Beter beleggen
Yvan Strubbe

Dogs of the Dow
Websites voor beleggers

2. Webadres

Kent u ook een interessante
stek voor beleggers, weet u er
meer uit te halen dan de gewone bezoeker of kent u alle
hoeken en kanten: mail het ons
en/of maak een bespreking!
Mail: redactie@vfb.be
1 Screenshot van website

WWW.DOGSOFTHEDOW.COM/2018-DOGS-OFTHE-DOW.HTM
ONDERAAN DE WEB-PAGINA VINDEN we diverse internetlinks waar je de prestaties
van de voorbij Dogs of the Dow, Dogs van
2018 tot 1996 en Dog Years kan opvragen.
Daily Performances: Current Doggishness, Daily Performance, YTD Performance
en Stock Research.
Weekly Performances: Current Doggishness, Previous Doggishness, Weekly,

YTD en the Dow, Dog Steps, FAQ, FAQ 2, Site
Tips, Glossary, Top Dog Brokers, Broker Reviews, Dogs of the Dow Newsletter, Feedback, Tell a Friend, Privacy en Accolades.
Stock Screens: Current Doggishness,
2018 Dogs of the Dow, Highest Dividend
Paying Stocks, Highest Dividend Paying
Large-Cap Stocks Today, Highest Dividend
Paying Mega-Cap Stocks, Largest Companies by Market Cap Today, Dow Jones Industrial Average Companies Today, Dow
Jones Transportation Average Companies,
Dow Jones Utilities Average Companies,
Most Active Stocks Today, Biggest Stock
Gainers Today, Biggest Stock Losers Today,
Ex-Dividend Date Calendar, Lowest PE Ratio Stocks en Stock Symbols List.

3. Welke unieke info (tegenover
andere sites) kan je er terugvinden?
DOGS OF THE DOW is een aandelenselectiestrategie gericht op het selecteren van
de Dow-aandelen met het hoogste dividend. Op deze site kunt U zich informeren
over deze techniek. De prestaties uit het
verleden bestuderen, de huidige prestaties meten en methoden zoeken om meer
uit ‘de honden’ te halen. Deze site staat vol
met nuttige beleggingsinformatie.
De website toont op de hoofdpagina een
tabel met een overzicht van de tien hoogst
renderende Dow-aandelen vanaf het slot
op 31 december 2017 (elk jaar een update
aan het begin van het jaar). De tien aandelen van de laatste handelsdag van het jaar
zijn dan de Dogs of the Dow voor het nieuwe jaar. Van deze tien Dow-aandelen zijn
de 5 aandelen met de laagste slotkoers de
Small Dogs of the Dow.
Probeer ‘Dog Steps’ (www.dogsofthedow.com/dogsteps.htm) voor meer informatie over hoe de Dogs of the Dow
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De eerste veronderstelling is dat het dividend de bedrijfsomvang weerspiegelt in
plaats van het bedrijfsmodel
of de conjunctuur waarin de
onderneming zich bevind. Ten
tweede hebben bedrijven een
natuurlijke, zich herhalende
cyclus waarin goede prestaties
worden voorafgegaan door
slechte. Vanwege de aard van
het concept kunnen ‘de honden’ (Dogs) uit een klein aantal sectoren komen. De tien
aandelen die behoorden tot
de 2015 Dogs of the Dow-lijst
waren bijvoorbeeld afkomstig uit slechts zes sectoren,
waaronder industrie, energie
en gezondheidszorg, terwijl
de S&P500-index elf sectoren
bestrijkt.
O’Higgins (de uitvinder
van de strategie) en anderen
hebben de strategie al in de
jaren twintig van de vorige
eeuw getest en vonden dat
investeren in ‘de honden’
consequent beter presteerden
dan de markt als geheel. Sinds
die tijd laten de gegevens
zien dat zowel de ‘Dogs of the
Dow’ als de populaire variant,
4. Ook handig voor
de ‘Small Dogs of the Dow,’
een mooi beleggingsresultaat
RECHTS BOVEN OP DE pagina
hebben opgeleverd.
kun je gratis inschrijven op een
Voor de twintig jaar van
gratis nieuwsbrief (Dogs of the
1992 tot 2012,deden de Dogs of
Dow Newsletter).
Want to dig a little deeper? Try doing some Free Research on any
the Dow het even goed als het
Echt interessant zijn de weof the Dow stocks. Also, you can quickly get a detailed stock quote,
‘gemiddelde’ jaarlijkse totaalblinken onderaan de pagina
stock chart, and annual cycle chart for any US traded stock simply by
rendement van de DJIA (10,8
(zie opsomming onder punt 2).
entering the company name or company ticker symbol in the search
procent) en deden het beter
Met allerlei vooraf gemaakte
box Updated located near the top right corner of each page.
dan de
stock screens en klassemenS&P500 (9,6 procent), zoten van aandelen die volgens
een bepaald criterium werden geklasseerd voor het bedrijf weer zal aantrekken en dat als gerapporteerd door de Dogs of the
(grootste winnaars, grootste verliezers, de aandelenkoers waarschijnlijk sneller Dow-website bij dogsofthedow.com.
Er zijn dus geen artikels die aantonen
laagste koers/winst, enz.)
zal stijgen dan bedrijven met een laag dividat deze beleggingsmethode het ‘systemadendrendement.
5. Tips and tricks voor
Volgens dit model zou een belegger die tisch elk jaar’ beter doet dan de DJIA.
gebruikers – toelichting.
De jongste jaren blijkt ook dat ‘de honjaarlijks opnieuw investeert in hoogrendeVOORSTANDERS VAN DE DOGS of the rende bedrijven beter kunnen doen dan de den’ in crisisjaren zeker niet beter presDow-strategie stellen dat blue-chipbedrij- markt. De logica hierachter is dat een hoog teren (cfr. Dot-com en financiële crisis).
ven (grote gevestigde en meestal solide be- dividendrendement suggereert dat de aan- Als je het echter ‘het gemiddelde’ over
drijven) hun dividend niet wijzigen om de delen over verkocht zijn en dat het manage- meerdere jaren bekijkt, dan blijkt dit wel
vooruitzichten te weerspiegelen en daar- ment gelooft in de vooruitzichten van zijn te lukken.
‘De kleine honden’ van de Dow, dat zijn
om is het dividend een maat voor de ge- bedrijf en bereid is om dat te ondersteunen
middelde waarde van het bedrijf. De aan- door een relatief hoog dividend uit te beta- de vijf laagst geprijsde honden van de Dow,
delenkoers fluctueert daarentegen door len. Beleggers hopen daarbij te profiteren presteerden beter dan zowel de Dow als de
de conjunctuur. Dit zou moeten inhouden van zowel bovengemiddelde koerswinsten S&P500 met een gemiddeld jaarlijks totaaldat als het dividendrendement hoog is, de als een relatief hoog kwartaaldividend. Na- rendement van 12,6 procent.
Wanneer elk individueel jaar wordt bekoers waarschijnlijk laag is. Ze zitten allicht tuurlijk worden er verschillende veronderoordeeld, is het duidelijk dat zowel de Dogs
redelijk dicht tegen het punt dat de cyclus stellingen gemaakt in dit argument.
zijn geselecteerd. Als je wilt
zien welke Dow-aandelen
waarschijnlijk in de selectie
zullen zitten bij de eerstvolgende afsluiting, probeer dan
Current Doggishness (www.
dogsofthedow.com/dogsteps.
htm). Je kunt ook gemakkelijk
de prestaties van Dogs of the
Dow van dit jaar volgen met de
Daily Year-to-Date Performance Tables (www.dogsofthedow.com/ddogytd.htm).
Om een aandelenkoers /
profiel te krijgen met een aandelengrafiek (inclusief de gemiddelde jaargrafiek van het
aandeel) van een aandeel dat
in de volgende tabel wordt vermeld, klik je eenvoudig op de
ticker in de eerste kolom van
de tabel. Je kan kan ook snel
dezelfde gedetailleerde grafieken en gegevens krijgen van
alle verhandelde aandelen in
de VS: tik gewoon de bedrijfsnaam (bijv. General Electric,
Microsoft, Apple, enz.) Of het
ticker symbool (bijv. GE, MSFT,
AAPL, enz.) in het zoekvak in
de rechterbovenhoek van een
willekeurige pagina.
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