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Flash 
Actua 

Uitdagende tijden voor beleggers! 
We kennen al geruime tijd wereldwijd heel lage rentevoeten. Door de brexit ziet het 

ernaar uit dat het tij nog niet onmiddellijk zal keren. De zoektocht naar rendement 

wordt dus moeilijker. Beleggers zoeken meer en meer naar alternatieven en zo komen 

bijvoorbeeld groeilandobligaties in de kijker. 

 
 

Wereldwijd zeer lage renteWereldwijd zeer lage renteWereldwijd zeer lage renteWereldwijd zeer lage rente    

In 2014, ging het laatste werkjaar van hoofdeco-

noom Frank Lierman bij Belfius in, hij stelde zich toen 

meermaals de vraag: “Gaat de eurozone Japan 

achterna?” Het land was al jaren gekend voor trage 

groei, een permanente strijd tegen deflatie en zeer 

lage rentevoeten. Hoewel onze groeivooruitzichten 

beter zijn dan die van Japan, lijkt het antwoord op 

zijn vraag meer en meer een ‘ja’ te worden. Boven-

dien lijkt door de brexit het tij nog niet te keren: 

wereldwijd dalen de rentevoeten. 

De zoektocht naar rendement wordt dus steeds 

moelijker. En intussen besluiten heel wat studies dat 

de lage rente nog een heel lange tijd zal aanhouden. 

Staatspapier biedt geen buffer meer Staatspapier biedt geen buffer meer Staatspapier biedt geen buffer meer Staatspapier biedt geen buffer meer 
tegen rentestijgingentegen rentestijgingentegen rentestijgingentegen rentestijgingen    

Veel papier van heel goede kwaliteit worstelt met 

een nul- tot zelfs een negatieve rente. De opname 

van staatspapier, dat vroeger als risicodemper diende 

in vele portefeuilles, verliest een deel van deze 

functie. Staatspapier blijft weliswaar minder volatiel 

dan aandelen, maar de afwezigheid van de rentecou-

pon betekent dat er geen opwaarts potentieel meer 

is. Bovendien ontbreekt iedere bescherming tegen 

rentestijgingen. Bestaande obligaties dalen in waarde 

als de rente stijgt. Vroeger bood de coupon van 3% 

of meer een bescherming om deze koersdaling 

gedeeltelijk op te vangen. Vandaag is dit niet meer 

het geval. 

Beleggers moeten dus op zoek naar beleggingen die 

wel nog interessante coupons of rendement bieden 

om als buffer te dienen bij potentiële rentestijgingen. 

Daarom kijken we in de richting van hoogrentend – 

en groeilandpapier, iets waar we vorige week al naar 

verwezen (Flash Actua 07/07). 

Groeilandobligaties in de kijkerGroeilandobligaties in de kijkerGroeilandobligaties in de kijkerGroeilandobligaties in de kijker    

Laat ons vandaag even stilstaan bij groeilandpapier, 

aangezien verschillende elementen pleiten in hun verschillende elementen pleiten in hun verschillende elementen pleiten in hun verschillende elementen pleiten in hun 

voordeelvoordeelvoordeelvoordeel: 

���� In 2013 was er de aankondiging van een aanko-

mende Amerikaanse renteverhoging (de “Taper 

Tantrum”). Op dat moment zagen we een vlucht 

van groeilandpapier, terug naar de VS. Kapitaal 

dat nu stilaan terugkomt richting groeilanden. 

Maar van overinvesteren in die regio was de 

voorbije maanden zeker geen sprake.  

���� Door de recente muntontwaardingen worden 

scheefgegroeide betalingsbalansen in de groei-

landen geleidelijk aan rechtgetrokken.  

���� Een studie uitgevoerd door Blackstone Asset 

Management over 90 belangrijke muntontwaar-

dingen de voorbije 30 jaar toont aan dat het  

ergste achter de rug is voor munten die recent 

zware correcties ondergingen, zoals bijvoorbeeld 

de Argentijnse peso of de Braziliaanse real. Ze 

houden duidelijk een pleidooi voor groeilandobli-

gaties. 

���� Groeilanden kennen in het algemeen een hoger 

groeicijfer, hebben minder schulden en een  

jongere bevolking. Bovendien hebben ze meer 

marge om de rentevoeten te verlagen indien no-

dig. Ze moesten de voorbije jaren immers veel 

minder dan het Westen de rente artificieel laag 

houden. 

Wie zoekt naar rendement zonder al te grote risico’s Wie zoekt naar rendement zonder al te grote risico’s Wie zoekt naar rendement zonder al te grote risico’s Wie zoekt naar rendement zonder al te grote risico’s 

te willen nemen, zal dus in groeilandobligaties een te willen nemen, zal dus in groeilandobligaties een te willen nemen, zal dus in groeilandobligaties een te willen nemen, zal dus in groeilandobligaties een 

oplossing vindenoplossing vindenoplossing vindenoplossing vinden. Wie vandaag een korf koopt van 

groeilandobligaties kan dit op twee manieren doen: 

groeilandobligaties in lokale munt of in dollar. We 

plaatsen vandaag beide op de voorgrond, met een 

lichte voorkeur voor groeilandobligaties in dollar. 

In harde munt of in In harde munt of in In harde munt of in In harde munt of in lokale muntlokale muntlokale muntlokale munt    

Wie kiest voor lokale munt komt dan niet alleen 

terecht bij de Braziliaanse real (BRL), de Mexicaanse 

peso (MXN), de Poolse zloty (PLN) of de Indonesi-

sche roepie (IDR), maar evengoed bij de Colombiaan-

se peso (COP), de Roemeense leu (RON) of de Argen-

tijnse peso (ARS), en veel meer. Een ruim gamma 

waaruit gespecialiseerde beheerders kiezen welke 

munten en uitgevers ze willen opnemen in hun korf. 

Het gemiddelde verwachte rendement voor een 

dergelijke korf met obligaties in lokale munten be-

draagt op de markt vandaag ongeveer 8,3%, met een 

gemiddelde looptijd van 5 à 6 jaar. 

Wie kiest voor de groeilandobligaties in harde munt 

(dollar), komt bij dezelfde landen terecht, maar 

draagt hier niet het lokale muntrisico, wel het dollar-

risico. Vorige week werd de financiële markt positief 

verrast met uitstekende werkgelegenheidscijfers in 

de VS (zie onze Weekly van 11/07), een opsteker 

voor de Amerikaanse consumptie. De zorgen rond de 

Amerikaanse groei werden meteen een stuk opzij 

geschoven en zo verbeterden ook de vooruitzichten 

voor de dollar. Sommige analisten denken dat een 

koers van 1,05 EUR/USD tegen einde dit jaar op-

nieuw haalbaar is. Groeilandobligaties in harde munt 

(dollar) zijn historisch iets minder risicovol dan lokale 

muntobligaties. Enerzijds bieden ze een iets lager 

verwacht rendement – ongeveer 7,6%, maar ander-

zijds is hun gemiddelde looptijd iets langer – 6,5 à 7 

jaar – waardoor ze iets gevoeliger zijn voor rentestij-

gingen op de markt. 

AandachtspuntenAandachtspuntenAandachtspuntenAandachtspunten 

Een aandachtspunt om rekening mee te houden voor 

groeilandobligaties is dan ook een sterk stijgende 

Amerikaanse rente. Dit kan als gevolg hebben dat 

beleggers opnieuw kiezen voor een Amerikaanse 

belegging, weg uit de groeilanden. Maar zo’n vaart 

zal het waarschijnlijk niet lopen. De Amerikaanse 

groei blijft op een positief pad, maar dit kan gebeu-

ren zonder grote inflatiedruk. Minder inflatie bete-

kent meteen minder noodzaak voor de Amerikaanse 

centrale bank (FED) om de komende maanden de 

kortetermijnrente fors op te trekken. Een gegeven 

waar grote beleggers rekening mee houden om naar 

groeilandobligaties uit te kijken. 

Wie kiest voor groeilandobligaties zal in stormachtige 

periodes op de markt soms forse koersschommelin-

gen vaststellen. Als tegenprestatie krijgt de belegger 

wel zeer aantrekkelijke coupons, die op termijn 

zorgen voor een rendement genererend effect (wat 

niet langer aanwezig is bij staats- en bedrijfspapier). 

BesluitBesluitBesluitBesluit 

Groeilandobligaties maken ongeveer 20% uit van Groeilandobligaties maken ongeveer 20% uit van Groeilandobligaties maken ongeveer 20% uit van Groeilandobligaties maken ongeveer 20% uit van 

onze obligatieportefeuille.onze obligatieportefeuille.onze obligatieportefeuille.onze obligatieportefeuille. Via een korf van groei-

landobligaties kunt u gespreid beleggen en geniet u 

de geruststelling dat uw belegging opgevolgd wordt 

door mensen die de groeimarkten kennen als hun 

eigen broekzak. Een must in deze uitdagende beleg-

gingstijden! 
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