Call for Papers VBA Journaal zomer 2021
Het thema van het zomernummer van het VBA Journaal is: “Lessen uit de crisis”. Er is in deze uitgave
echter ook ruimte voor artikelen die over een ander onderwerp gaan.
Crises zijn per definitie vrijwel onvoorspelbaar en hebben de financiële markten keer op keer
geteisterd. Vergezeld van klinkende namen, zoals de Grote Depressie, de Kredietcrisis, de
Internetzeepbel en de Covid-19 Pandemie, hebben deze economische stormen samenlevingen en
financiële markten met grote kracht opgeschud. Als reactie hierop is in de nasleep vaak regelgeving
ingevoerd, bijvoorbeeld de Dodd-Frank-wetgeving die in de VS is ingevoerd na de wereldwijde
financiële crisis. Het lijkt er echter vaak op dat we ‘de laatste crisis bestrijden’ in plaats van vooruit te
kijken...
In deze speciale uitgave nodigen we lezers uit om belangrijke lessen te delen die kunnen worden
getrokken uit deze extreme gebeurtenissen. Dit zou beleggers moeten helpen om de negatieve
effecten van crises op hun beleggingsportefeuille te voorkomen of in ieder geval te verzachten. We
zijn vooral geïnteresseerd in de praktische impact op beslissingen over assetallocatie,
portefeuilleopbouw en risicobeheermethoden binnen beleggingsportefeuilles.
Men kan bijvoorbeeld denken aan de volgende onderwerpen:
-

-

-

-

Elke crisis is anders... Dus hoe bereid je je voor op de volgende? Welke maatstaven kunnen
worden gebruikt om aankomende crises te signaleren? Of moeten we van onze
dataverslaving af en ons concentreren op kwalitatief ‘out of the box’ scenariodenken?
Welke balansbescherming is optimaal voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen of
verzekeringsmaatschappijen? Wat zijn de belangrijkste risico's en welke
afdekkingsstrategieën en instrumenten zijn het meest geschikt?
Welke modellen kunnen worden gebruikt voor het stresstesten van de
beleggingsportefeuille?
Welke lessen kunnen worden getrokken uit behavioral finance? Hoe voorkom je dat je in
slaap sukkelt als alles goed lijkt te gaan? En hoe voorkom je een overreactie in een
crisissituatie?
Welke crisisplannen werken het beste voor investeerders? Welke praktische regels werkten
in het verleden (en welke niet...)?
Hoe moet regelgeving van toezichthouders eruit zien om ons echt te helpen de gevolgen van
crises te voorkomen of te verzachten?
Welke problemen borrelen momenteel onder de oppervlakte, die uiteindelijk kunnen leiden
tot de volgende crisis?
Andere gezichtspunten, voor zover deze een raakvlak met beleggingen hebben, zijn ook
welkom.

Via deze call for papers roepen wij geïnteresseerde auteurs op voor 28 februari 2021 contact op te
nemen met de redactie (irma.willemsen@cfavba.nl). Het moet daarbij gaan om oorspronkelijk werk
dat nog niet elders is gepubliceerd.

