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Beste lezer

Met het WK, Wimbledon en de Ronde van Frankrijk 
(bijna) achter de rug krijgt u stilaan weer wat meer 
tijd om u in geldzaken te verdiepen. Maar ook in de 
vakantieperiode is uw tijd kostbaar, dus houden we 
het tijdens de zomervakantie bij een verkorte versie 
van ons beleggingsblad. Wat minder gewicht dus om 
mee te sleuren naar het strand of naar uw ligstoel 
aan het zwembad …
Ondertussen bent u hopelijk al de teleurstelling 
te boven dat onze Rode Duivels dan toch geen 
wereldkampioen zijn geworden … Als het een troost 
mag zijn: onze Belgische beurs behoort wel bij de 
kampioenen, zeker als we de brede Belgian All Shares 
index bekijken: +35 % sinds eind juni 2013 ten 
opzichte van een winst van 20 % voor de Europese 
Stoxx 600 en de Amerikaanse S&P 500-indexen. Een 
mooie prestatie, die vooral te danken is aan de kleine 
en middelgrote Belgische ondernemingen. Loont het 
dan nog wel de moeite om in deze Belgische Small & 
Midcaps te beleggen na die forse stijging, vraagt u 
zich misschien af? Een klant stelde diezelfde vraag  
naar aanleiding van ons webinar over de Belgische 
economie. Blader naar pagina 7 en u leest ons 
antwoord …
Houdt u meer van exotische bestemmingen? Dan zijn 
de groeilanden misschien iets voor u … Niet alleen als 
vakantiebestemming, maar ook als bestemming voor 
(een deel van) uw geld! Na een moeilijke periode lijkt 
het tij immers stilaan te keren voor deze landen die een 
vaste waarde vormen in onze referentieportefeuille. 
Tijdens de zomermaanden zetten we de groeilanden 
als beleggingsthema dan ook extra in de kijker, 
met zowel een alternatief voor de obligatie- als de 
aandelenbelegger. Spring tijdens uw vakantie eens 
binnen bij uw beleggingsadviseur; die zal u met plezier 
alle info over deze producten geven.
Fijne vakantie!

IN
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UD

Isabelle Bohets 
Senior Investment Advisor
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Besluit
Particuliere beleggers hebben vaak de neiging de kat uit de boom te kijken. 
Zeker als het beleggingen in groeilanden betreft, die gekend zijn om hun wis-
pelturig koersverloop. Hét ideale instapmoment bepalen blijkt in de praktijk 
echter bijzonder moeilijk. Maar wie een voldoende lange beleggingshorizon 
heeft, kan er vandaag van overtuigd zijn dat de huidige waarderingen, wis-
selkoersen en rentevergoedingen een interessante instapopportuniteit 
betekenen. En dit zowel voor aandelen als obligaties van groeilanden. Een 
goede spreiding over de verschillende groeilanden blijft hierbij uiteraard 
het codewoord. Uw instapmomenten spreiden in de tijd via een regelmatig 
spaarplan blijft ook een gouden raad. 

Enkele maanden geleden hadden we het nog over 
‘de stilte na de storm’ voor de groeilanden en 
vroegen ons af of er eindelijk beterschap op komst 
was. Ondertussen hebben de aandelenmarkten van 
de opkomende landen een mooie herstelbeweging 
ingezet. Ook hun munten en obligaties waren 
de voorbije drie maanden in goede vorm. Is het 
langverwachte keerpunt eindelijk aangebroken?

Negatieve cocktail
De beurzen van de groeimarkten hebben een moeilijke periode achter 
de rug. Sinds 2013 waren ze kop van jut en bleven ze duidelijk achter 
op de ontwikkelde landen. Oorzaak was – in eerste instantie - de 
groeivertraging van ‘succesverhaal’ China. Vanaf de tweede jaarhelft 
kwam daar de (terechte) vrees bij dat de Amerikaanse centrale bank 
de geldkraan stilaan zou dichtdraaien, met minder geldstromen naar 
groeilanden als resultaat. En dan was er nog de politieke en sociale 
onrust in landen als Turkije, Thailand en Oekraïne. Een negatieve cocktail 
die beleggers in 2013 eieren voor hun geld deed kiezen, met een  
afstraffing van de beurzen en munten van de groeimarkten tot gevolg. 
Sinds eind maart van dit jaar lijkt het tij echter te keren.  

Herontdekking door de beleggers
Wat is er veranderd voor de opkomende landen? Eigenlijk niet zo 
veel. De belangrijkste veranderingen hebben zich vooral buiten de 
groeilanden voltrokken:

→  De Amerikaanse centrale bank startte inderdaad met de afbouw 
van haar stimuleringsprogramma (‘tapering’), maar de impact op de 
geldstromen naar de groeilanden bleek minder groot dan gevreesd. 

→  Na de forse koersstijgingen van de voorbije jaren, kregen beleg-
gers stilaan weer oog voor de waardering van de aandelenmarkten. 
Dat speelde in het voordeel van de groeimarkten, die beduidend 
goedkoper gewaardeerd zijn dan hun Amerikaanse en Europese 
tegenhangers (bv. K/W van 11,3 voor de Aziatische groeilanden 
t.o.v. 14,7 voor de Europese Stoxx 600 en 15,6 voor de Amerikaanse 
S&P 500).

→  En nu de rentevoeten van de ontwikkelde landen nieuwe laagte records 
verkennen, worden groeilandobligaties des te aantrekkelijker. Ze 
bieden dan ook een extra rentevergoeding van ongeveer 3,5 % à 
3,7 % per jaar t.o.v. Europees staatspapier met een looptijd van 10 jaar. 

Maar ook eigen verdienste …
Hebben de groeilanden zelf dan geen verdienste in de recente her-
stelbeweging? Toch wel. De Indiase beurs kreeg de voorbije maanden 
vleugels door de verkiezingsoverwinning van de hervormingsgezinde 
Narendra Modi. Samen met de nieuwe koers die de Indiase centrale 
bank sinds vorig jaar volgt, zou dit de Indiase economie de komende 
jaren moeten aanzwengelen.

Verschillende centrale banken die hun munt de voorbije maanden onder 
druk zagen staan, verhoogden ondertussen ook de rente om hun wis-
selkoers te stabiliseren, de oplopende inflatie te beteugelen en opnieuw 
buitenlandse kapitalen aan te trekken. Een strategie die op termijn vruchten 
zal afwerpen en deze groeilanden hopelijk zal beschermen als de rente-
voeten in de ontwikkelde landen een stijging inzetten.

De structurele argumenten, die vóór 2013 al in het voordeel van de 
groeilanden pleitten, gelden bovendien nog steeds. De economische 
groei blijft er duidelijk superieur aan die van de ontwikkelde landen. En 
de opkomende middenklasse en haar toenemende consumptiedrang 
zijn uitermate belangrijke hefbomen voor de toekomst. 

Maar een aantal belangrijke uitdagingen blijven voorlopig nog 
onverminderd bestaan, zoals de nood aan verdere ingrijpende 
hervormingen. En met de militaire staatsgreep in Thailand, aanhoudende 
protesten in Turkije en een explosieve situatie in Oekraïne lijkt de 
politieke en sociale rust in de groeilanden voorlopig zeker nog niet 
helemaal teruggekeerd. 

Groeimarkten                op een keerpunt?
 Evolutie (in lokale deviezen) van de indexen 
 MSCI World, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa 

  MSCI World (ontwikkelde landen)    MSCI Azïe     MSCI Latijns-Amerika     MSCI Oost-Europa

135 %
131 %
125 %
120 %
115 %
110 %
105 %
100 %

95 %
90 %
85 %
80 %

Jan 13                               Apr 13                            Juli 13                               Okt 13                             Jan 14                               Apr 14

In onze referentieportefeuille krijgen zowel aandelen als 
obligaties van groeilanden een duidelijke overweging ten 
opzichte van hun neutraal gewicht. Lees meer over onze 
strategie op p. 4-5.
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Wie zei ook weer dat 
de Europese Centrale Bank 

zou teleurstellen?

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de pessimisten ongelijk gegeven. Zoals voorzitter Mario 
Draghi in mei reeds had laten verstaan, nam de ECB tijdens haar bijeenkomst van 5 juni een 
aantal beslissingen om de te zwakke inflatie, de te sterke euro en de slappe economische groei 
te bestrijden. Al die maatregelen hebben de langetermijnrente in de eurozone doen dalen.

Rente daalt verder
De ECB heeft dus besloten de zwakke inflatie in de euro-
zone te bestrijden met een reeks maatregelen die allang 
door de financiële markten werden verwacht. Ze verlaagde 
haar herfinancieringsrente1 naar 0,15 % en haar deposi-
torente naar -0,10 %. De banken van de eurozone zullen 
dus rente moeten betalen i.p.v. te ontvangen indien ze 
bij de centrale bank kapitaal in bewaring geven. Het is de 
eerste maal dat deze depositorente een negatief rende-
ment vertoont. Behalve deze renteverlagingen heeft de 
centrale bank ook een reeks maatregelen aangekondigd 
om de economie van de eurozone te ondersteunen.

Welke zijn die maatregelen? 
De ECB belooft om, tussen september 2014 en juni 2016, 
elk kwartaal aan de banken die dit wensen liquide mid-
delen te verstrekken tegen een aantrekkelijk tarief. De 
banken moeten dit geld echter aanwenden om leningen 

te verstrekken aan ondernemingen en gezinnen, met uit-
zondering van hypotheekleningen. Via deze maatregelen 
wil de centrale bank de kredietvraag stimuleren om de 
economie te ondersteunen.

Al deze maatregelen vormen een pleidooi voor een 
omgeving van lage rentevoeten over een langere periode. 
Beleggen op korte termijn blijkt dan ook meer dan ooit een 
weinig lonende strategie te zijn.

De Amerikaanse centrale bank blijft 
dezelfde koers varen
De laatste bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank 
(Fed) leverde voor de financiële markten geen grote ver-
rassingen op. Zoals verwacht, heeft ze haar maandelijkse 
aankopen van obligaties opnieuw met 10 miljard dollar 
verlaagd naar 35 miljard dollar. Ze heeft daarentegen wel 
haar groeiprognoses voor 2014 neerwaarts bijgestuurd 
na een matig begin van het jaar, maar haar groeivooruit-
zichten voor 2015 behouden. De economische cijfers die 
in het tweede kwartaal werden gepubliceerd, lijken erop 
te wijzen dat de groei in de tweede helft van dit jaar zal 
opveren. Daarom hebben we onze groeivoorspellingen van 
+2,5 % voor 2014 niet gewijzigd.

Eurozone: groei ongelijk verdeeld 
Tijdens het eerste kwartaal van 2014 vertoonde het bruto 
binnenlands product (bbp) een groei van 0,2 % ten opzichte 
van het vorige kwartaal. Er zijn echter uitgesproken verschil-
len tussen de voornaamste economieën van de eurozone. De 
Duitse economie liet opnieuw een stevige groei optekenen 
(+0,8 % op kwartaalbasis) en ook de Spaanse deed het 
vrij behoorlijk (+0,4 %). Frankrijk bleef echter ter plaatse 
trappelen (0,0 %), terwijl Italië en Nederland een krimp van 
0,1 en 1,4 % vertoonden. Voor 2014 in zijn geheel mikt de 
Europese Commissie op een groei van het bbp van 1,2 %. 
Belfius Research sluit zich daarbij aan. Wat de werkgelegen-
heid betreft, is de Europese Commissie pessimistischer. 
Ze voorspelt immers dat de werkloosheid in 2014 aan de 
hoge kant zal blijven en dat ze pas in 2015 licht zal dalen en 
uitkomen op een gemiddelde van 11,4 %.

1  Herfinancieringsrente: rente waartegen de banken en andere 
financiële instellingen bij de Centrale Bank kunnen lenen.

 Referentierente (herfinancieringsrente) van de Europese Centrale Bank 

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0

Juni 04                 Juni 05               Juni 06              Juni 07              Juni 08              Juni 09              Juni 10              Juni 11              Juni 12             Juni 13              Juni 14

Huidige niveau: 
0,15  %
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Wisselmarkt: zwakkere euro?
Begin mei 2014 piekte de euro op 1,393 dollar. De sterke 
positie van de euro ten opzichte van de dollar was te 
verklaren doordat in de eurozone weer met groei werd 
aangeknoopt en het vertrouwen van de financiële mark-
ten, ook in de perifere landen van de zone, terugkeerde. 
De dure euro was evenwel nefast voor de economische 
groei van de eurozone en verklaart onder meer de uiterst 
zwakke inflatie. Er kwam een kentering toen Mario Draghi 
de door de ECB genomen maatregelen bekend maakte (zie 
hiervoor). De euro verzwakte tot 1,353 dollar op 13 juni. Het 
zou logisch zijn mocht de euro de komende maanden nog 
iets terugvallen ten opzichte van de dollar. Enkele redenen 
hiervoor zijn de sterkere groei in de Verenigde Staten ten 
opzichte van de eurozone, het voordeel van de hogere 
langetermijnrente voor de dollar en het vooruitzicht dat 
het monetair beleid in de Verenigde Staten veel vroeger 
zal verstrakken dan in de eurozone.

Onze beleggingsstrategie
De verlaging van de basisrente van de ECB heeft de 
Europese kortetermijnrente weer doen dalen. De Belgische 
rente op tien jaar is zelfs onder haar absolute dieptepunt 
(1,92 %) van één jaar geleden gezakt.

Rekening houdend met de erg zwakke rendementen, 
behouden we onze onderweging voor de obligaties (56 %, 
tegen een neutrale weging van 60 %). In een goed gediver-
sifieerde portefeuille blijven obligaties echter een must. 
Onze voorkeur gaat uit naar de volkslening als alternatief 
voor kasbons en staatsobligaties, en naar hoogrentende 
obligaties en obligaties van groeilanden, die nog altijd het 
interessantste rendement bieden.

We handhaven ook onze overweging van aandelen (34 %, 
tegen een neutrale weging van 30 %). We geven nog steeds 
de voorkeur aan Europese aandelen. Het verhoopt econo-
misch herstel in Europa in 2014 zal immers vermoedelijk 
een winstgroei van meer dan 10 % opleveren, na een daling 
van ongeveer 5 % in 2013. We hebben het gewicht van de 
Japanse aandelen naar 5 % teruggebracht in afwachting 

van meer nieuws over de structurele hervormingen die 
premier Shinzō Abe wellicht zal aankondigen. 

De politieke en sociale onlusten, de vrees voor financierings-
moeilijkheden na de vermindering van de kapitaalstromen 
uit het buitenland en de economische vertraging hebben bij 
de beleggers een zeer negatief gevoel tegenover de groei-
landen doen ontstaan. Heel wat opkomende landen hebben 
echter nog altijd stevige fundamenten. We zijn er dan ook 
van overtuigd dat de aandelenmarkten van deze landen 
in 2013 te streng werden afgestraft. Om al die redenen 
denken we dat dit een goed moment is om in deze markten 
te beleggen. De aandelen van de groeimarkten mogen 11 % 
van een aandelenportefeuille vertegenwoordigen. Door de 
vrij hoge volatiliteit van deze markten raden we echter aan 
om de aankopen te spreiden in de tijd.

 Wisselkoers EUR/USD 
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in vergelijking met de maand daarvoor. Die variabelen hebben 
voor de verwerkende nijverheid betrekking op de productie, 
de nieuwe bestellingen, de exportbestellingen, de voorraden, 
de tewerkstelling enz. Voor de dienstensector zijn dat de 
commerciële activiteit, de nieuwe contracten ...

Enkele dagen vóór de officiële  PMI wordt ook al een ‘Flash 
PMI’ gepubliceerd. Deze is gebaseerd op ongeveer 85 % van 
de ingevulde enquêtes en geeft al een eerste indicatie van 
de staat waarin de economie zich op dat moment bevindt, 
nog vóór andere officiële indicatoren worden gepubliceerd.

Interpretatie 
De (Markit) PMI van de eurozone kwam voor de maand juni 
uit op 52,8. Een cijfer boven de 50 wijst op een groeiende 
economie, een cijfer lager dan 50 op een inkrimping van de 
economie. Voor de eurozone was er dus ten opzichte van de 
maand daarvoor sprake van een toenemende activiteit. In mei 
was de PMI echter nog uitgekomen op 53,5. Het iets lagere 
cijfer van de maand juni (52,8) betekent dus dat de economie 
weliswaar groeide, maar in een iets lager tempo dan in  mei. 

Meestal wordt de PMI per land berekend. Zo spitst de PMI van 
het Institute for Supply Management zich enkel toe op de VS. 
Markit heeft een ruimere perimeter en berekent een PMI voor 
een 30-tal landen, waaronder verschillende Europese landen: 
zo hebben we een aparte PMI voor Frankrijk, Duitsland enz.  
De index kan ook worden berekend per geografische zone, bv. 
de  eurozone. Als het gaat om de PMI van een geografische 
zone, dan geven de specialisten daarbij in detail toelichting 
bij de belangrijkste evoluties van de landen uit die zone. We 
blijven even in de eurozone: terwijl de PMI voor de gehele 
zone 52,8 bedroeg in juni, kwam de PMI van Frankrijk slechts 
uit op 48, wat wijst op een krimp van de economie. De Duitse 
economie bleef daarentegen één van de sterkhouders met 
een PMI van 54,2. De diverse landen van een zone kunnen 
onderling dus een zeer tegengestelde evolutie vertonen.

In juni bespraken we al het bruto binnenlands product (bbp), 
de consumptieprijzenindex en de index van het consumen-
tenvertrouwen. Deze keer nemen we een andere indicator 
onder de loep die  op de voet gevolgd wordt door macro-
economen, bedrijfsleiders en individuele beleggers: de PMI.  

Wat betekenen die drie letters 
‘PMI’?
PMI komt uit het Engels en staat voor ‘Purchasing Managers 
Index’ of de ‘Index van de aankoopdirecteuren’. Het gaat 
om een maandelijkse enquête die wordt uitgevoerd bij de 
aankoopdirecteuren van een reeks bedrijven die actief zijn 
in uiteenlopende sectoren. De aankoopdirecteuren hebben 
doorgaans een goed beeld van het orderboekje van hun bedrijf 
en zijn vaak als eerste op de hoogte of de economie aantrekt 
of vertraagt. 

De indicator geeft dus maandelijks informatie over de staat 
van de economie en bestrijkt daarbij zowel de verwerkende 
nijverheid als de dienstensector. Naast een ‘samengestelde’ 
index (‘composite PMI’), worden ook aparte indexen 
gepubliceerd voor de twee componenten van de economie. 
Zo krijgen we een ‘PMI van de verwerkende nijverheid’ en 
een ‘PMI van de dienstensector’. 

Verschillende erkende instellingen voeren zo’n maandelijkse 
enquête uit en publiceren hun eigen PMI-index. De meest 
gekende  zijn die van het Institute for Supply Management 
(ISM) in de VS en Markit, dat internationaal actief is. 

Verschillende variabelen 
De aankoopdirecteuren beoordelen voor een aantal variabelen 
of de situatie verbeterd, verslechterd of constant is gebleven 

Besluit
De PMI is één van de meest opgevolgde econo-
mische indicatoren omdat hij een goede indicatie 
geeft van de bedrijfsactiviteit en dus van de 
gezondheid van de economie. Zolang de index 
boven de grens van 50 punten blijft, zit de eco-
nomie in een groeifase. Voor de eurozone is dat 
al twaalf maanden op rij het geval. Uit de vorige 
PMI-publicatie bleek wel dat het tempo van het 
herstel wat afneemt. Er wordt door economen dan 
ook reikhalzend uitgekeken naar de volgende PMI, 
om te zien of deze trend zich voortzet … 

 Evolutie PMI (Markit) Eurozone 

deel 2

Economische     indicatoren ontleed  

Juni 11                                Dec 11                                Juni 12                               Dec 12                               Juni 13                               Dec 13

 Composite    Verwerkende nijverheid    Dienstensector

→→
> 50 
Groei

< 50 
Inkrimping

In financiële publicaties is er vaak sprake van economische indicatoren. De cijfers in kwestie, die op heel 
geregelde basis worden gepubliceerd, worden op de voet gevolgd door de marktspelers. Zo kunnen zij op basis 
van gestandaardiseerde cijfers onbevooroordeelde beslissingen nemen. Ook ondernemers kunnen op die manier 
bijvoorbeeld al dan niet anticiperen op de aankoop van extra machines afhankelijk van de evolutie van de economie.
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Vragen
n.a.v. het webinar over 
de Belgische economie

“Hoe zien de groeivooruitzichten van 
de Belgische economie eruit?”  
De Belgische economie behoorde de voorbije jaren tot een 
van de betere leerlingen uit het euroklasje. We werden 
van grote besparingen gevrijwaard en slaagden er zo 
in de crisis beter te verteren dan buurlanden Frankrijk 
en Nederland. Met een consumentenvertrouwen dat op 
peil blijft en bedrijfsinvesteringen die stilaan uit het dal 
klimmen, belooft het economisch herstel zich dit jaar verder 
te zetten. Belfius Research gaat voor 2014 uit van een 
groei van 1,4 %. Daarmee zou België het opnieuw beter 
doen dan de eurozone in haar geheel, die met 1,2 % zou 
groeien. Voor 2015 wordt gemikt op een groei van 1,7 %, 
in lijn met de eurozone. De Belgische economie schakelt 
dus heel geleidelijk aan een versnelling hoger, al blijven de 
groeicijfers voorlopig nog aan de bescheiden kant.

“Waar moet ik op letten als ik Belgische 
bedrijfsobligaties koop?”  
De vraag van beleggers naar bedrijfspapier blijft erg groot: 
ze bieden dan ook een iets hogere rentevergoeding dan 
overheidsobligaties. Er zijn echter een aantal zaken waar 
u als belegger op moet letten:  
→  Bij nieuwe emissies (primaire markt) is de vraag vaak 

veel groter dan het aanbod. U krijgt in dat geval maar 
een fractie van het ingetekende aantal.

→  Door de sterke vraag en de verdere rentedaling is de prijs 
van heel wat vroeger uitgegeven bedrijfsobligaties (op 
de secundaire markt) ondertussen al sterk opgelopen.

→  Laat u niet verleiden door hoge coupons; hou steeds 
rekening met de aankoopprijs die een stevige hap kan 
nemen uit uw totaal verwacht rendement.

→  Bekijk steeds de kredietwaardigheidsrating van de 
uitgever. Heel wat Belgische bedrijven hebben echter 
geen rating. Dit maakt het zeer moeilijk als particuliere 
belegger om een beeld te krijgen van het risico dat aan 
een dergelijke uitgifte is verbonden.

→  Zorg voor een ruime spreiding over verschillende 
uitgevers om uw risico te beperken.

“Is het nog interessant om in Belgische Small & 
Mid Cap-aandelen te beleggen?” 
Belgische Small & Mid Caps hebben al een mooie evolutie 
achter de rug (zie grafiek). Ondanks deze stijging, blijven 
ze nog steeds voldoende aantrekkelijk gewaardeerd, 
zeker in vergelijking met de grotere, gekendere Belgische 
bedrijven. Zo noteert de Belgische Small Caps-index (met 
aandelen als Option, Zetes, Recticel, Sioen …) tegen een 
koerswinstverhouding (K/W) van 14,7 t.o.v. 15,5 voor de 
BEL20 (verwachting voor 2015, bron FactSet). De K/W 
van de Belgische Mid Caps-index (met waarden als Arseus, 
Econocom, Kinepolis, Melexis …) loopt weliswaar op tot 
17,26 maar de verwachte winstgroei is voor deze aandelen 
veel groter dan voor de BEL20: 25 % t.o.v. 10 % (bron 
FactSet). En ook het dividendrendement ligt met 4,2 % 
beduidend hoger dan de 3,4 % voor de BEL20. 

We mogen ook niet vergeten dat heel wat ‘kleinere’ 
Belgische bedrijven bovendien zeer goed geleid worden. 
Ze hebben hun schulden de voorbije jaren sterk afgebouwd 
en zitten nu op een berg cash, die hun toelaat in te spelen 
op mogelijke opportuniteiten in de toekomst. Aangezien 
Small & Mid Caps doorgaans wat meer koersschommelingen 
kennen dan Large Caps, is een goede diversificatie hier 
wel uitermate belangrijk. Een goed gespreid fonds van 
Belgische Small & Mid Caps kan dan ook een oplossing 
bieden.

Wenst u te beleggen 
in een goed gespreide 
selectie van Belgische 
bedrijfsobligaties, waarbij de 
kredietkwaliteit gescreend is 
door een specialist ter zake? 
Of wilt u graag wat Belgische 
aandelen opnemen in uw 
portefeuille? Vraag ernaar bij 
uw beleggingsadviseur!

 Evolutie Belgische aandelenindexen 
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Op 3 juni hielden we een webinar over de Belgische economie en ‘hoe beleggen dicht bij huis’. Hier een greep uit de 
vragen die kijkers toen stelden. Wenst u dit of een vorig webinar te herbekijken? Dat kan via www.belfius.be/webinar.



De Belgische economie trekt opnieuw aan. Beleg er 
vandaag nog in via Belfius Invest Belgian Economy. 

Maak een afspraak in uw Belfius-kantoor.

Belfius Invest Belgian Economy is een verzekeringsproduct dat twee verzekeringscontracten omvat: 
Belfius Invest Belgian Economy Fix (tak 21) en Belfius Invest Belgian Economy Plus (tak 23), die worden verkocht door Belfius Verzekeringen NV 
– Verzekeringsonderneming naar Belgisch recht (code 0037 – Activiteit Leven) – Galileelaan 5 – 1210 Brussel – RPR Brussel 0405.764.064.
Belfius Invest Belgian Economy Plus (tak 23) biedt geen gewaarborgd rendement, noch een gewaarborgd kapitaal. Het verzekeringscontract 
is gekoppeld aan een intern verzekeringsfonds (Belfius Invest Belgian Economy Plus) dat is samengesteld uit twee compartimenten: Belfius 
Invest Belgian Allocation (risicoklasse 2) en Belfius Invest Belgian Small & Mid Caps (risicoklasse 3). Elk compartiment streeft naar een optimaal 
rendement op basis van de beleggingsstrategie. Het beheersreglement van het fonds is beschikbaar in elk kantoor van Belfius Bank. 
Het financiële risico wordt volledig door de verzekeringnemer gedragen. Raadpleeg de financiële infofiche op www.belfius.be of in uw kantoor.
De risicoklassen worden berekend conform het KB van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit volgens een schaal 
van 0 (het kleinste risico) tot 6 (grootste risico).
Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – 
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185  – verzekeringsagent FSMA nr. 19649 A .

Sommige treinen wil u 
niet missen, zeker als het 
over uw spaargeld gaat.
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