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2015: een volatiel
            beleggingsjaar 

Beste lezer

De tijd vliegt. Het jaar 2015 is bijna voorbij en we zullen het ons 
herinneren als een bijzonder volatiel beursjaar. Alle oorzaken 
hiervoor opsommen zou ons te ver leiden, maar ik herinner 
u graag aan enkele belangrijke: Griekenland (Grexit), China 
(groeivertraging), de verder dalende grondstofprijzen en 
inflatie(verwachtingen) en tot slot het vooruitzicht dat er 
weldra een einde komt aan het goedkope geld in de VS. 

Een typisch voorbeeld van volatiliteit of koersschommelingen 
zagen we in de groeilanden in bijvoorbeeld de Aziatische regio. 
De nabijheid van China en de nakende renteverhoging in de 
VS zorgden er voor grote nervositeit. We verwachten echter 
beterschap. Met economische groeivooruitzichten van niet 
minder dan 6,4 % blijft Azië de groeipool onder de groeilanden 
zoals u kunt lezen op pagina 3.

Maar wist u dat er multi-assetfondsen bestaan die erop 
gericht zijn om de koersschommelingen te beperken? Hoe 
dit werkt, leest u in de rubriek ‘Actua’ op pagina 7. Een andere 
mogelijkheid om de impact van volatiliteit te beperken, 
bestaat erin om beursaankopen te spreiden in de tijd en, 
indien mogelijk, een langetermijnstrategie te hanteren. Dat 
dit opbrengt, zien we aan de resultaten bij pensioensparen 
(via fondsen). Op pagina’s 4 en 5 verneemt u er alles over!

De redactie wenst u alvast heel prettige feestdagen! 

Werkten mee aan dit nummer : Jan Vergote, Isabelle Bohets, Patrick Vandenhaute, Bernard Bemelmans, François Groessens, Guy Vanroten, Alex Clinckx, 
Els Vander Straeten, Sabine Everaert en Jean-Paul Dirick.
Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – Tel.: 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel 
BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 019649 A. Voorwaarden geldig op 1 december 2015. Dit document is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd 
worden als beleggingsadvies. 
Concept & lay-out: www.chriscom.be

François Groessens, 
Senior Investment Advisor 
Belfius Bank
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De groeilanden hebben er een bewogen jaar opzitten. De groei is er teruggevallen tot 4 %, het laagste cijfer sinds 
2009. Locomotief China groeit aan een trager tempo waardoor de grondstofprijzen kelderden. Positief voor het 
westen, maar nadelig voor de groeilanden die grondstoffen uitvoeren en hun inkomsten fors zien dalen. 
De Aziatische regio is minder rijk aan grondstoffen en profiteert dus eerder van de lagere prijzen. Geen wonder 
dat de groei er voor 2016 nog op 6,4 % geraamd wordt1.

De belangrijkste groeilanden in Azië zijn China, India, Indonesië, Maleisië, de 
Filipijnen, Thailand en Vietnam. Hoewel deze landen economisch verschillend 
zijn, hebben ze een aantal tendenzen gemeen. De toenemende welvaart gaat 
er gepaard met een verdere verstedelijking en een gestegen productiviteit. 
Een positieve spiraal ontstaat waardoor de armoede teruggedrongen wordt. 

China blijft de locomotief
China blijft de regio op sleeptouw nemen. Het land zit in een overgangsfase, 
maar de groei zal ook de komende jaren standhouden, weliswaar aan een 
lager tempo. De omschakeling naar een economie die meer gericht is op de 
binnenlandse markt en de dienstensector is gezond. De overheid streeft 
een lage werkloosheid na want dat is een garantie voor sociale en politieke 
vrede. De Chinese industrie kampt stilaan met concurrentie uit landen waar 
de lonen lager liggen, een switch naar de arbeidsintensieve dienstensector 
(financiële sector, toerisme, handel, gezondheidszorg ...) is dus nodig. Analisten 
voorspellen dat het aandeel van China in de wereldwijde consumptie zal 
stijgen van 9 % in 2014 naar 14 % in 20232. 

Maar India groeit sneller
India is momenteel één van de snelst groeiende economieën wereldwijd. 
Het land profiteerde ten volle van de gedaalde grondstofprijzen door de 
subsidies op olie af te bouwen. Het overheidstekort daalde hierdoor van 
6,9 % in 2010 tot 4,5 % in 2014. Ook het tekort op de lopende rekening – India 
voert meer in dan uit – kromp van 4,7 % in 2012 tot 1,4 % in 2014. Doordat 
het land financieel gezonder werd, verlaagde de centrale bank in 2015 de 
rente met 1,25 %. De lagere rente kan de komende jaren een boost geven 
aan de kredietgroei en zo de consumptie ondersteunen.

Lage grondstofprijzen nadelig 
voor Maleisië en Indonesië 
Deze landen zagen de groei vertragen omdat ze afhankelijk zijn van olie-
inkomsten. De munten van beide landen daalden bovendien fors waardoor de 
ingevoerde goederen veel duurder worden. In Maleisië werd de BTW verhoogd 
in april en hebben de gezinnen relatief veel schulden. Geen wonder dat de 
consumptie terugvalt. Ook in Indonesië stagneert de consumptie omdat de 
lonen van de lagere middenklasse niet langer stijgen. 

De Filipijnen, Vietnam, Bangladesh ... 
nemen rol van China als fabriek van 
de wereld over
Deze landen maken hun achterstand goed. De lage lonen trekken bedrijven 
aan die productie vanuit China overhevelen. De politieke stabiliteit zorgt 
eveneens voor een boost van de groei.

Hoe beleggen in groeilanden?
De Aziatische beurzen presteerden de afgelopen jaren duidelijk beter dan de 
andere groeiregio’s. Ook wie de komende jaren in groeilanden wil beleggen, 
kiest best voor Azië. Waarom? 
→  Regio met beste groeivooruitzichten, ook op lange termijn.
→  Politiek vrij stabiel.
→   Goedkope waarderingen: de aandelenmarkten van deze landen zijn 

goedkoper gewaardeerd dan die van de ontwikkelde landen: de koers-
winstverhouding van de aandelenindex MSCI Emerging Azië is 11,65 
tegenover 16,9 voor MSCI Europa en 19 voor MSCI VS.

→  De regionale verschillen in Azië zijn nog groot zoals ook blijkt uit het gemid-
delde inkomen per inwoner. Gespecialiseerde fondsbeheerders kunnen 
die aandelen kiezen die het meeste potentieel hebben.

Azië blijft de groeipool 
onder de groeilanden

1.  Raming van het IMF (Internationaal Muntfonds), oktober 2015 voor 
Emerging en Developing Asia (of China, India, Indonesië, Maleisië, Filipijnen, 
Thailand en Vietnam).

2. BMI Research Global Macro Monitor, december 2015.

 Het gemiddeld inkomen per inwoner steeg de afgelopen 20 jaar 
 het sterkst in China. Ondanks de verzevenvoudiging sinds 1995  
 heeft India nog een lange weg af te leggen 
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Beleggen in groeimarkten vraagt een langetermijnhorizon (minimum 5 jaar, 
of beter nog 10 à 15 jaar). De koersschommelingen kunnen tussentijds 
immers groot zijn. Stap daarom gespreid in de tijd in. Tot slot: beperk het 
gewicht van Aziatische groeiaandelen tot zo’n 10 % van een goed gespreide 
aandelenportefeuille.
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U bent net afgestudeerd en sinds september 
hebt u de job van uw dromen gevonden. Aan uw 
pensioen denkt u nog niet. U staat immers aan het 
begin van uw professionele leven en er wachten 
u heel wat uitdagingen. Geniet ervan! En toch. 
Wist u dat bijna 30 % van de werkende jongeren 
tussen 18 en 30 jaar al aan pensioensparen doet? 
En ze hebben groot gelijk. Want met een kleine 
inspanning – ongeveer 78 euro per maand – sparen 
ze nu voor later. Door hun jonge leeftijd profiteren 
ze volop van het sneeuwbaleffect en elk jaar 
krijgen ze in principe 30 % van de fiscus terug. 
Laat u dit voordeel liggen? Neen. Lees dan zeker 
verder.
Personen die al lang aan pensioensparen doen, 
kunnen u zeker bevestigen hoe interessant 
de formule is. Bent u al iets ouder en nog niet 
begonnen, geen nood, ook dan loont het nog steeds 
de moeite. We deden enkele berekeningen.

Pensioensparen: 
doen, het loont de moeite!

Hoe werkt pensioensparen?
Pensioensparen werd gelanceerd in 1986. U kunt aan pensioensparen 
doen als u ouder bent dan 18 en jonger dan 65 jaar. Vandaag storten 
ongeveer 3 miljoen Belgen geld in een pensioenspaarfonds of in een 
pensioenspaarverzekering. U kunt elk jaar een bedrag tot 940 euro 
fiscaal in mindering brengen, als u dat bedrag invult in het daarvoor 
bestemde vakje op uw belastingbrief. U krijgt - als u onderhevig bent 
aan de Belgische personenbelasting en belastingen betaalt - 30 % van 
de storting of 282 euro terug. Anders komt u in niet in aanmerking voor 
het fiscale voordeel.

Welke formules zijn mogelijk?
U kunt kiezen uit twee verschillende formules: pensioensparen via een 
beleggingsfonds of via een spaarverzekering.

1.  Via een pensioenspaarverzekering
Als u kiest om aan pensioensparen te doen via een verzekeringsformule, 
dan brengen uw gestorte bedragen een gegarandeerde minimumintrest 
op gedurende de hele looptijd. Daarbovenop krijgt u meestal ook 
een jaarlijkse winstdeelname in functie van de winstcijfers van de 
verzekeraar. Deze bonus is niet gegarandeerd. Bij deze vorm is uw 
kapitaal gegarandeerd en hoeft u dus niet wakker te liggen van 
beursschommelingen. Het rendement is momenteel wel beperkt.
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1.  Als u in 2014 meer dan 940 euro stortte, zal het verschil van maximaal 
10 euro worden beschouwd als een bedrag dat in 2015 wordt betaald 
(overgangsmaatregel). In 2015 kunt u dan maximaal een bedrag storten dat 
gelijk is aan 940 euro, verminderd met het in 2014 ‘teveel’ betaalde bedrag. 

2.  Gebeurde de eerste storting in uw pensioenspaarfonds na uw 55e 
verjaardag dan zal de eindbelasting verschuldigd zijn 10 jaar na uw eerste 
storting. Raadpleeg zeker uw kantoor voor meer informatie m.b.t. het 
fiscaal statuut dat van toepassing is.

3. Verkoopt u vroeger dan zal de belastingdruk veel hoger zijn. 
4.  Dit voorbeeld is louter illustratief en biedt geen garantie dat dit zich 

effectief zal voordoen in uw eigen situatie. Voor de berekening werd 
rekening gehouden met 3 % instapkosten. Weet dat er ondertussen 
pensioenspaarfondsen op de markt zijn waarbij er geen instapkosten 
verschuldigd zijn. Informeer ernaar in uw kantoor. Aangezien Patrick en 
Alex nog geen 60 jaar zijn, is de eindbelasting nog niet verschuldigd.

Maar wanneer uw contract startte vóór uw 55e verjaardag zijn de jaren 
tussen uw 60e en 65e verjaardag fiscaal interessant. U kunt immers 
tot en met uw 64e aan pensioensparen blijven doen en blijven genieten 
van de belastingvermindering, terwijl de eindbelasting al betaald is.

Een voorbeeld zegt alles

→  Bij de berekening werd rekening gehouden met de aftrekbare fiscale 
bedragen uit het verleden. Deze bedragen werden tot 2013 jaarlijks 
geïndexeerd.

→  Let wel: de in het verleden behaalde resultaten zijn geen 
betrouwbare indicator, kunnen misleidend zijn en bieden dus geen 
garantie voor toekomstige rendementen.

2. Via een pensioenspaarfonds
Bij deze vorm van pensioensparen belegt u in een pensioenspaarfonds dat 
bestaat uit zowel aandelen als obligaties. Er is geen kapitaalbescherming, 
noch een vooraf gekende opbrengst. Er bestaan verschillende soorten 
pensioenspaarfondsen: fondsen die overwegend in aandelen beleggen, 
of overwegend in obligaties of met een evenwichtige mix van aandelen 
en obligaties.
Voor jonge mensen is een dynamisch pensioenspaarfonds aangewezen, 
waarbij ongeveer de helft of zelfs meer in aandelen wordt belegd. 
Op lange termijn blijven aandelen immers de belegging waarmee u 
de hoogste opbrengsten kunt realiseren. Eens u ouder bent dan 55, 
kunt u uw verworven opbrengsten veiliger stellen door het accent te 
verschuiven naar meer zekerheid (bv. via meer obligaties) om zo het 
opgebouwde bedrag te consolideren.

In de volgende paragrafen gaan we dieper in op pensioenspaarfondsen. 

Wat brengen pensioenspaarfondsen op? 
Het rendement van pensioenspaarfondsen is vooraf niet gekend. Wie 
een lange beleggingshorizon heeft, mag er vanuit gaan een beter 
resultaat te halen dan de veilige pensioenspaarverzekering. Over 
een lange periode compenseren de goede beursjaren de slechte 
ruimschoots. Op korte termijn riskeert u wel koersdalingen. In 2008 
daalden de dynamische pensioenspaarfondsen met meer dan 25 %. Het 
duurde enkele jaren voor dat verlies weer was weggewerkt. Daarom 
is het verstandig, eens de pensioenleeftijd nadert, het aandelenrisico 
af te bouwen door te switchen naar een defensiever fonds dat meer 
in obligaties belegt.

Benut elk jaar het maximale fiscale voordeel
Geef uw pensioensparen aan via uw belastingbrief. U krijgt afhankelijk 
van uw persoonlijke situatie in principe 30 % van uw jaarlijkse 
spaarinspanning (nog te verhogen met gemeentebelastingen) van de 
fiscus terug. Houden we rekening met het fiscale geschenk dan stijgt 
het jaarlijkse rendement van pensioensparen gevoelig. Voor 2015 kunt 
u maximaal 940 euro1 storten. Stort steeds het maximum. Wist u dat 
80 % van onze klanten het maximum storten?
Op uw 60e verjaardag houdt de fiscus een eindbelasting van 8 % op 
het volledige kapitaal in2. Bij de berekening van de eindbelasting gaat 
de fiscus er trouwens vanuit dat stortingen (gedaan vanaf 1992) in 
een pensioenspaarfonds een fictief jaarlijks rendement van 4,75 % 
opbrengen. Als het werkelijke rendement hoger ligt, dan is het verschil 
tussen het fictieve en het werkelijke rendement onbelast. 

Wanneer krijg ik mijn geld terug?
Een pensioenspaarfonds heeft geen einddatum, u kunt dus zelf 
beslissen wanneer u verkoopt. Eens de eindbelasting betaald is, kunt 
u eventueel uw spaarpotje (gedeeltelijk) fiscaal gunstig opvragen3. 

 Evolutie van een dynamisch pensionspaarfonds (type high
 of +/- 70 % aandelen) waarin Patrick en Alex belegden 
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Patrick en Alex werden op 30 oktober 59 jaar. Ze sparen beide in 
hetzelfde dynamische pensioenspaarfonds en storten elk jaar (steeds 
eind januari) het fiscale maximumbedrag. Patrick startte in november 
1989, terwijl Alex pas in januari 1999 van start ging. Toen ze startten 
met pensioensparen waren ze dus respectievelijk 33 en 42 jaar oud. Voor 
de eenvoud gaan we ervanuit dat ze beiden jaarlijks 30 % terugkregen 
van de fiscus. Enkele cijfers.
Patrick stortte 18 395 euro in zijn pensioenspaarfonds. Hiervan werd 
5 519 euro teruggestort door de fiscus of een netto-investering van 
12 877 euro. Op 30 oktober is zijn pensioenspaarpotje bijna bruto 
39 000 euro waard. Het sneeuwbaleffect – het fonds herbelegt steeds 
de ontvangen intresten en dividenden – en de tijd hebben duidelijk hun 
positief werk gedaan.
 
Alex die 10 jaar later stortte, werd in 2000 onmiddellijk geconfronteerd 
met een sterke waardedaling (technologiecrash). Hij stortte 13 041 euro 
in totaal waarvan de fiscus 3 912 euro terugbetaalde. Op 30 oktober 
is zijn pensioenspaarpotje bruto 18 693 euro waard. Nog steeds een 
mooi resultaat.
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Open of consulteer
uw pensioenspaarrekening 
eenvoudig online
Starten met pensioensparen of uw pensioenspaarrekening opvolgen, was nog nooit zo eenvoudig! Het is 
voortaan via pc, smartphone of tablet mogelijk om een pensioenspaarrekening te openen in slechts drie clicks.

Ga naar Belfius Direct Net (pc), Belfius Direct Mobile (smartphone) 
of Belfius Direct Tablet en klik in menu op ‘pensioensparen’. U kunt 
er intekenen op een pensioenspaarfonds naar keuze, de stand van 
zaken consulteren of bijstorten. Eenvoudiger kan niet.
 

We leggen vaak de nadruk op het belang van het spreiden van uw 
aankopen of stortingen in de tijd, bv. via een regelmatig spaarplan. Dit 
om de impact van koersschommelingen op uw belegging te beperken. 
Ook bij pensioensparen gaat dit op. Wenst u zo’n doorlopende opdracht 
of een fiscaal maximale opdracht aan te maken, dan is dit ook perfect 
mogelijk online. 

Heb je al een pensioenspaarrekening bij Belfius, dan zie je bovendien 
heel eenvoudig hoeveel je tegoeden nu waard zijn, welke stortingen 
je dit jaar al deed en welke nog gepland zijn. 
 

Belfius maakt u het leven graag makkelijk, ook wat uw beleggingen 
betreft. U hebt dus geen enkel excuus meer om niet aan pensioensparen 
te doen. Stort voor eind december nog het maximaal toegelaten 
bedrag!



7

Be
lfi

us
 B

an
k &

 V
er

ze
ke

rin
ge

n

Grote koersbewegingen  
dus hoge ‘volatiliteit’  
op de aandelenmarkten

Volatiliteit is terug  
op de aandelenmarkten 
De koersen van Europese aandelen gingen in 2015 gevoelig op en neer. In het 
begin van het jaar klommen ze fors hoger dankzij de euforie over het obligatie-
aankoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Hierdoor daalde de rente 
en werden aandelen aantrekkelijker.  De zorgen rond Griekenland maakten 
eind april een einde aan de rally. In de zomermaanden zorgde de onzekerheid 
m.b.t. de Chinese groeivertraging dan weer voor een heuse minicrash. Toen 
in oktober duidelijk werd dat de centrale banken (in Europa en China) bereid 
waren tot extra maatregelen om de economie te ondersteunen, kenden de 
beurzen opnieuw een spectaculair herstel. De MSCI Europe-index noteerde 
eind november 11,2 % hoger t.o.v. het begin van het jaar.

Wat betekent ‘volatiliteit’?
Volatiliteit drukt uit hoe fel een fonds schommelt, zowel naar boven als naar 
beneden. Met opwaartse bewegingen hebben de meeste beleggers geen 
probleem. Het zijn de neerwaartse bewegingen waar sommige beleggers 
onrustig van worden.

De volatiliteit van een fonds, uitgedrukt in een percentage, geeft weer in 
welke mate het rendement van een fonds schommelt t.o.v. zijn historisch 
gemiddeld rendement. Bij een lage volatiliteit ligt het rendement dicht bij het 
gemiddelde, dus zijn de koersschommelingen beperkt. Bij een hoge volatiliteit 
is het omgekeerde waar.

In de praktijk wordt de volatiliteit van een fonds gemeten door de 
standaardafwijking. We besparen u de technische details. Als u daar meer 
over wilt weten, zie kaderstuk.

Koersbewegingen beperken  
via een multi-asset fonds
Misschien kende u als belegger in aandelen slapeloze nachten dit jaar? U 
twijfelde om in te stappen of kocht pas in april. Veel analisten zijn van mening 
dat we deze sterke koersschommelingen op de beurzen ook de komende jaren 
nog vaak gaan zien.
Gelukkig is er een oplossing.

Er zijn immers fondsen op de markt die mikken op een mooi potentieel 
rendement, maar met veel minder schommelingen (= lagere volatiliteit) dan 
aandelenfondsen.

Zo zijn er multi-asset fondsen die de koersbewegingen onder controle houden 
en toch als doel stellen om een bepaald rendement te halen op een bepaalde 
beleggingshorizon. Dit doen ze door in een brede waaier van activa te beleggen 
zoals aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, deviezen, afgeleide producten 
en cash. Door in verschillende activa te beleggen, met vaak een verschillend 
koersverloop, is de volatiliteit sowieso al lager dan bij aandelenfondsen.

Bovendien gaan de beheerders, elk volgens hun eigen overtuiging, de 
gewichten van deze activa voortdurend aanpassen aan de gewijzigde 

marktomstandigheden. Ze trachten zo het rendement op te krikken. Maar 
wel met een beperkte volatiliteit, dus zonder grote koersschommelingen. 

Bij stijgende aandelenmarkten blijven deze fondsen wat achter t.o.v. een 
gewoon aandelenfonds. Maar bij dalende aandelenmarkten zakken deze 
fondsen minder. Zo kunnen ze toch een mooi rendement neerzetten met 
veel kleinere schommelingen dan een aandelenfonds. En dat is voor veel 
beleggers veel waard.

De grootte van de koersschommelingen van deze multi-asset fondsen is 
verschillend. Hoe meer volatiliteit een fonds accepteert, hoe meer risico er 
ook genomen wordt en hoe hoger normaal het te verwachten rendement op 
een langere beleggingshorizon.

Volatiliteit en risicoklasse
Om te bepalen of het ene fonds risicovoller is dan het andere werden de 
risicoklassen (van 1 tot en met 7) in het leven geroepen. Fondsen met 
risicoklasse 1 zijn het minst risicovol. Fondsen met risicoklasse 7 zijn het 
meest risicovol. Of een fonds al dan niet risicovoller is dan een ander wordt 
bepaald door de volatiliteit, dus de standaardafwijking, berekend over de 
afgelopen 5 jaar.
 
Multi-asset fondsen behoren meestal tot risicoklasse 4, met een historische 
standaardafwijking tussen 5 % en 10 %. Het voorbeeld in het kaderstuk heeft 
een historisch rendement van 5 % en een standaardafwijking van 6 %. Er is 
dus 95 % kans dat het rendement tussen -7 % en 17 % ligt.

Aandelenfondsen behoren meestal tot risicoklasse 5 (historische volatiliteit 
tussen 10 % en 15 %) of risicoklasse 6 (historische volatiliteit tussen 15 % 
en 25 %).

2015 zal de geschiedenis ingaan als een jaar waarin de volatiliteit op de aandelenmarkt, en dus ook van aandelenfondsen, 
hoog was. Een hogere volatiliteit betekent grotere koersschommelingen. Maar wat betekent nu juist een volatiliteit van 
bijvoorbeeld 6 % of 20 %? En kan er ook in fondsen met beperkte koersschommelingen belegd worden?

CO
AC

HI
NG

 STANDAARDAFWIJKING 
De standaardafwijking is een statistisch cijfer. Ze wordt berekend 
door voor een bepaalde periode in het verleden  
(3 jaar, 5 jaar, sinds lancering) de rendementen van een fonds 
te vergelijken met het gemiddelde rendement van dit fonds 
in diezelfde periode. Er wordt zo nagegaan hoe de effectieve 
rendementen schommelen t.o.v. het gemiddelde rendement. 
Op basis van dit cijfer schat men het toekomstige koersverloop 
van het fonds, in de veronderstelling dat de koersen normaal 
verdeeld zijn onder goede en slechte jaren. Stel dat het 
historisch gemiddelde rendement van een fonds 5 % is en de 
standaardafwijking 6 %, dan heeft u 68 % kans dat het jaarlijkse 
rendement het jaar erop zal schommelen tussen -1 % (5 % - 6 %) 
en 11 % (5 % + 6 %). Door 2 keer de standaardafwijking te nemen, 
verhoogt de kans tot 95 %, maar verbreedt ook de vork. Het 
rendement zal in 95 % van de gevallen schommelen tussen -7 % 
en 17 %. De vork is breder, maar de kans dat u het verwachte 
koersverloop goed voorspelt, is ook hoger.
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Vragen
van onze lezers

Een carry trade is een operatie waarbij geld wordt geleend in een munt 
waarvan de rente laag staat en, na een wisseloperatie, word belegd 
in een munt waarvan de rente hoger staat. De carry staat voor het 
renteverschil tussen de twee munten van die operatie. Zo ontvangt 
de investeerder het renteverschil tussen de beide renteniveaus. Vooral 
professionele partijen gebruiken dit soort operaties. 

Een voorbeeld
Het rentepeil in Japanse yen staat merkelijk lager dan dat in Australische 
dollar (ook Aussie genoemd). Japanse yen lenen en hiermee Australische 
dollar kopen die dan belegd worden in een renteproduct, is dan ook 
gunstig. Het renteverschil tussen het krediet en de belegging is dan de 
opbrengst van de operatie. Een meeropbrengst is zelfs mogelijk wanneer 
op het einde van trade de yen goedkoper is dan de Australische dollar. 
Echter, een verandering van de wisselkoers tussen beide valuta kan 
een belangrijk risico zijn. 

Stel dat in ons voorbeeld de yen duurder geworden is en/of de 
Australische dollar goedkoper, dan kan het muntverlies zelfs de 
opbrengst van het renteverschil uitvegen. Daarom is het belangrijk 
dat het renteverschil voldoende groot is om eventuele schokken in de 
muntkoersen te kunnen opvangen. Ook een onverwachte wijziging in 
de renteniveaus kan de betrokken partijen ertoe aanzetten massaal 
hun carry trades terug te draaien. Zo ontstaat er koopdruk op de 
geleende valuta en verkoopdruk op de munt waarin het geld werd 
uitgeleend. Dit heeft een versterkend effect op de koersevolutie 
tussen de twee munten. Carry trades zijn daarom het minst riskant in 
een stabiele economische markt waar een goede lange termijn trend 
kan worden ingeschat.

Een meevaller voor de economie, maar een ramp voor de 
oliesector. Dat is, in het kort, het effect van de olieprijsdaling. 
In enkele maanden tijd is de prijs per vat gezakt van 114 dollar 
(Brent) midden 2014 naar 45 dollar op 27 november 2015. De 
oorzaken van die val zijn talrijk:
→  de analisten hebben de Amerikaanse olieproductie 

onderschat;
→  de OPEC vermindert zijn productie niet;
→  de vraag naar olie stagneert wegens de economische 

vertraging in de opkomende landen, vooral in China, en de 
zwakke groei in de eurozone.

Gevolg: overproductie. Het bijkomende aanbod vond geen 
afnemer meer, waardoor de prijzen in vrije val gingen. 

De financiële analisten hebben hun winstgroeiprognoses 
voor de Europese oliemaatschappijen dus het hele jaar door 
neerwaarts herzien. Op basis van hun laatste voorspellingen 
(bron: MSCI, IBES) verwachten ze voor 2015 een winstdaling 
van 32 %. Die sombere vooruitzichten komen tot uiting in de 
huidige beurskoersen en verklaren waarom de Europese en 
de Amerikaanse energiesector sinds begin dit jaar slechter 
presteren dan de andere sectoren. 

We denken dat de ondermaatse prestatie van de sector 
overdreven is en raden dus aan de energiepositie niet 
verder af te bouwen en een blootstelling te behouden in de 
beleggingsportefeuille.

→ L. W. uit Wezembeek-Oppem
In artikels over de wisselmarkten 

komt geregeld de term carry trade 
voor. Wat betekent dit? 

→ A.D. uit Binche
De val van de oliekoersen heeft 

de energiesector een zware 
slag toegebracht. Welke zijn 

op middellange termijn de 
vooruitzichten voor die sector?



9

UW
 V

RA
GE

N

→ A.K. uit Waregem
Welk fonds met een 
doelrendement geniet 
jullie voorkeur? 

Bij Belfius bieden we verschillende fondsen met een doelrendement aan, 
telkens van een andere fondsenbeheerder. Om het beoogde rendement 
te behalen, beleggen ze in een brede waaier aan activa, zoals aandelen, 
obligaties, vastgoed, grondstoffen, deviezen, afgeleide producten 
en cash. 

Elke beheerder heeft een eigen visie over de toekomstige marktevoluties 
en stippelt een eigen strategie uit. De ene beheerder gelooft bijvoorbeeld 
in een verdere stijging van de Europese aandelenmarkten, terwijl een 
andere meer potentieel ziet in Amerikaanse aandelen. 

Ook de stijl van beleggen kan verschillen. Het ene fonds zweert 
bijvoorbeeld bij een selectie van individuele effecten om zo het 

rendement op te krikken. Terwijl een ander fonds belegt in aandelen 
of obligaties door vooral indexen te kopen. Ook laten sommige fondsen 
wat meer koersschommelingen toe dan andere, waardoor ze meer 
risico kunnen nemen. 
 
We hebben geen voorkeur voor een bepaald fonds. We raden u aan de 
verschillende fondsen te combineren. Op die manier zorgt u voor extra 
spreiding en komt u tot een gemiddeld rendement. U kunt trouwens het 
gewicht van een bepaald fonds nog altijd bijsturen door gedeeltelijk te 
switchen naar andere fondsen uit de selectie.
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Het begrip ‘eindejaarsrally’ gaat al jaren mee op de beurs. De verhan-
delde volumes zouden wat lager liggen naar het einde van het jaar 
toe, waardoor goed nieuws tot forsere koersopstoten kan leiden. En 
fondsbeheerders zouden hun portefeuille nog wat ‘opsmukken’ met 
goed presterende aandelen alvorens aan hun klanten te rapporteren 
over het voorbije beursjaar. Hierdoor zou de maand december er vaak 
bovenuit steken qua beursprestatie. Zo luidt in elk geval de theorie. 
Maar gaat die ook op in de praktijk?

Laten we daarvoor even teruggaan in de tijd. We bestudeerden de 
maandresultaten over de voorbije 20 jaar van verschillende MSCI-
indexen – vaak als referentie-indexen gebruikt door fondsbeheerders. 
We bekeken niet alleen de MSCI AC World-index, die de wereldwijde 
aandelenmarkten weerspiegelt, maar onderzochten ook een aantal 
grote regio’s apart: Europa, de VS en de groeilanden.
 

Eindejaarsrally 
op de beurzen?

Met het einde van het jaar in zicht komt 
stelselmatig de vraag naar boven: mogen 
we ons verwachten aan een mooie 
eindejaarsrally op de beurzen? Na de flinke 
opdoffer in augustus en september, liet 
het mooie herstel in oktober en de eerste 
weken van november alvast het beste 
verhopen. Maar wat houdt december in 
petto? En moet u zich nu reppen naar de 
aandelenmarkten? 
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 Europa  Groeimarkten
 Japan  Noord-Amerika

 Regionale spreiding (aandelen)  
 van onze referentie-portefeuille 

13 %

6 %

10 %
71 %

Gezien de mogelijke forse koersbewegingen op de (dure) 
Amerikaanse aandelenmarkt, en de impact daarvan 
op de andere beurzen, blijven we ons advies herhalen: 
koop aandelen in functie van uw beleggingshorizon en 
risico-appetijt, maar doe dit gespreid in de tijd! Overweegt 
u bijvoorbeeld een herbelegging richting Europese 
aandelen, doe dit dan in eerste instantie met de helft 
van het bedrag terwijl u de andere helft achter de hand 
houdt tot na de nieuwjaarsfeesten. Wie weet doet er zich 
ondertussen een mooie aankoopopportuniteit voor op 
andere markten.
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December: topmaand voor groeilandaandelen?
Sprong december er bovenuit qua beursprestatie? In de groeilanden 
wel: met een gemiddelde stijging van bijna 3 % was december duidelijk 
de beste maand om te beleggen. Maar ook januari was een goede 
beursmaand: de voorbije 20 jaar was dat immers de maand die het 
vaakst de beste jaarprestatie liet optekenen. Met zowel december 
als januari die er bovenuit steken in de groeilanden, is dit misschien 
wel een goed moment om het gewicht van de groeilandaandelen in 
uw beleggingsportefeuille weer wat op te trekken?
 
In onze typeportefeuilles hebben we alvast het gewicht van de 
Aziatische groeilanden – en China specifiek - opnieuw verhoogd naar 
10 % van het aandelengedeelte. Niet zozeer omwille van deze studie – 
prestaties uit het verleden mogen immers nooit de basis vormen voor 
uw beleggingsbeslissingen. Waarom dan wel? We zijn ervan overtuigd 
dat de aandelen van groeilanden de voorbije maanden te sterk zijn 
afgestraft, terwijl de economische fundamenten van deze landen 
intact blijven. Azië blijft daarbij de belangrijkste groeipool, zoals u kunt 
lezen op pagina 3. Een mogelijke renteverhoging door de Amerikaanse 
centrale bank kan tijdelijk wel voor wat koersschommelingen zorgen 
in de groeilanden, maar op lange termijn blijven we overtuigd van 
het verdere ontwikkelingspotentieel van vooral de Aziatische regio. 
 
En in de VS en Europa?
Op de Amerikaanse en Europese beurzen stak de maand december 
er de voorbije 20 jaar niet bovenuit qua beursprestaties. Daar was 
april duidelijk de beste maand om te beleggen, met een gemiddelde 
stijging van ruim 2 %. Bovendien was april ook de maand die de voorbije 
20 jaar het vaakst de beste jaarprestatie neerzette. Beter afwachten 
tot het voorjaar dan om in de Europese of Amerikaanse beurs te stap-
pen? Zeker niet! Van een eindejaarsrally kunnen we misschien niet 
systematisch spreken - voor de laatste grote decemberrally moeten 
we al teruggaan tot 2010, toen de beurs ruim 5 % hoger eindigde. 
Maar de aandelenmarkten konden in de maand december wel voor 
15 van de 20 voorbije jaren positieve resultaten voorleggen. En dat 
is toch ook al mooi meegenomen. Mogen we ons daar dit jaar opnieuw 
aan verwachten?
 
Eindejaarsrally of niet …
De vooruitzichten zijn in elk geval veelbelovend, toch wat de Europese 
aandelenmarkten betreft. We zetten de troeven nog even op een rijtje:
→  Volgens voorzitter Mario Draghi zal de Europese centrale bank 

(ECB) doen wat nodig is om de inflatie zo snel mogelijk omhoog te 
krijgen. Hij zet hiermee de deur nog wat verder open voor nieuwe 
steunmaatregelen, die er nog in december kunnen komen. De bijko-
mende geldcreatie ondersteunt op haar beurt de aandelenmarkten.

→  De waardering van de Europese aandelenmarkten blijft ondertus-
sen correct.

→  Door de verwachte renteverhoging in de VS is de euro de voorbije 
weken opnieuw verzwakt tegenover de dollar, wat een mooie steun 
is voor onze exportbedrijven.

→  De winstverwachtingen voor de Europese bedrijven zijn veelbe-
lovend.

→  Het dividendrendement van de Europese aandelen blijft zeer aan-
trekkelijk, zeker in vergelijking met de huidige rentevergoeding op 
obligaties.

→  Op de inflatie na, zijn de economische cijfers in de eurozone goed 
georiënteerd. 

 
Met een gewicht van 70 % behouden we dan ook de óverweging van 
Europese aandelen in onze referentieportefeuille.

Voor Amerikaanse aandelen zijn we daarentegen iets minder positief. 
Ze mogen uiteraard niet ontbreken in uw portefeuille, maar we beper-
ken het gewicht tot 13 %, wat lager is dan hun ‘neutrale’ gewicht van 
20 %. Dit doen we voornamelijk omwille van de dure waardering van 
de Amerikaanse aandelenmarkt. De kans wordt bovendien groter dat 
de Amerikaanse centrale bank op 16 december haar eerste rente-
verhoging in 9 jaar zal doorvoeren. Een hogere rentevergoeding op 
Amerikaanse obligaties zal de koers van de dollar verder ondersteunen, 
die het voorbije jaar al 12 % duurder werd t.o.v. de euro. De dure dollar 
weegt echter op de winstgevendheid van de Amerikaanse (export-)
bedrijven. 

En de Japanse beurs? Die blijft ondertussen doorstomen en lijkt wel 
degelijk aan een eindejaarsrally bezig. De Japanse economie is nochtans 
opnieuw in een recessie beland. Maar de overtuiging dat de Japanse 
centrale bank haar stimuleringsprogramma eveneens zal opdrijven, 
de goedkope yen, de lage werkloosheidscijfers en bedrijfswinsten 
op een recordhoogte, zijn allemaal elementen die blijven pleiten in 
het voordeel van de Japanse beurs. We behouden dus onze positieve 
visie op Japanse aandelen en geven deze een gewicht van 6 % in de 
referentieportefeuille. 

Conclusie
Eindejaarsrally of niet, voor wie in Europese of Japanse 
aandelen belegde, kan 2015 al niet meer stuk. Amerikaanse 
aandelen deden het wat minder, maar de forse stijging van 
de dollar maakt veel goed voor de Europese belegger. De 
meeste groeilandaandelen kunnen daarentegen nog een 
forse rally gebruiken als ze het jaar positief willen afslui-
ten. De Aziatische groeilanden zijn wat ons betreft echter 
goed geplaatst om een herstelbeweging in te zetten in 
de komende maanden. Ook de vooruitzichten voor de 
Europese en Japanse aandelenmarkten blijven er goed 
uitzien en ze behouden dan ook hun óverwogen positie 
in onze referentieportefeuille. 
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