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Wat pasten we aan in de 
portefeuilles? 
 

Naar aanleiding van de hogere koersschommelingen (volatiliteit) op de aandelen-
markten ten gevolge van de uitlatingen van zowel Donald Trump als Kim Jong Un, 
werd vanmiddag (11-08) een ad hoc asset allocatie-comité (= vergadering over 
o.a. de verdeling tussen obligaties en aandelen) georganiseerd. 

 
Onze beslissingen 
Er werd beslist de netto blootstelling van de 
aandelenpositie in de gemengde fondsen met 
+2% te verhogen. Een verhoging die integraal 
naar de eurozone gaat, waar met de huidige 
correctie een interessant aankoopniveau te zien 
is. 

De huidige volatiliteitsniveaus kunnen we best 
vergelijken met deze van rond de verkiezingspe-
riode van de presidenten Trump en Macron. Beide 
periodes kenden verhoogde volatiliteit en werden 
op dat moment ook gezien als aankoopopportuni-
teiten. Qua omvang van de koersschommelingen 
zitten we bovendien nog ver van de niveaus van 
tijdens de grexit- en brexitperiode.  

Wat vandaag op de markt gebeurt, is verre van 
abnormaal. Markten reageren immers niet alleen 
op macro-economische cijfers, maar evengoed op 
(geo)politieke gebeurtenissen. Een wezenlijk 
verschil tussen beide is dat de geopolitiek veel 
minder doorweegt op de toekomstige bedrijfsre-
sultaten en dan ook niet onmiddellijk aanleiding 
geeft tot een verandering van de beleggingsstra-
tegie. 

Deze momenten tonen ook het nut van gemeng-
de strategieën. Bij een vlucht uit aandelen kiezen 
beleggers doorgaans voor veilige havens (bv. 
staatspapier), die vandaag licht in waarde toene-
men en, samen met opties die inspelen op deze 
hogere volatiliteit, een – weliswaar beperkte – 
bescherming bieden. 

Zoals deze week nog geschreven in onze Market 
Info, blijft de situatie op macro-economisch vlak 
positief: goede bedrijfsresultaten, lage rente, 
correcte waarderingen enz. De strategie van 
overweging van aandelen blijft vandaag dus 
intact. 

Uiteraard volgen we de markt op de voet. Mocht 
de situatie escaleren, grijpen we onmiddellijk in de 
portefeuilles in. Maar vandaag is dit niet aan de 
orde, integendeel. We houden u zeker op de 
hoogte. 
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Wil u meer informatie over dit thema? 
Contacteer ons dan gerust op 02 222 10 21. 
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