
 
 

 
 

 

Sell in May?                                                              april  2019         
   
Het is misschien wel de meest verkondigde beurswijsheid: Sell in May but come back in September. En dus de 
hoogste tijd om de feiten te checken. Hierbij gebruiken wij de data van de Europese STOXX600 vanaf het begin 
van deze eeuw en laten we de AEX voor wat het is. Wat direct al opvalt is dat de STOXX600 gedurende de 
zomermaanden gemiddeld de slechtste scores laten zien en zowel juni als september beter kunnen worden 
gemeden. De beste periode om in aandelen te beleggen begint eind september en loopt door tot medio mei. En 
daarmee is wel duidelijk dat het zo gek nog niet is om in de loop van mei een deel van de aandelen te verkopen, 
juist dit jaar. Immers, de grote aandelenindices staan sinds het begin van dit jaar ruim 15% hoger terwijl de 
bedrijfswinsten in Q1 2019 marginaal zullen stijgen. Hetzelfde beeld zien we in de VS waar inmiddels zo’n 30% 
van de S&P500 ondernemingen de cijfers over het 1e kwartaal heeft gepubliceerd. De gemiddelde omzetstijging 
bedroeg 5,5% terwijl de nettowinst 1,1% daalde. Een verklaring hiervoor is dat de winsten in Q1 2018 positief 
werden beïnvloedt door lagere belastingen en de dollar in Q1 2019 bijna 10% sterker was!   
 

 
 
Dividenden incasseren en slechte tijdvakken vermijden      
In de STOXX600 zijn 600 Europese bedrijven opgenomen, onderverdeeld in 19 sectoren. De prestaties op 
sectorniveau lopen soms sterk uiteen als gevolg waarvan het kan gebeuren dat sectoren in een negatief tijdvak 
weliswaar een positieve score hebben maar dat u dit niet direct terugziet in de index. Tegelijkertijd is het goed 
om vast te stellen dat het dividend een factor van betekenis is. Immers, gerekend vanaf 1 januari 2000 heeft de 
STOXX600 een gemiddeld jaarrendement laten zien van 3,77%. Zonder het dividend zou het rendement 0,15% 
zijn. De meest interessante conclusie is dat het slechtste tijdvak, gemiddeld gezien, begint in juni en eindigt in 
september. Wie dit tijdvak elk jaar consequent heeft vermeden komt op een jaarrendement van 6,33% ofwel 
2,56% extra. En dat is 48,60% extra rendement over de gehele periode. Overigens wordt de slechte performance 
van dit tijdvak veroorzaakt door een beperkt aantal jaren (2001, 2002, 2008, 2011 en 2015). Eenzelfde 
‘onderzoekje’ naar de prestaties van de S&P500 laat hetzelfde beeld zien waarbij moet opgemerkt dat de 
S&P500 jaarlijks gemiddeld 2,5% beter presteert dan de STOXX600. Mede gelet op de toch al achterblijvende 
prestaties van Europese aandelen is er iets voor te zeggen om binnenkort het zekere voor het onzekere te 
nemen. Wie in mei bijvoorbeeld 50% van z’n aandelenposities verkoopt, stelt een deel van z’n winsten veilig en 
heeft voldoende munitie achter de hand in geval de beurs weer inzakt. En mochten de indices deze zomer 
onverhoopt verder stijgen dan is het resultaat minder meer en kunt u eind september weer gaan (bij)kopen.               
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