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Flash 
Actua 

Groeilandobligaties: een 
aanrader voor uw portefeuille 
 

Vorige week stonden aandelen uit de groeilanden in the picture. Deze week 
werpen we ons licht op obligaties uit die opkomende markten. We haalden 
eerder al aan dat er teveel belegd wordt met een ‘home-country bias’, een 
voorkeur voor investeringen in de eigen binnenlandse markt. Dat geldt zowel 
voor aandelenbeleggingen als voor obligaties. 

 
Traditionele obligaties in het slop 
Beleggers zijn al langer vertrouwd met de voorde-
len van obligaties. Denk maar aan Belgisch 
staatspapier, onze kasbons, of klassieke obligatie-
fondsen. Die traditionele obligatiebeleggingen 
boden in het verleden aantrekkelijke coupons met 
rentevoeten van 5 à 6%, en met relatief weinig 
risico.  

Verder bood de combinatie aandelen-obligaties 
veel interessantere spreidingsmogelijkheden dan 
vandaag, vandaar hun grote succes. Door de lage 
rente is diversificatie moeilijker geworden. In 
tijden van aandelenonrust bood het obligatiege-
deelte vroeger een groter kussen om schokken 
op te vangen. De rente daalde en gaf een meer-
waarde op het obligatiegedeelte als gedeeltelijke 
compensatie voor het aandelenverlies. Nu is het 
risico deels verschoven van aandelen naar obliga-
ties. 

Het couponkussen is verdwenen: bij aandelenver-
lies valt er op rentevlak niet veel meer te rapen. 
Sinds de financiële crisis hebben de maatregelen 
van de centrale banken de rente op de obligaties 
immers sterk naar beneden gehaald: ze zijn histo-
risch laag of zelfs negatief (Belgisch 5-jaarig 
staatspapier geeft -0,21% per jaar). Voor een 
goede evenwichtige spreiding is dat geen goed 
nieuws. Beleggers moeten dus een grotere in-
spanning leveren om gediversifieerd te beleggen.  

Atypisch beleggen is nu de norm. Herlees daarom 
zeker nog eens onze Flash Actua van 3 februari 
‘Beleg met stijl’. 

 

Atypisch beleggen 
Via groeilandobligaties kan u atypisch beleggen. 
Ze bieden hoge coupons, waardoor ze per defini-
tie iets volatieler zijn. Toch geloven we er sterk in, 
voor verschillende redenen. 

 De kwaliteit van de uitgevers ervan is toege-
nomen. In 10 jaar tijd is het aantal obligaties 
met een ‘investment grade’-label, wat staat 
voor een goede kredietkwaliteit, in bepaalde 
obligatiekorven bijna verdubbeld. 

 De opleving van de grondstoffenmarkt heeft 
een positieve impact op de groeilanden. Een 
groot deel van die landen is immers afhankelijk 
van grondstoffen. Een hogere prijs leidt tot 
meer inkomsten. Zo verdubbelde de olieprijs 
het laatste jaar en steeg die van koper met 
bijna 20%. 

 We kennen vandaag een globale opleving van 
de economie. De westerse wereld klimt lang-
zaam uit het dal, wat de groei van opkomende 
economieën stimuleert. 

 In verschillende groeilanden is de financiële 
gezondheid verbeterd en zijn de tekorten op 
hun lopende rekening (handels- en kapitaal-
stromen in en uit het land) teruggedrongen. 

 De inflatie (prijsstijging) in de groeilanden is 
weggeëbd en ze kennen dalende inflatiecij-
fers. Het inflatieverschil tussen de groeilanden 
en de westerse wereld staat op het laagste 
peil sinds 1997. Inflatie is één van de voor-
naamste risico’s op de obligatiemarkt, omdat 
ze de koopkracht uitholt. Na verloop van tijd 

vertaalt hogere inflatie zich in lagere wissel-
koersen.  

 In vergelijking met het westen kennen groei-
landobligaties hogere rentevoeten. Zo bieden 
ze in harde munt (dollar) 5,7% rente (of iets 
meer dan 3% hoger dan Amerikaans staatspa-
pier op 10 jaar – zie grafiek). In lokale munt 
bedraagt de rente 6,7%, een pak meer dus 
dan Belgisch staatspapier of de Belgische kas-
bon. 

 

JPM EM Gov Bonds Spread Index 

 

Groei bruto nationaal inkomen (%) 

 2016 2017 2018 

Amerika 1,6 2,3 2,5 

Europa 1,7 1,6 1,6 

Azië 6,3 6,4 6,3 

Latijns-Amerika -0,7 1,2 2,1 

Midden-Oosten 3,8 3,1 3,5 

Afrika 1,6 2,8 3,7 

Bron: IMF 
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 De voorzichtige communicatie van de Fed, de 
Amerikaanse centrale bank, zorgt ervoor dat 
groeilanden voor minder verrassingen komen 
te staan. Dat was het geval in 2013, toen de 
aankondiging van hogere dollarrentes de 
groeilandobligaties een opdoffer gaf. 

 In de opkomende economieën is de activaklas-
se waarin bedrijfsobligaties uitgegeven wor-
den, op 10 jaar tijd 7 keer groter geworden 
(bron: Barclays). De sterke toename van het 
aantal uitgevers uit de groeilanden zorgt voor 
meer diversificatiemogelijkheden. Bovendien 
zorgt de grote uitbreiding er ook voor dat de 
obligaties meer liquide zijn. Het is dus makke-
lijker om groeilandobligaties te kopen en te 
verkopen aan een correcte prijs. 

 

Hoe beleggen? 
Wie in groeilandobligaties wil beleggen, heeft 2 
keuzes:  

 in dollaruitgiftes 

 of in lokale munt 

Beide alternatieven bieden zowel voor- als nade-
len.  

 

Lokale munt 

Wie voor lokale munt kiest, komt niet alleen 
terecht bij de Braziliaanse real (BRL), de Mexi-
caanse peso (MXN), de Poolse zloty (PLN) of de 
Indonesische roepie (IDR), maar evengoed bij de 
Colombiaanse peso (COP), de Roemeense leu 
(RON) of de Argentijnse peso (ARS), en nog veel 
meer. De gemiddelde lopende rente voor een korf 
met obligaties in lokale munt bedraagt vandaag 
ongeveer 6,7%, met een gemiddelde looptijd van 
5 à 6 jaar. 

 

Harde munt 

Wie voor groeilandobligaties in harde munt (dol-
lar) kiest, komt in dezelfde landen terecht, maar 
loopt hier geen lokaal muntrisico, wel een dollarri-
sico. Sommige analisten zien een koers van 1,05 à 
1 EUR/USD tegen eind dit jaar opnieuw haalbaar. 
Groeilandobligaties in harde munt (dollar) zijn 
historisch iets minder risicovol dan lokale munt-
obligaties. Ze bieden vandaag dan ook een iets 
lagere lopende rente: ongeveer 5,7%. Hun ge-
middelde looptijd is echter iets langer – 6,5 à 7 
jaar – waardoor ze iets gevoeliger zijn voor rente-
stijgingen op de markt. 

 

Wie voor groeilandobligaties kiest, kan in grillige 
periodes soms forse koersschommelingen vast-
stellen, bv. bij een te sterk stijgende dollar. Als 
tegenprestatie krijgt de belegger wel heel aan-
trekkelijke coupons, die op termijn zorgen voor 
een rendement genererend effect (wat niet meer 
het geval is bij staats- en bedrijfspapier in de 
eurozone). 

Besluit 

Groeilandobligaties maken ongeveer 20% uit van 
onze obligatieportefeuille, waar beide alternatie-
ven hun plaats krijgen. Via een korf van groei-
landobligaties kan u gespreid beleggen en geniet 
u de geruststelling dat uw belegging opgevolgd 
wordt door mensen die de groeimarkten kennen 
als hun broekzak. 
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