Behavioral Economics
Behavioral Economics
Behavioral economics bestudeert het gebied tussen economie en psychologie.
Het is gebaseerd op de theorie dan mensen niet altijd rationeel handelen zijn en
dat menselijk gedrag de besluitvorming op financiële markten beïnvloedt. Behavioral economics wordt meestal toegelicht aan de hand van zogenaamde biases,
zoals mental accounting, loss aversie, framing, confirmatie bias and anchoring.
Enkele van de belangrijkste economen op het gebied van behavioral finance zijn
Daniel Kahnemann, Richard Thaler, Werner de Bondt en Robert Schiller.
Doel van de commissie
Het doel van de commissie is om de bekendheid met Behavioral Economics te
vergroten. We doen dit onder andere door meer bewustzijn te creëren onder de
leden van CFa/VBA door
- het schrijven van artikelen, organiseren van evenementen en lezingen
- het vergroten van onze kennis op gebied van behavioral Economics
- door contacten te onderhouden met de academische wereld op gebied
van behavioral finance.
De commissie
De commissie is opgericht in 2011. Op dit moment hebben we 12 leden en nog
enkele belangstellende leden. We komen elke 2 maanden bij elkaar (gemiddeld
5 keer per jaar) op de derde vrijdag van de maand van 10 tot 12 uur. Erik Aalbers
is voorzitter van de commissie.
De commissie kent een brede samenstelling, waarin alle geledingen van de financiële industrie vertegenwoordigd zijn. Er is nog ruimte in de commissie voor
nieuwe leden, waarbij de voorkeur uitgaat naar mensen uit de institutionele wereld.
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Activiteiten in de afgelopen jaren
We hebben in de afgelopen jaren verschillende lezingen en seminars georganiseerd. We hebben een bijdrage geleverd aan het lustrumseminar van de VBA
met een lezing verzorgd door Werner de Bondt. Verder hebben we diverse artikelen in het VBA journaal gepubliceerd en lopen er momenteel enkele projecten
vanuit de commissie. We streven ernaar om jaarlijks 1 à 2 evenementen te organiseren.

