieratio van beheerder A = [13-(-1,5)]/8 = 1,81 



De informatieratio van beheerder B = [8-(-1,5)]/4,5 = 2,11 
 
Beheerder B behaalde een lager rendement, maar heeft een hogere (betere) IR. Een 
hoge ratio betekent dat een beheerder efficiënter hogere rendementen kan 
bereiken dan een beheerder met een lage ratio door extra risico te nemen. Extra 
risico kan worden genomen door te beleggen in instrumenten met een 
hefboomeffect. 
 
 
 
Wat betekent Sharpe Ratio (Sharpe-ratio)? 
Een ratio ontwikkeld door Nobelprijswinnaar William F. Sharpe om het voor risico 
gecorrigeerde rendement te meten.  De Sharpe-ratio wordt berekend door de 
risicovrije rentevoet – zoals die van Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd 
van 10 jaar – af te trekken van het rendement van een portefeuille en het resultaat 
te delen door de standaarddeviatie van het portefeuillerendement. De formule voor 
het berekenen van de Sharpe-ratio is: 
 
 

 
 

 
 
Verwacht portefeuillerendement 
Risicovrije rentevoet 
Standaarddeviatie van de portefeuille 
 
Investopedia verklaart het begrip Sharpe Ratio (Sharpe-ratio) 
De Sharpe-ratio geeft aan of de rendementen van een portefeuille het resultaat zijn 
van verstandige beleggingsbeslissingen dan wel van een bovenmatig risico. Deze 
ratio is zeer nuttig, want een portefeuille of fonds mag dan wel hogere rendementen 
hebben dan vergelijkbare portefeuilles of fondsen, maar is pas een goede belegging 
als die hogere rendementen niet gepaard gaan met al te veel extra risico. Hoe hoger 
de Sharpe-ratio van een portefeuille, hoe beter zijn voor risico gecorrigeerd 
rendement. Een negatieve Sharpe-ratio geeft aan dat het rendement van een 
risicoloos actief hoger zou zijn dan dat van het geanalyseerde effect. 
 
Een variant van de Sharpe-ratio is de Sortino-ratio, die geen rekening houdt met de 
effecten van opwaartse prijsbewegingen op de standaarddeviatie, maar alleen het 
rendement ten opzichte van de neerwaartse prijsvolatiliteit meet. 
 



 
Wat betekent tracking error? 
In de financiële wereld is tracking error een maat voor de mate waarin een 
portefeuille zijn referentie-index volgt. De beste maat is de wortel uit het 
gemiddelde van de kwadraten van het verschil tussen het portefeuille- en 
indexrendement. 
 
Als de tracking error wordt berekend voor een periode in het verleden, spreken we 
van een 'gerealiseerde' of 'ex post' tracking error. Als een model wordt gebruikt om 
de tracking error te voorspellen, spreken we van een 'ex ante' tracking error. De ex-
post tracking error is nuttiger voor rendementsrapportage, terwijl 
portefeuillebeheerders de ex-ante tracking error over het algemeen gebruiken om 
het risico te beheersen. Er bestaan verschillende modellen voor het voorspellen van 
de ex-ante tracking error, van eenvoudige aandelenmodellen die de bèta gebruiken 
als primaire determinant tot complexere  modellen op basis van meerdere factoren 
en vastrentende waarden. 
 
 
Wat betekent ASC 820 (FAS 157)? 
FAS 157, ofwel Financial Accounting Standard (FAS) 157, was de oorspronkelijke 
naam van Topic 820 – de ‘fair value’ standaard die eind 2007 werd ingevoerd. De 
standaard, die ook bekend staat als de ‘mark-to-market regel’, vereist dat 
compartimenten de effecten tegen reële waarde waarderen in plaats te vertrouwen 
op historische koersen. De beheerder moet een rangorde in de beleggingen 
aanbrengen, die bestaat uit 3 niveaus, waarbij niveau 1 staat voor de effecten 
waarvan de waarde het gemakkelijkst vast te stellen is en niveau 3 voor de effecten 
waarvan de waarde het minst transparant en het moeilijkst vast te stellen is. Niveau 
2 staat voor de effecten waarvan de waarde niet rechtstreeks waarneembaar is en 
die moeten worden vergeleken met soortgelijke activa waarvan de waarde 
rechtstreeks waarneembaar is. 
 
 
Wat betekent Opsplitsing liquiditeit? 
Deze term beschrijft hoe gemakkelijk een bepaald waardepapier of instrument te 
verhandelen is. Van een liquide waardepapier, zoals een aandeel in een grote 
beursgenoteerde onderneming of een staatsobligatie, is de waarde gemakkelijk vast 
te stellen; het kan worden gekocht of verkocht zonder groot effect op de koers. Bij 
een illiquide waardepapier kan een poging om te kopen of verkopen de koers 
beïnvloeden, ook al is een transactie mogelijk. Deze cijfers geven een indruk van de 
mogelijkheid om het compartiment te liquideren en de tijd die nodig zou zijn om 
100% van de onderliggende activa geleidelijk te verkopen. Doel van deze informatie 
is meer inzicht te geven in het vermogen van het compartiment om grote 
terugkopen te doen zonder de cliënt langer te laten wachten dan contractueel is 
voorzien. 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Finance
http://en.wikipedia.org/wiki/Root-mean-square


Wat betekent Marktkapitalisatie? 
De marktwaarde van het uitgegeven aandelenkapitaal van een bedrijf, ofwel het 
aantal aandelen vermenigvuldigd met de huidige beurskoers van die aandelen. Op 
basis van hun marktkapitalisatie (“market cap”) worden bedrijven aangemerkt als 
large cap, mid cap of small cap, hoewel de criteria voor de indeling in de praktijk 
afhankelijk zijn van de markt in kwestie. 
 
 
Wat betekent Bronnen van rendement? 
De uitsplitsing van de portefeuilleresultaat over de diverse risicobronnen.  
Hiermee wordt zichtbaar hoeveel elk instrument heeft bijgedragen aan het totale 
maandelijkse rendement; elke bijdrage kan vervolgens worden gerangschikt naar 
sector/regio om een verdergaande analyse mogelijk te maken. 
 


