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Flash 
Actua 

Britten kiezen voor een brexit! 
 

Het was een spannende strijd de voorbije weken, maar uiteindelijk heeft – 
volgens de eerste tellingen – een meerderheid van de Britten ervoor gekozen 
om uit de EU te stappen. Een keuze waarvan we de gevolgen pas de komende 
maanden beter zullen kunnen inschatten. Veel zal afhangen van de onderhan-
delingen tussen de Britten en de EU over de modaliteiten van die uitstap. In 
afwachting brengen we wel al enkele tijdelijke aanpassingen aan in onze be-
leggingsstrategie. 
 

 
 

De voorbije weken calculeerden de financiële mark-
ten het brexit-risico meer en meer in. Hoewel het 
resultaat van het referendum niet positief is, valt nu 
toch al één bron van onzekerheid weg. 

We gaan er echter vanuit dat de markten – vooral 
dan de Europese – daarna een hele tijd onder druk 
kunnen staan: 

 nieuwe bron van onzekerheid:  
- hoe verloopt de brexit concreet? 
- wat is de impact op de rest van Europa? 

 heel wat politieke vraagtekens voor de Britten: 
- neemt premier Cameron ontslag? 
- hoe reageren de meer ‘eurofiele’ Schotten en 

Noord-Ieren op het resultaat van het referen-
dum? 

 

Aanpassingen in onze beleggings- 
strategie 
De voorbije weken dekten we ons al in tegen de 
extra koersschommelingen op de beurzen door onze 
overweging in aandelen te verlagen naar een neu-
traal gewicht. 

Nu de brexit een feit is, verlagen we het aandelen-
gewicht verder naar een onderwogen positie. 

We doen dit ten voordele van: 

 Liquiditeiten 
- op termijnrekeningen in munten die kunnen 

profiteren van hun statuut als vluchtwaarde, nl. 
Noorse Kroon (NOK), Zweedse Kroon (SEK), 
Amerikaanse dollar (USD) of Zwitserse Frank 
(CHF); 

- in monetaire fondsen (vb. in USD). 

 Obligaties, waarbij we onze onderweging vermin-
deren. We kiezen voor: 
- obligaties in NOK, USD of AUD (Australische 

dollar). Op middellange termijn kunnen de NOK 
en AUD wellicht ook profiteren van het herstel 
van de grondstoffenprijzen en de USD kan 

eveneens voordeel halen uit het verschillende 
monetair beleid in de VS en de eurozone. In de 
VS zal de rente geleidelijk aan worden opge-
trokken, terwijl daar in de eurozone nog lang 
geen sprake van is; 

- obligaties uit groeilanden, uitgedrukt in USD. Ze 
bieden een interessante rentevergoeding en 
kunnen profiteren van een stijging van de USD. 
Een brede spreiding is hier wel een absolute 
must, dus kies voor een belegging via een fonds 
van groeilandobligaties. 

 
Binnen het aandelengedeelte wijzigen we onze 
regionale verdeling: 

 verlaging van het gewicht van Europese aandelen 
en onderweging van Britse aandelen. We geven 
de voorkeur aan bedrijven met een wereldwijd 
profiel, die minder blootgesteld zijn aan de lokale 
Britse economie; 

 verlaging van onze overweging van groeiland-
aandelen naar neutraal. In een omgeving van toe-
genomen risicoafkeer is het beter het gewicht 
van groeilanden te beperken tot maximum 10% 
van het aandelengedeelte; 

 verhoging van het gewicht van Amerikaanse 
aandelen, want die kunnen – ondanks hun vrij du-
re waardering – tijdelijk als vluchtwaarde dienen. 

 

Op sectoraal vlak vermijden we aandelen uit de 
financiële sector. Onzekerheid over de impact van de 
brexit op de rentevoeten en de Europese obligaties 
kan tijdelijk wegen op de balansen en de marges van 
de financiële sector. 

 

Andere beleggingscategorieën: 

 we blijven positief voor vastgoed, dat weliswaar 
niet goedkoop is maar voor veel beleggers in on-
zekere tijden een toevluchtsoord is. De voorkeur 
gaat uit naar een papieren belegging in wereld-

wijd vastgoed, waarbij het gewicht van Britse 
vastgoedaandelen weliswaar sterk wordt be-
perkt; 

 goud is de voorbije weken al flink gestegen, maar 
het zou nog een beetje  verder kunnen stijgen als 
gevolg van zijn status als vluchtwaarde. Boven-
dien wordt het genoteerd in USD. 

 

Besluit 
Tijdens de zomermaanden is er vaak minder liquidi-
teit op de financiële markten. Heel wat beleggers en 
handelaars genieten immers van een welverdiende 
vakantie. Onverwachte gebeurtenissen of nieuwsfei-
ten (bv. een Amerikaanse renteverhoging) kunnen 
tot een nog hogere volatiliteit leiden dan tijdens de 
rest van het jaar. Overweegt u in de zomermaanden 
uw beleggingsportefeuille te herschikken of een 
nieuwe belegging aan te gaan, kies dan voor een 
gespreide instap, bv. via een regelmatig beleggings-
plan. Neem zeker contact op met uw financieel 
adviseur, die graag samen met u bekijkt hoe u uw 
beleggingsportefeuille best aanpast. 

 

We blijven de evoluties op de financiële markten 
nauwgezet volgen. Indien de financiële markten fors 
dalen, dan kunnen er immers opnieuw aankoopop-
portuniteiten opduiken. We houden u hier uiteraard 
van op de hoogte via belfius.be. In het zomernummer 
van Uw Beleggingen (dat begin augustus verschijnt) 
vindt u bovendien een uitgebreid brexit-dossier 
terug. 
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