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Geschiedenis van de AEX 
 
De AEX is de graadmeter voor de Nederlandse beurs. De geschiedenis reikt 
terug tot 3 januari 1983. De AEX is sinds haar ontstaan de graadmeter voor de 
handel in aandelen op Beursplein 5 te Amsterdam. De AEX index geeft een 
overzicht van de 25 aandelen die het meest verhandeld worden. Naast de AEX 
is er nog een Midkap Index waar de aandelen van middelgrote worden 
verhandeld en ook voor de kleinste aandelen is een aparte index. 
 
Hoewel de geschiedenis terug reikt tot 3 januari 1983, werd de AEX de facto pas 
twee maanden later opgericht onder de naam EOE-index. De index was een idee 
van Tjerk Westerterp, de directeur van European Option Exchange. Tot op 4 
maart 1983 bood enkel de CBS Herbeleggingindex een indruk van de 
koersontwikkeling in Amsterdam en dat slechts twee keer per dag. De AEX was 
in Europa de eerste index die continu de koersontwikkeling weergaf en had als 
doel de optiehandel nieuw leven in te blazen. De eerste Europese optiebeurs 
dreigde een stille dood tegemoet te gaan. Door de introductie van de EOE-index 
konden beleggers makkelijker inspelen op de koersbewegingen van Nederlandse 
aandelen en werd Nederland een optieland bij uitstek. 
 

Indeling AEX  

Oorspronkelijk bestond de AEX uit 13 aandelen. Destijds alle fondsen waarop 
opties waren geïntroduceerd. Geleidelijk aan werd het aantal optiefondsen 
uitgebreid en zwelde de index tot het normaantal van 25 aandelen aan. De 
eerste 13 waren ABN, Ahold, Akzo, Amro, Gist-Brocades, Heineken, Hoogovens, 
KLM, Koninklijke Olie, Nationale Nederlanden, Nedlloyd, Philips en Unilever. De 
laatste uitbreiding vond plaats in oktober 1989.  
 
In 1997 werd de EOE-index omgedoopt tot de Amsterdam Exchange Index en in 
1999 vond de aanpassing plaats van gulden naar euro. In de loop der jaren telde 
de Amsterdamse hoofdindex heel wat bedrijven die overgenomen zijn of in 
financiële problemen kwamen. In de zomer van 1990 fuseerde ABN met Amro 
tot ABN Amro, dat in oktober 2007 werd overgenomen door het consortium het 
Spaanse Banco Santander, Royal Bank of Scotland en Fortis met als doel de bank 
op te splitsen. Fortis dat zelf het fusieproduct van hoofdfonds AMEV en het 
Belgische AG is, verhapte zich in de overname. Fortis bekocht dit met forse 
koersdalingen en werd later zelf ontmanteld. De Nederlandse 
bedrijfsonderdelen werden in oktober 2008 door de Nederlandse staat 
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opgekocht en van de voormalige moederschappij rest enkel nog Ageas. Het 
debacle met Fortis illustreert hoe onberekenbaar de toekomst kan zijn. 
Een verre vooruitblik op de indexsamenstelling van de AEX over 30 jaar heeft 
weinig te maken met voorspellen. Het is puur giswerk. Inmiddels worden de 
indexaandelen vier keer per jaar gewikt en gewogen en zonodig verdwijnen 
bedrijven uit of worden zij toegelaten tot de AEX. Het is aannemelijk dat de 
aandelen (Ahold, AkzoNobel, Heineken, ING, Philips, Royal Dutch Shell en 
Unilever) van het eerste uur over 30 jaar nog steeds deel uitmaken van de 
hoofdindex. Van de huidige hoofdfondsen maken Aegon, ArcelorMittal, ASML, 
DSM, Reed Elsevier, Randstad en Unibail-Rodamco eveneens een goede kans. 
Arcadis, Accell, Cryo-Save, Delta Lloyd, Imtech en Nutreco promoveren in de 
loop der jaren naar de AEX, net als Havenbedrijf Rotterdam en de NS die nu nog 
niet beursgenoteerd zijn. Ook Agri & FoodScience, Windmolenpark Noordzee en 
Zorg Nederland bedrijven, die nu nog niet bestaan, zullen doorstoten naar de 
AEX. 
 

Hoogte- en dieptepunten 

In de voorbije 30 jaar heeft de AEX hoogte en dieptepunten gehad. De 
hoofdindex doorbrak op 7 augustus 1997 de drempel van 1000 punten. Maar 
toen noteerde de AEX nog in Nederlandse gulden, omgerekend dus 453,78 
punten. De hoogste stand ooit bedroeg 703,18 punten (in gulden 1539,60 
punten) en verscheen op het koersenbord op 4 september 2000 kort voordat het 
sprookje van de internetaandelen uit was. 
 
De grootste koersuitslagen op één dag situeren zich vooral rond Zwarte 
Maandag en de kredietcrisis. De twee grootste dalingen op één dag vonden 
plaats op maandag 19 oktober 1987 (-12 procent) en een week later op 
maandag 26 oktober 1987 (-9,3 procent). Maar ook in het najaar van 2008 
duikelde de AEX regelmatig met procenten tegelijk omlaag. De kredietcrisis was 
ontaard in een bankencrisis waardoor het financiële systeem op zijn grondvesten 
schudde. De grootste positieve uitschieter ooit werd eveneens opgetekend in de 
nasleep van Zwarte Maandag. Op woensdag 11 november 1987 schoot de AEX 
11,8 procent omhoog. De top3 wordt vol gemaakt met 13 oktober 2008 en 24 
november 2008. Op die maandagen boekte de AEX respectievelijk 10,5 en 10,3 
procent winst. 
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En de overname van NYSE Euronext door energiebeurs InterContinental 
Exchange? ICE wil de vier aandelenbeurzen van Euronext over anderhalf jaar 
nadat de overname afgerond is middels een beursgang afstoten. Euronext, het 
moederbedrijf van de beurzen van Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs, 
wacht daarmee een onzekere toekomst. Het voortbestaan van de Amsterdamse 
hoofdindex komt hierdoor echter niet in het gedrang. De AEX is een sterk merk 
dat over 30 jaar nog steeds bestaat en hopelijk terug kan blikken op een 
gemiddelde winst van 7 procent of meer. 
 

AEX Bedrijven - Huidige Samenstelling Aandelen 
De AEX verhandelt de 25 grootste aandelen van bedrijven van de Amsterdamse 

beurs. 

Hoe wordt een bedrijf genoteerd aan de AEX? 

De AEX fondsen worden gerangschikt naar handelsomzet van het aandeel. dit 

wil zeggen de gemiddelde koers van een aandeel maal het verhandelde 

volume. De vijfentwintig fondsen met het grootste handelsvolume worden 

opgenomen in de AEX. 

Om een gelijkmatige verdeling in de AEX te behouden wordt voor alle grote 

bedrijven de inbreng van de beurs gemaximaliseerd. Zo wordt de AEX 

gelijkmatig gehouden, anders beïnvloeden grote bedrijven de bewegingen te 

sterk en krijgt de beurskoers te grote schommelingen. Verreweg het grootste 

fonds van de AEX is Royal Dutch Shell. 
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Huidige Samenstelling AEX Aandelen 

• Aalberts 
• ABN Amro 
• Aegon 
• Ahold Delhaize 
• Akzo Nobel 
• Altice 
• Arcelor Mittal 
• ASML Holding 
• ASR Nederland 
• DSM 
• Galapagos 
• Gemalto 
• Heineken 
• ING Group 
• KPN 
• Nationale Nederlanden 
• Philips 
• Randstad 
• RELX (Reed Elsevier) 
• Shell 
• Signify (Philips Lighting) 
• Unibail Rodamco 
• Unilever 
• Vopak 
• Wolters Kluwer 

De index wordt tweejaarlijks geherwaardeerd. Sinds 2008 vindt er daarnaast op 
de eerste handelsdag van september een interim review plaats waarbij zo nodig 
opengevallen plaatsen worden opgevuld. Bij elke herziening wordt 
een mandje aandelen bepaald, waarbij voor elk fonds een wegingsfactor wordt 
vastgesteld. De wegingsfactor per fonds wordt via een rekenmodel zo veel 
mogelijk op gehele getallen afgerond. Deze aantallen worden zo gekozen dat 
hun waarde op dat moment zo veel mogelijk in verhouding tot de 
bovengenoemde weging is, en tevens zo dat de waarde van het mandje door 
de herziening nauwelijks verandert. De index is een honderdste van de waarde 
van het mandje aandelen in euro's. De index wordt tijdens handelsuren elke 15 
seconden uitgerekend. 
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Feiten over beurscorrecties 
 
Drie soorten dalingen 

- terugtrekkingen (waarbij de verliezen variëren van 5% tot 10%),  

- correcties (een uitverkoop van 10% tot 20%) en  

- bearmarkten, met verliezen van 20% of meer. 
 
Sneller herstel bij kleinere dalingen 
Het aantal maanden dat aandelen dalen in de meest voorkomende 
terugtrekkingen en correcties is ongeveer gelijk aan het aantal maanden dat de 
markt nodig heeft om te herstellen. Terugtrekkingen van piek tot dal duren 
ongeveer een maand en het duurt ongeveer 1,5 maand om te herstellen. 
Correcties duren ongeveer vier maanden en herstellen volledig na ongeveer 
vier maanden. Voor bearmarkten duurt de daling van piek tot dal elf maanden 
en de tijd om te herstellen en break-even te bereiken is veertien maanden. 
De mega meltdowns duurden 23 maanden en het herstel duurde 58 maanden. 
Oktober is meest volatiele maand 
Gemiddeld vinden terugtrekkingen om de negen maanden plaats. Correcties 
vinden gemiddeld om de twee jaar plaats en bearmarkten om de vijf jaar. De 
daling zal het meest waarschijnlijk plaatsvinden in oktober, omdat dit de meest 
volatiele maand van het jaar is. De volatiliteit van oktober is 30% hoger dan het 
gemiddelde voor alle twaalf maanden.  
Een reden daarvoor is dat de resultaten van het derde kwartaal van cruciaal 
belang kunnen zijn, vooral als een bedrijf eerder in het jaar de 
winstvoorspellingen heeft gemist. Een misser van een bedrijf in het derde 
kwartaal kan ertoe leiden dat beleggers hun kijk op de vooruitzichten van het 
bedrijf veranderen. Ook sluiten veel beleggingsfondsen hun boekjaar af in 
oktober en verkopen ze aandelen van slecht presterende bedrijven waarvan ze 
niet willen toegeven dat ze die nog steeds in portefeuille hebben. 
Correcties hebben meerdere oorzaken 
Markten kunnen zich na slechte nieuwsberichten - zoals slechte winstcijfers - 
ongeveer 5% tot 7% terugtrekken. Algemene correcties van tussen 10% en 12% 
doen zich voor wanneer markten al zwakker zijn op basis van enkele slechte 
nieuwsberichten en de nieuwe informatie ervoor zorgt dat de koersen verder 
dalen.  
Meer slecht nieuws kan de zaken ingewikkelder maken of de negatieve mening 
van beleggers bevestigen. Bearmarkten kunnen aangeven dat er zich 
structurele veranderingen voordoen, zoals een economische recessie, en het 
kan enige tijd duren voordat de verandering ongedaan wordt gemaakt. Al deze 
dingen zijn niet voorspelbaar. 
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Beleggers raken in paniek 
Veel beleggerszijn nerveus omdat het tien jaar geleden is sinds de laatste 
bearmarkt. Sommige analisten beweren dat de koersdalingen in 2011 en 2018 
moeten worden gecategoriseerd als bearmarkten wanneer we kijken naar 
intraday-koersdalingen in plaats van de slotkoersen. 
Vaak wordt de voorkeur gegeven om de slotkoersen te gebruiken om dalingen 
te meten om zo historische consistentie te behouden. Anderen beweren dat 
het nu anders is en dat de dagelijkse tussentijdse dieptepunten moeten 
worden gebruikt.  
Hoewel er in de loop der tijd veel dingen zijn veranderd, is een ding constant 
gebleven. In elke bearmarkt sinds de 19e eeuw is de menselijke reactie 
hetzelfde. Ze raken helemaal in paniek en verkopen op de bodem. 

Correcties vinden plaats in individuele aandelen en sectoren 

De meeste beleggers denken alleen aan beurscorrecties wanneer de bredere 

indices zoals de S&P 500 of de Dow-Jonesindex dalen. Maar er vinden altijd 

correcties plaats in verschillende individuele aandelen en sectoren. 

Een actueel voorbeeld is de uitverkoop in veel softwareaandelen, waarvan vele 

in een eigen bearmarkt zitten. Zo is Slack Technologies met ongeveer 38% 

gedaald sinds de beursgang in juni, terwijl de bredere markt in dezelfde 

periode iets is gestegen. 

Markten kunnen in de loop van de tijd corrigeren 

Marktcorrecties vinden snel plaats en kunnen moeilijk te verteren zijn, maar 
markten kunnen ook in de loop van de tijd corrigeren. Die langzame correcties 
zijn moeilijker te zien. De bredere markt is momenteel in de greep van een op 
tijd gebaseerde langzame correctie. 

Hoewel de S&P in 2019 met 19% is gestegen en er dit jaar weinig winstgroei is 
geweest, handelt de S&P rond het niveau van april en ligt de index dicht bij het 
niveau van een jaar geleden vóór de terugval in het vierde kwartaal van 2018.  

De omslag van het beleid van de Federal Reserve naar een koers van 
renteverlagingen in december 2018 zorgde er volgens hem voor dat de 
aandelenkoersen zich herstelden. Dit gebeurde volgens hem in de 
veronderstelling dat het versoepelingsbeleid van de Fed tijd zou bieden om een 
brug te slaan naar betere economische cijfers en winstgroei, die een 
rechtvaardiging zouden geven voor de huidige waarderingen op de markt. 
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Wanneer bearmarkten eindigen en bullmarkten beginnen 

De bodem van een bearmarkt kan alleen achteraf worden vastgesteld, omdat 
de markt eerst moet stoppen met dalen en zich moet stabiliseren, wat tijd kan 
kosten om erachter te komen. Sommige marktkenners zeggen dat een opleving 
van 20% in een bearmarkt een nieuwe bullmarkt is. 

De koersen moeten met 20% herstellen en minimaal zes maanden boven dat 
niveau blijven. Tijdens de Grote Recessie stegen de prijzen met 20% in het 
laatste deel van 2008, maar daalden ze tot 9 maart 2009 met meer dan 20%.  

Bereid portefeuille voor op onvermijdelijke correctie 

Als aandelen nooit zouden dalen, zouden er nooit kansen zijn om aandelen 
goedkoper te kopen. Door een koersonderbreking kunnen beleggers hun 
portefeuilles opnieuw in evenwicht brengen en favoriete aandelen met korting 
kopen.  

Mensen die nog werken en inkomsten verdienen, kunnen het beste profiteren 
van koersdalingen. Gepensioneerden en anderen die van hun portefeuilleactiva 
leven, moeten andere acties ondernemen om onvermijdelijke correcties te 
doorstaan. 

Haal geen geld uit aandelen wanneer ze dalen. Leg voldoende van uw 
portefeuille opzij in contanten en obligaties van hoge kwaliteit, zaken die hun 
waarde zullen behouden of stijgen wanneer aandelenmarkten dalen. 

 

10 regels voor beleggen in onzekere tijden 
1. Verkoop verlieslatende aandelen en houd de winnaars. 
2. Beleg altijd met een specifiek einddoel. De mantra van Wall Street is 

‘nooit verkopen’ en als individuele belegger bent u gek als u dat wel 
doet. Maar investeringen zijn juist bedoeld om specifieke doelen te 
financieren. 

3. Emotionele vooroordelen horen niet bij beleggen. Elke belegger is 
gevoelig voor een mooi verhaal. Maar mooie verhalen hebben ook de 
kracht om ons rationele denkvermogen te passeren ten gunste van 
gevoelens van angst of hebzucht. 

4. Volg de trend. 80% van het rendement wordt in een portefeuille bepaald 
door de onderliggende trend. 
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5. Zet winst niet om in verlies. Het is niet makkelijk om winst te zien 
veranderen in verlies en vervolgens weer op winst te hopen. Alleen de 
sterken van geest kunnen zoiets aan. 

6. U hebt meer kans op succes als u naast de fundamentele waarde van een 
belegging ook de technische analyse bestudeert. 

7. Voeg geen posities toe aan uw verliezen. Alleen verliezers voegen toe 
aan verliezers. 

8. Ga long in een bullmarkt. 
9. Kijk bij al uw beleggingen eerst naar het risico en daarna pas naar het 

rendement. We hebben de neiging om ons te concentreren op het 
potentiële rendement van een investering en het genomen risico te 
beschouwen als bijzaak.  

10. Streef bij portfoliobeheer naar een succespercentage van 70%. Bij 
portfoliobeheer gaat het er niet om dat u altijd gelijk hebt. Er is geen 
strategie, discipline of stijl die 100% succesvol is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


