Het najaarsnummer van het VBA Journaal heeft als thema: De financiële analist van de toekomst
De wereld van de financieel analist is constant in beweging. De beschikbare technieken, data en
kwaliteits- en kenniseisen die nodig zijn om waarde toe te voegen veranderen. Ook stellen klanten en
toezichthouders andere eisen. Vandaag de dag heeft de analist een continue informatiestroom en
decennia aan empirisch en academisch onderzoek tot zijn beschikking. Wat betekent dit voor de rol van
de financiële analist in 2020 en verder? Het lijkt dat ‘enkel’ een klassieke Graham en Dodd analyse
conform hun klassieker uit de jaren ’30 niet meer volstaat. Maar wat dan wel?
Er zijn veel ontwikkelingen die invloed hebben op de rol van en vereisten aan de financiële analist in de
toekomst. Ten eerste stellen ondernemingen steeds meer informatie beschikbaar in hun jaarverslag en
databanken bij de regelgevers, ook over immateriële en moeilijker meetbare zaken zoals ESG-risico. De
laatste decennia is er via de digitale wereld ook veel nieuwe data voorhanden die ook nog eens via
allerlei geavanceerde technieken en/of aanbieders kan worden benaderd. Naast deze enorme groei van
beschikbare data, neemt ook de automatisering een vlucht en vinden nieuwe geavanceerde analyse
technieken hun weg naar de financieel analist. De analist blijft voor de uitdaging om het kaf van het koren
te scheiden bij de selectie van relevante data en de toepassing van kwantitatieve technieken bij
beleggingsmogelijkheden. Tot slot is de druk om als financieel analist echte toegevoegde waarde te
bieden in het MIFID II tijdperk alleen maar toegenomen. Wat betekent dit voor de rol en noodzakelijke
vaardigheden van de financiële analist in 2020 en verder?
In dit nummer willen we aandacht vragen voor de rol van de financieel analist van de toekomst. Welke
eisen met betrekking tot kennis en kunde zullen worden gesteld en zijn noodzakelijk voor toekomstig
succes. En wat is de definitie van succes? Wij zijn op zoek naar artikelen die kunnen bijdragen aan dit
thema.
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Nieuwe data: knollen voor citroenen of echte meerwaarde?
Nieuwe kwantitatieve technieken zoals machine learning of kunstmatige intelligentie: oude wijn in
nieuwe zakken of een nieuw beleggingsperspectief?
Op zoek naar toekomstig talent: Is de financiële sector voldoende progressief als werkgever om
de concurrentie aan te kunnen met big tech werkgevers?
Educatie: Leren economische opleidingen de juiste vaardigheden voor de analist van de
toekomst?
Liever meer aandacht voor geschiedenis en gedragspsychologie dan kwantitatieve
vaardigheden? Hebben we de les van de financiële crisis niet geleerd?
Wat is de rol nog van ervaring en grijze haren, wanneer de database zoveel meer informatie
bevat dan een mens aankan?
Nieuwe rol voor IT: Programmeren is het nieuwe schrijven. Welke rol spelen IT en data
afdelingen in deze nieuwe wereld?
Nut: wat is de verwachte opbrengst van de nieuwe analist?
Kennisvereisten: wat verwachten klanten en toezichthouders van de analist in de toekomst?
Welke rol speelt (permanente) educatie?

Via deze call for papers roepen wij geïnteresseerde auteurs op voor 30 april 2019 contact op te nemen
met de redactie (secretariaat@nvba.nl). Het moet daarbij gaan om oorspronkelijk werk dat nog niet elders
is gepubliceerd.

