Dow Jones Index krijgt weer epo en groeihormonen toegediend
Geschreven door Wim Grommen
maandag 30 september 2013

Op 23 september krijgt de Dow de grootste facelift sinds 2004 als in één klap drie
hoofdfondsen worden vervangen. Hewlett-Packard Co., Bank of America Inc. en Alcoa Inc. , de
losers, worden vervangen door Goldman Sachs Group Inc., Nike Inc. en Visa Inc ( The New
Dow Stocks in Three Charts
), de winners. De herziening van de aandelen van de Dow Jones toont weer aan hoe de Dow
Jones Index gemanipuleerd wordt, zodat deze index op lange termijn blijft stijgen. Zwakkere
aandelen worden vervangen door populaire aandelen (losers out, winners in).

Wat nog opvallender is dat de drie bedrijven die uit de index verdwijnen een lage beurskoers
hebben, terwijl de drie aandelen die er voor in de plaats komen een hoge beurskoers hebben.
Uiteraard is er de Dow Divisor die ervoor zorgt dat de waarde van de Dow Jones met de nieuwe
aandelen dezelfde is, als de waarde van de Dow Jones met de oude aandelen. Dit heeft echter
slechts effect op korte termijn, op lange termijn telt de winst van de hoge beurskoersen echter
sterker door.

3 nieuwe aandelen zorgen voor bijna 8 keer meer punten in de Dow Jones

De Dow Jones Index wordt berekend door de som van 30 aandelen te delen door Dow Divisor.
Op 10 september eindigde de Dow Jones op 15191 punten. De Dow Divisor heeft momenteel
een waarde van 0.130216081. Dit betekent dat de huidige som van de 30 aandelen een waarde
heeft van $ 1978 .

HP noteert aan een koers van $ 22, BoA aan $ 14 en Alcoa aan $ 8. Deze aandelen worden
dus vervangen door Goldman Sachs aan $ 164, Nike aan $ 67 en Visa aan $ 184. Er verdwijnt
voor $ 44 uit de Dow Jones en er komt voor $ 415 aandelen in de plaats, dit is bijna het
tienvoudige. Dit betekent dat de nieuwe som van de 30 aandelen een waarde krijgt van $ 2349
(1978 – 44 + 415 ). Om weer op 15191 indexpunten uit te komen zal de Dow Divisor
vermoedelijk aangepast worden van 0.130216081 naar 0,154631.
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Als de oude drie aandelen ieder met 10 % zouden stijgen, zou dit 4,4 /130216081 = 33,80
punten hebben bijgedragen tot de stijging van de Dow Jones.
Als de nieuwe drie aandelen met 10 % stijgen, zal dit 41,5/0,154631 of 268,4 punten bijdragen
tot de stijging van de Dow Jones.

De invloed van de 3 losers was: $ 44 van $ 1978 is 2,2% op de Dow Jones Index
De invloed van de 3 winners wordt: $ 415 of $ 2349 is 17,67 % op the Dow Jones Index
Dit stinkt behoorlijk naar manipulatie, dubbele manipulatie!

Overzicht vanaf 2000: winners in, losers out

23 september 2013:
Hewlett-Packard Co., Bank of America Inc. en Alcoa Inc. worden vervangen door Goldman
Sachs Group Inc., Nike Inc. en Visa Inc.
Alcoa is vanaf 2007 van $40 naar $8.08 gezakt. Hewlett-Packard Co is vanaf 2010 van $50
naar $22.36 gezakt. Bank of America is vanaf 2007 van $50 naar $14.48 gezakt. Goldman
Sachs Group Inc., Nike Inc. en Visa Inc zijn in 2013 respectievelijk 25%, 27% en 18% gestegen.

20 september 2012:
UnitedHealth Group Inc. (UNH) vervangt Kraft Foods Inc.
Kraft Foods Inc werd opgesplitst in twee bedrijven en was niet meer geschikt voor de Dow. Het
aandeel van UnitedHealth Group Inc was 2 jaren voor toevoeging aan de Dow met 53%
gestegen.

8 juni 2009:
Cisco en Travelers vervangen Citigroup en General Motors.
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Citigroup en General Motors hebben miljarden dollars van de Amerikaanse regering
ontvangen om te overleven en waren niet meer representatief voor de Dow
22 september 2008: Kraft Foods Inc. vervangt American International Group.
American International Group wordt vervangen na het besluit van de regering om een
79,9%-belang in de verzekeringreus te nemen. AIG werd ternauwernood van de ondergang
gered door een noodlening van de Fed.

19 februari 2008:
Bank of America Corp. en Chevron Corp. vervangen Altria Group Inc. en Honeywell
International.
Altria werd opgesplitst in twee bedrijven en was niet meer geschikt voor de Dow. Honeywell
werd uit de Dow verwijderd, omdat de rol van de industriële bedrijven in de Amerikaanse
aandelenmarkt in de afgelopen jaren is afgenomen en Honeywell de kleinste omzet en winst
had onder de deelnemers in de Dow.

8 april 2004:
Verizon Communications Inc., American International Group Inc. en Pfizer Inc. vervangen
AT&T Corp ., Eastman Kodak Co. en International Paper.
AIG aandelen waren tot meer dan 387 procent in het afgelopen decennium gestegen en Pfizer
had een stijging van meer dan 675 procent achter de rug. Aandelen van AT & T en Kodak,
daarentegen, hadden een daling van meer dan 40 procent in het afgelopen decennium en
werden uit de Dow gehaald.
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