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Het financiële herstel zet zich door. Overal ter wereld 
wijzen de economische indicatoren op een opleving: het 
bruto binnenlands product stijgt gestaag, de werkloos-
heid daalt, het vertrouwen van de economische spelers is 
groot, de inflatie is onder controle… 

De financiële markten appreciëren die stabiele 
groeivooruit zichten duidelijk, want de belangrijkste 
internationale beursindexen zijn positief op jaarbasis. 
De komende maanden zal de economie trouwens verder 
aantrekken. In combinatie met de lage rente verklaart dit 
waarom we aandelen blijven verkiezen boven obligaties. 
Meer uitleg op p. 4.

Hoelang dit sprookje blijft duren, weet niemand. 
Verschillende elementen kunnen roet in het eten gooien: de 
toenemende drang naar zelfbestuur (VS, brexit, Catalonië, 
Italië…), het te goedkope geld dat tot te hoge schulden kan 
leiden, het risico op een oververhitting van de economie… 
Uit voorzorg herhalen we ons advies om maximaal te sprei-
den, door bv. bepaalde munten of sectoren toe te voegen 
aan uw portefeuille. Daarom gaan we op p. 11 dieper in op de 
Noorse kroon en op p. 8 op de technologieaandelen.

En waarom geen beleggingsverzekering? Met een 
tak 23-beleggingsverzekering kan u uw portefeuille verder 
diversifiëren op een fiscaalvriendelijke manier. Meer info 
op p. 10.

De regering heeft het fiscale kader van uw beleggingen 
gewijzigd. Op p. 3 vindt u de belangrijkste punten van het 
‘Zomerakkoord’ van de federale regering, die een impact 
hebben op beleggingen. De nieuwe maatregelen gaan in op 
1 januari 2018.

Uiteraard kan u altijd bij uw financieel adviseur terecht om uw 
portefeuille samen te bekijken. 

Veel leesplezier!

Veel groene 
cijfers in 2017    
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Impact van het 
zomerakkoord     
op uw beleggingen 

De verschillende maatregelen van het begrotingsakkoord en de impact ervan op beleggingen 
bespraken we in september. Recent publiceerden we hierover ook een uitgebreide Flash. En hier 
zoomen we in op 3 maatregelen.

Nieuwe taxatie 
gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen 
Vanaf 2018 wijzigt het fiscaal regime van Belgische 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) op vlak 
van de roerende voorheffing (rv). Het fonds betaalt 
dan 30% rv op gerealiseerde meerwaarden voor het 
gedeelte schuldvorderingen in de portefeuille.  

Hoe?
Bij Belfius zijn dit allemaal dakfondsen (fonds van 
fondsen), wat betekent dat het GBF zelf belegt in 
andere fondsen. De rv wordt enkel berekend bij 
de effectieve verkoop van een onderliggend 
fonds dat in aanmerking komt voor taxatie. Dat 
is het geval als er voor minstens 10% schuldvor-
deringen (obligaties, cash) in de portefeuille zitten. 
Dus vooral de meerwaarden van obligatie- en 
cashfondsen in het GBF worden belast.  

Spelregels
→  Enkel nieuwe meerwaarden  die het GBF  zal rea-

liseren op onderliggende fondsen  zullen vanaf 
1 januari 2018 een inhouding van rv ondergaan 
op niveau van het GBF.

→  De eventuele rv bij de verkoop van onderliggende 
fondsen wordt automatisch in de inventaris-
waarde van het GBF verrekend. Bij de verkoop 
van deelbewijzen van het GBF  is er dus geen 
bijkomende rv verschuldigd. 

Op vlak van de beurstaks wijzigt er niets. Ook 
vanaf 2018 bent u  geen beurstaks verschuldigd  
bij de verkoop van de deelbewijzen. Het GBF 
betaalt zelf ook geen beurstaks op de verkoop 
van onderliggende fondsen.

FOCUS

Welke fondsen?
→  Belfius Plan (Bonds, Low, Medium, High, Equities)
→  Belfius Private Portfolio (Cash Strategy, Global 

Allocation Bonds/Equity/30/50/70, Multi 
Manager 30/50/70, Target Return Low/High)

Naargelang het gewicht van obligatie- en cash-
fondsen in de portefeuille weegt de nieuwe 
maatregel voor sommige fondsen zwaarder door 
op het rendement dan voor andere. Uw financieel 
adviseur geeft u graag meer informatie.

Belasting op meerwaarde van 
gemengde fondsen vanaf 10% 
schuldvorderingen
Voor verwervingen vanaf 2018 wordt de grens 
van het percentage schuldvorderingen (obligaties, 
cash),  die bepaalt of er al dan niet rv verschuldigd 
is op de meerwaarde van gemengde fondsen, ver-
laagd van 25 naar 10%. 

Daardoor zijn de  meerwaarden van het gedeelte 
schuldvorderingen voor verwervingen vanaf 2018 
van het gemengd fonds Belfius Fullinvest High 
belastbaar tegen 30%.

Nieuw systeem pensioensparen
Vanaf  2018 kan u elk jaar expliciet kiezen voor 
een nieuw systeem van pensioensparen:
→  fiscaal voordeel: 25% op uw stortingen (nu 30%)
→  maximaal te storten bedrag: 1.200 euro per jaar 

(nu 940 euro)1

MEER INFORMATIE?
Contacteer gerust uw financieel adviseur. 

MEER MAATREGELEN UIT HET 
ZOMERAKKOORD?
Lees de Flash op  
belfius.be/flash-begrotingsmaatregelen.

Inhoud

1  In 2018 worden deze grensbedragen normaal geïndexeerd.

Aandachtspunten nieuw systeem
→  Kiest u ervoor, dan kan u voor dat jaar niet 

meer terug naar het huidige systeem (maxi-
mum 940 euro met 30% belastingvermindering).

→  U doet er voordeel mee van zodra u minstens 
1.129 euro per jaar stort.

 >  25% x 1.129 euro = 282,25 euro > 30% x 
940 euro = 282 euro

  Het maximale voordeel ervan t.o.v. het huidige 
systeem, nl. 18 euro, geniet u als u het maximum 
van 1.200 euro per jaar stort. 

→  Uw fiscale netto rendement (na belastingver-
mindering op de stortingen en latere taxatie) ligt 
hoger dan het rendement van de belegging zelf, 
maar wel iets lager dan in het huidige systeem. 
Uw eindkapitaal ligt wel een stuk hoger dan in het 
huidige systeem. Dit kan uw financieel adviseur 
voor u simuleren van zodra het nieuwe systeem 
er is bij Belfius.      

https://www.belfius.be/common/nl/multimedia/mmdownloadablefile/flash/flash-begrotingsmaatregelen.pdf
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We verkiezen al geruime tijd aandelen boven 
obligaties.  En de voorbije weken en maanden 
veranderde er fundamenteel weinig in negatieve zin. 
Integendeel: de wereldgroei blijft in goede doen, zowel 
in ontwikkelde landen als in de opkomende markten. 
Ook de rente blijft laag. Een overzicht.

Eurozone
Eind oktober maakte de Europese Centrale Bank (ECB) bekend dat ze haar 
beleidsrente ongewijzigd laat, waarschijnlijk nog voor lange tijd, waardoor 
obligaties nog altijd weinig aantrekkelijk zijn. Ze zal daarentegen de injectie 
van vers kapitaal in het circuit (quantitative easing) geleidelijk vertragen, wat 
de lange periode dat de Europese economie aan het infuus hing, beëindigt. 
Dit beleid riskeert te zorgen voor een geleidelijk duurder wordende euro, wat 
de in- en uitvoer en het inflatiepeil zal beïnvloeden.
Op politiek vlak spreken 2 trends elkaar tegen. Enerzijds dragen o.m. de 
stichtende landen de verdere Europese integratie, een trend die de wijziging 
van de richtlijn m.b.t. de gedetacheerde werknemers illustreert. Anderzijds 
lijkt de opkomst van de onafhankelijkheidsbewegingen (in Catalonië, Venetië, 
Lombardije) de financiële markten niet al te zeer te verontrusten.
De economie van de eurozone deed het nog nooit zo goed:
→   gestage stijging van het bruto binnenlands product (bbp)
→   voortdurende daling van de werkloosheidscijfers
→   inflatie en overheidsschuld onder controle
→   last, but not least: positieve economische vooruitzichten voor de komende 

maanden (+2% groei in 2018). Maar is die groei op middellange termijn 
stevig genoeg om opgewassen te zijn tegen het geplande einde van het 
goedkope geldbeleid?

Aandelen,   
aandelen en nog eens aandelen

Verenigde Staten
Wellicht zal de aanstelling van Jerome Powell als hoofd van de Amerikaanse 
centrale bank (Fed) niet voor een fundamentele wijziging van de muntpolitiek 
zorgen. De officiële kortetermijnrente bedraagt 1,25% en het geplande einde 
van de quantitative easing is al ingezet.

De regering Trump werkt aan een grote fiscale hervorming, die het belas-
tingtarief voor de burgers en de ondernemingen doet dalen en een heffing 
van 20% voorziet op elk product dat niet op Amerikaanse bodem wordt 
vervaardigd. Hiervoor is er nog heel wat werk aan de winkel, gelet op de 
uiteenlopende standpunten van de Kamer en de Senaat. Bovendien rijst de 
vraag naar de financiering ervan. De begrotingsimpact zou uitkomen op meer 
dan 2 triljoen dollar op 10 jaar. 

De Amerikaanse economie stevent af op een groei van ongeveer 2,2% in 2017, 
na een teleurstellende 1,5% in 2016. Voor 2018  gaat Belfius Research uit van 
een groei van 2%. De robuuste arbeidsmarkt, een stabiele loonstijging (+2,4%) 
en beperkte inflatie (2,2% in oktober) maken de consument en ondernemers 
positief gezind. (zie grafiek).

CONSUMENTEN EN ONDERNEMERS ZIJN POSITIEF 
GESTEMD IN DE VS 

 USA - CONSUMER CONFIDENCE (LINKS)
  USA - ISM MANUFACTURING (RECHTS)
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Groeimarkten
Verschillende economieën, verschillende realiteiten, maar met eenzelfde 
opwaartse trend sinds enkele maanden. China speelt zijn rol van locomotief en 
bevestigde zopas de hervormingstrends van de voorbije jaren door Xi Jinping 
voor nog eens 5 jaar te herbenoemen. 

De beursindex MSCI Emerging Markets steeg meer dan 30% in dollar op 
jaarbasis. 

Verenigd Koninkrijk
Begin november trok de Bank of England de officiële kortetermijnrente voor 
het eerst in 10 jaar op, met 0,25% tot 0,5%. Die verhoging is het rechtstreekse 
gevolg van de huidige inflatie van 3%, boven het streefdoel van 2%. Het Britse 
pond werd fors goedkoper na de brexit. Een goedkoper pond maakt producten 
ingevoerd uit de eurozone duurder, met een stijgende inflatie tot gevolg.

De onderhandelingen met de Europese Unie slepen aan. De eerstvolgende 
doelstelling die zal worden bekendgemaakt, is het bereiken van een over-
gangsakkoord met het oog op de definitieve uittreding van het VK. Over 
dat akkoord zou men moeten onderhandelen tijdens de Europese top van 
maart 2018, waardoor de markten in een weinig comfortabele vage zone 
blijven vertoeven. De CBI (Confederation of British Industry) trok overigens 
aan de alarmbel: het gebrek aan duidelijkheid blokkeert investeringen en de 
werkgelegenheid. Toch blijft de werkloosheid uiterst laag (4,3%) en krabbelde 
de PMI-vertrouwensindex in oktober weer overeind.

Ons advies 

1.  Diversifieer uw beleggingen! Elke regio heeft haar eigen troeven 
en zwaktes. Door uw portefeuille te diversifiëren minimaliseert 
u de risico’s en pikt u tegelijkertijd een graantje mee van de 
bijzonderheden van elke regio.

2. Vanuit geografisch oogpunt:
 a.  verkiezen we de eurozone, Japan en de groeilanden
 b.  blijven we neutraal t.o.v. de VS
 c.  staan we negatief t.o.v. het VK

MEER WETEN?
Surf naar
→   belfius.be/groeilandaandelenfonds 
→   belfius.be/aandelenfonds-japan 

3.  In de eurozone blijven we gunstig voor klassieke beleggingen en 
maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

MEER WETEN?
Surf naar
→   belfius.be/europese-aandelen-sustainable 

4.  En waarom geen dakfonds (fonds van fondsen) of een gemengd 
fonds? We geven de voorkeur aan instrumenten die een inte-
ressant rendement koppelen aan een beperkt risico.

MEER WETEN?
Surf naar
→   belfius.be/bestinclassfonds

5.  Wil u toch beleggen in rente-instrumenten, dan raden we u aan 
te kiezen voor obligaties van groeilanden. Die bieden interessante 
mogelijkheden in vergelijking met obligaties van ontwikkelde 
landen, die een zeer laag rendement hebben.

MEER WETEN?
Ontdek er meer over op  
belfius.be/groeilandobligatiefonds-hardemunten  
en belfius.be/groeilandobligatiefonds-lokalemunten.  
Beide combineren geeft u een optimale diversificatie.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0056053001&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fgroeilandaandelenfonds
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0064109019&component=allwh23&iwsuniverse=retail
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu1313771187&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Feuropese-aandelen-sustainable
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/candriam-sustainable/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fbestinclassfonds
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0083568666&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fgroeilandobligatiefonds-hardemunten
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0616945282&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fgroeilandobligatiefonds-lokalemunten
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Flexibele 
obligatiefondsen:     
interessant bij huidige 
lage rente

Het zijn moeilijke tijden voor obligatiebeleggers. De rente op westerse staatsobligaties staat historisch laag. 
En ook de vergoeding voor het extra risico bij bedrijfspapier is extreem laag. Om nog maar te zwijgen over de 
kans op een rentestijging, wat obligaties onder druk kan zetten.

ACTUA

Flexibele obligatiefondsen kunnen een oplossing zijn om mooie rendementen 
te halen in alle marktomstandigheden, en dit met een focus op koersschom-
melingen.

Moeilijke renteomgeving
Sommige analisten beweren dat de rente nog lang op een laag niveau zal 
blijven, anderen gaan uit van een forse rentestijging. In beide gevallen haalt 
u niet veel rendement met een ‘klassiek’ obligatiefonds dat belegt in westers 
staatspapier en bedrijfspapier van goede kwaliteit. Bij een sterke rentestijging 
zal u zelfs tegen een forse minwaarde aankijken.   

Bij flexibele obligatiefondsen is dit anders.

Breed universum
Bij deze fondsen belegt de beheerder wereldwijd in een  breed spectrum (bv. 
westers staatspapier, bedrijfspapier van goede kwaliteit, minder krediet-
waardig bedrijfspapier, converteerbare obligaties, inflatiegelinkte obligaties, 
groeilandobligaties, kredietportefeuilles, deviezen, derivaten, cash…). Hierdoor 
kan hij in alle marktomstandigheden een mooi rendement halen via een flexibel 
beheer van de portefeuille. 

RENTE-EVOLUTIE DUITS EN AMERIKAANS 
STAATSPAPIER OP 10 JAAR 

 DUITS STAATSPAPIER OP 10 JAAR (RECHTS)
  AMERIKAANS STAATSPAPIER OP 10 JAAR (LINKS)
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VOORBEELDEN VAN ACTIVA IN EEN PORTEFEUILLE VAN 
FLEXIBELE OBLIGATIEFONDSEN 

Flexibel beheer
De beheerder is niet gebonden aan een bepaalde referentie-index. Daardoor 
bouwt hij bij stijgende markten, waarbij beleggers meer risico nemen, het risico 
in het fonds wat op door bv. meer in groeilandobligaties te beleggen. Bij dalende 
markten, waarbij beleggers eerder risicoavers zijn, zien we het omgekeerde. 

Volgens de visie van het beheerteam en de maximaal toegestane koersschom-
melingen kan het fonds in een bepaalde verhouding beleggen in een brede 
waaier van activa. Het gewicht ervan in uw portefeuille wordt voortdurend 
aangepast in functie van de wijzigende marktomstandigheden.

De beheerder kan uw portefeuille ook bijsturen via derivaten, bv.: 
→   short posities op een bepaalde rente-index innemen om de negatieve impact 

van een rentestijging of een stijging van de kredietpremies op te vangen 
→   long en short posities op deviezen innemen om extra rendement te halen

Door het actief beheer van de fondsen hoeft u niet wakker te liggen van het 
juiste instapmoment. 

Rendement en koersschommelingen
Dankzij hun flexibiliteit kunnen deze fondsen bij de huidige extreem lage 
rentes nog een behoorlijk rendement halen, en dat met relatief beperkte 
koersschommelingen. Dit vertaalt zich voor elk fonds in een doelstelling rond 
het te behalen rendement en hoe erg de koers van het fonds maximaal mag 
schommelen (gemeten door de volatiliteit: zie kaderstuk).

Hoe meer de koers kan schommelen, hoe meer risico de beheerder kan 
nemen en hoe hoger ook het te verwachten rendement. Maar dat is voor 
elk fonds anders.

Let op! Flexibele obligatiefondsen bieden geen kapitaalbescherming en het 
is niet zeker dat de beoogde rendementen effectief behaald worden.

→  De volatiliteit van een fonds geeft weer in welke mate het rendement 
ervan schommelt t.o.v. het gemiddelde rendement. Een lage volatili-
teit betekent dat het rendement meestal vrij dicht bij het gemiddelde 
blijft, terwijl het er bij een hoge volatiliteit sterker van afwijkt.

→  Bij een hogere volatiliteit zijn de koersschommelingen van het 
fonds groter. 

→  Men meet de volatiliteit a.h.v. de standaardafwijking, waarmee men 
ook voorspelt in welke band het toekomstige rendement van het 
fonds voor komt. Bij een standaardafwijking van 5% is er 68% kans 
dat het rendement schommelt in een band van -5 à +5% t.o.v. het 
gemiddelde rendement. Terwijl het rendement in 95% van de gevallen 
schommelt in een band van -5% x 2 (= -10%) à +5% x 2 (= +10%) 
t.o.v. het gemiddelde rendement.

Volatiliteit? 

→  U bent zeker van een goed gespreide en actief beheerde obligatie-
portefeuille met verschillende soorten obligaties. De gewichten past 
men aan in functie van de verwachte marktevoluties.

→  Het actief beheer van het renterisico via afgeleide producten, is een 
belangrijk pluspunt bij de huidige lage rentes, waarbij een rentestijging 
kan wegen op het rendement.

→  Het beheer van het kredietrisico via afgeleide producten, verzacht 
het negatieve effect van hogere risicopremies.

→  U geniet een extra rendement of risico-indekking via long/short 
posities op munten.

→  De beheerder moet bij de opbouw van de portefeuille niet nauw 
aansluiten bij  de samenstelling van een bepaalde referentie-index , 
een enorme flexibiliteit in de huidige moeilijke renteomgeving.

→  Het andere koersverloop dan klassieke obligatiefondsen (die bv. enkel 
in staatsobligaties of bedrijfspapier beleggen), zorgt voor een extra 
diversificatie binnen uw portefeuille.

→  Door het actief beheer hoeft u niet wakker te liggen van het ideale 
aankoopmoment.

Troeven van flexibele 
obligatiefondsen 

TIP: COMBINEER FONDSEN!
Het rendement van flexibele obligatiefondsen is sterk afhankelijk van 
de al dan niet juiste visie van de beheerder op de markten. Daarom is 
het aangewezen om verschillende fondsen te combineren. De ideale 
combinatie hangt o.a. af van uw risicoappetijt en beleggingshorizon.

MEER INFO? 
Wil u weten welke flexibele obligatiefondsen Belfius aanbiedt, 
contacteer dan uw financieel adviseur.  
Of surf naar
→  belfius.be/obligatiefonds-actief-beheer
→  belfius.be/levensverzekering-target-return ‘en kies onderliggend 

voor flexibele obligatiefondsen’

Kwalitatieve 
staatsobligaties
van ontwikkelde
landen

Bedrijfsobligaties
van goede kwaliteit
van bedrijven in
ontwikkelde landen

Staatsobligaties van 
groeilanden
in sterke deviezen

Obligaties
gewaarborgd door
specifieke activa van
de uitgever

Aan inflatie gerelateerde
obligaties

Bedrijfsobligaties
van mindere kwaliteit
van bedrijven in
ontwikkelde landen

Bedrijfsobligaties
van goede kwaliteit
van groeilandbedrijven

Kredietportefeuilles Staatsobligaties van 
groeilanden
in lokale deviezen

Converteerbare obligaties Achtergestelde obligaties Afgeleide producten 
op deviezen, rentes, 
kredietpremies...

Cash Deviezen …

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=be0942872327&component=allwh23&iwsuniverse=retail
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/beleggingsverzekeringen/belfius-invest-target-return/index.aspx
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Op 17 november 2017 schoot de Nasdaq naar een nieuw record en piekte de S&P 500 op ±2.600 punten, 
3,5 keer hoger dan in februari 2009. Zijn technologiecomponent, de S&P 500 Information Technology, 
piekte zelfs 5 keer hoger. Bepaalde beleggers zijn nog enthousiast terwijl anderen vrezen voor een nieuwe 
bubbel zoals in 1999. Is dat gerechtvaardigd?

Moeten we vrezen voor een 

technologiezeepbel?   

ACTUA

Het is bekend dat het verleidelijk is om aandelen te verkopen wanneer ze 
stijgen en dat dat moeilijk is als ze dalen. Maar aandelen enkel kopen of 
verkopen op basis van hun evolutie is niet altijd verstandig. 

Op het 1e zicht zijn de beurzen duur, heel duur zelfs, zeker de Amerikaanse. 
Sinds begin dit jaar steeg de S&P 500 met bijna 15% en op 17 november 
bereikte de index een nieuwe recordhoogte, terwijl de S&P 500 Information 
Technology 37% hoger afklokte. Een sterke indexstijging in 2017 wil nog niet 
zeggen dat er sprake is van een financiële zeepbel. Op grafiek 1 zien we dat 
deze stijging tijdens de laatste 20 jaar niet overdreven is t.o.v. de S&P 500.

Andere waardering dan in 1999
Men gebruikt de koers-winstverhouding (K/W) vaak om de prijs van aandelen 
te meten. Deze indicator drukt uit hoeveel keer de belegger bereid is de op een 
jaar gerealiseerde winst te betalen. De gerealiseerde K/W over het laatste 
jaar bedraagt op dit moment 21,2 voor de S&P 500 en 23 voor de S&P 500 
Information Technology. Iets duurder dan de algemene index, maar nog altijd 
ver onder de 60 die de technologiesector in 1999 liet optekenen (zie grafiek 2).

Gezonde financiële situatie dankzij overvloed aan 
liquide middelen 
Veel technologiebedrijven slaagden erin zowel waarde (bv. de technologie 
en data van Facebook, Google…) als winst te genereren en beschikken over 
aanzienlijke liquide middelen. In het algemeen zijn ze financieel gezond en 
is hun nettoschuld, d.w.z. hun schuld verminderd met hun liquide middelen, 
beperkt. Zo heeft de technologiesector de laagste – en dus de beste – ratio 
‘netto schuld/EBITDA’1, een essentieel element om de financiële gezondheid 
van een onderneming te meten.

Winstgroei als koersondersteuning 
De winstgroei van de ondernemingen van de S&P 500 Information Technology 
is veel hoger dan de gemiddelde winst van de S&P 500 (zie tabel 1).

Op lange termijn is de winstevolutie bepalend voor het koersverloop van de 
aandelen (zie grafiek 3), maar de forse winstgroei in het verleden vormt geen 
garantie voor de toekomst.

Winstgroei blijft onontbeerlijk
De resultaten van de technologieaandelen in het 3e kwartaal in de VS stelden 
de markten gerust. Op 13 november 2017 had 90% van de ondernemingen 
van de S&P 500 zijn resultaten gepubliceerd. De winst per aandeel van de 
technologieaandelen steeg met 23% en de omzet met 10% (bron: BCA). Een 
andere vaak gebruikte indicator is de PEG (price earnings growth) of de K/W 
gedeeld door de groei. Een PEG van 1 (23/23) is heel behoorlijk.

O.a. Alphabet, Amazon, Microsoft en Facebook verrasten de beleggers 
aangenaam met een winstgroei met dubbele cijfers. Aan de basis? De inter-
netreclame, de big data en de cloud. De winstgroei van Alphabet bedraagt al 
jaren 20%, die van Microsoft zit na enkele moeilijke jaren weer in de lift en 
Facebook mag zich verheugen over een enorme omzetstijging.

Dat werd weerspiegeld door koersstijgingen. Alphabet klom in 1 dag bijna 4% 
hoger, Microsoft 6%, Facebook 4% en Amazon 13%. Als de groei aanhoudt, 
staat de technologiesector nog mooie dagen te wachten!

1 De EBITDA is een financiële indicator die vaak gebruikt wordt in ondernemingen. Hij meet hun capaciteit om cash te puren uit hun operationele activiteiten.
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Troeven
→  Veel groeimogelijkheden door technologische omwenteling. Nieuwe 

toepassingen: meer robots, internet van de dingen, cloud, artificiële intel-
ligentie, virtuele realiteit, rijassistentiesystemen of cybersecurity . 

→  Technologiebedrijven hebben vaak veel liquide middelen die gebruikt 
kunnen worden voor:

 >  het  uitkeren van een hoger dividend of voor de inkoop van eigen aandelen
 >  fusies en overnames
→ Hoge winstcijfers

 Aandachtspunten
→  Technologieaandelen kunnen grotere koersschommelingen vertonen 

wanneer de beurs in moeilijker vaarwater terecht komt als gevolg van bv. 
een economische vertraging of een rentestijging.

→  Een grote gevoeligheid voor een opflakkerend protectionisme.
→  Te dominante posities of fiscale optimalisatiestructuren, tot ergernis van 

sommige regeringen.

Momenteel is de technologiesector iets duurder dan het 
gemiddelde van de andere sectoren. Dat was in het verleden 
dikwijls het geval, maar dat belette deze sector niet zich 
positief te onderscheiden, o.m. dankzij hoge winsten. Doordacht 
diversifiëren en beleggen in thema’s met een sterke groei vormen 
belangrijke troeven in tijden van hoge waarderingen. De cloud, 
cyber security, artificiële intelligentie, robotica… zijn thema’s met 
een groot groeipotentieel. Erin beleggen zou op lange termijn 
vruchten moeten afwerpen.

Besluit

MEER WETEN?
Surf naar belfius.be/robotics. 

GRAFIEK 1 - EVOLUTIE S&P 500 EN S&P 500 INFORMATION 
TECHNOLOGY (IN USD)

TABEL 1 - WINSTGROEI/AANDEEL VAN S&P 500 EN S&P 500 
INFORMATION TECHNOLOGY
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GRAFIEK 2 - EVOLUTIE K/W (LAATSTE JAAR) VAN S&P 
500 EN S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY
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GRAFIEK 3 - EVOLUTIE VAN WINST PER AANDEEL (LAATSTE 
JAAR) EN VAN DE KOERS VAN S&P INFORMATION TECHNOLOGY
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Winstgroei/aandeel 5 jaar 10 jaar 15 jaar

S&P 500 116% 129% 288%

S&P 500 Information Technology 142% 271% 638%

TIP: DIVERSIFIEER EN HERSCHIK  
UW PORTEFEUILLE INDIEN NODIG!
Gelet op de sterke prestaties van de technologiesector is uw 
portefeuille wellicht aan een herschikking toe. We raden u aan 
15 tot 20% van de aandelen in uw portefeuille te beleggen in 
technologiewaarden.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/robotics/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Frobotics
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Beleggingsverzekeringen: 
fiscaal interessant beleggen

ACTUA

Net als andere beleggers bent ook u in tijden van extreem lage rente op zoek 
naar manieren om meer uit uw geld te halen. In 1e instantie denkt u dan aan een 
hoger potentieel rendement. Terecht, maar wat als u het kan combineren met 
fiscaalvriendelijkheid? Maak kennis met de tak 23-beleggingsverzekering.

Beleggingsfonds
Eén van de alternatieven waar u misschien nog niet 
aan dacht, is de fiscaal interessante tak 23-beleg-
gingsverzekering. Een beleggingsfonds in een 
verzekeringsjasje, waarmee u de voordelen van 
een levensverzekering combineert met beleg-
gen in fondsen. De premies die u stort, worden in 
aandelen-, obligatie- of gemengde fondsen belegd 
(naargelang uw beleggersprofiel).

U geniet dus geen kapitaal- of rendementsgarantie, 
maar wel een hoger potentieel rendement, net 
zoals bij een rechtstreekse belegging in fondsen. 
En via de selectie van de juiste fondsen bouwt 
u zonder al te veel risico een gediversifieerde 
portefeuille op. U kan daarbij zelf bepalen hoeveel 
u stort, eenmalig of periodiek.

In een verzekeringsjasje
Een tak 23-verzekering is een levensverzekering, 
waarbij u 1 of meerdere begunstigde(n) aanduidt 
via de begunstigingsclausule. Als u overlijdt, 
wordt het opgebouwde kapitaal aan hen uit-
gekeerd. Op die manier kan u (een deel van) uw 
successie regelen. U kan de begunstigde(n) uiter-
aard op elk moment aanpassen. En, groot voordeel, 
het geld blijft beschikbaar als u het toch plots 
nodig zou hebben. 

Voordelig sparen voor 
kleinkinderen via ‘generation 
skipping’
Ook als u voor uw kleinkinderen wil sparen, is een 
tak 23-belegging interessant. Het volstaat om als 
begunstigde ‘alle kleinkinderen’ aan te duiden. Door 
rechtstreeks geld na te laten aan uw kleinkinderen, 
bespaart u aanzienlijk wat successierechten:
→  tot een bepaald bedrag per kleinkind moeten 

geen successierechten betaald worden 
(Vlaanderen en Wallonië: 12.500 euro, Brussel: 
15.000 euro)

→  u vermijdt 2 keer successie te moeten betalen, 
doordat u aan ‘generation skipping’ doet en dus 
1 generatie (uw kinderen) overslaat

Fiscaal interessant
Bij een tak 23-beleggingsverzekering sluit u eigen-
lijk een verzekeringspolis af, waarvan de premies 
onderliggend in fondsen belegd worden. Doordat 
die fondsen niet op een effectenrekening staan, 
bent u de nieuwe taks op effectenrekeningen 
niet verschuldigd.

Bovendien betaalt u geen beurstaks en geen roe-
rende voorheffing op de meerwaarden (vooral 
voordelig voor obligatie- en gemengde fondsen). 
Enkel een eenmalige verzekeringstaks van 2% 
bij instap. 

INTERESSE? 
Ga zeker langs bij uw financieel adviseur 
om dit te bespreken. Als u nu instapt, 
betaalt u geen instapkosten.  
En lees er alvast meer over op  
belfius.be/beleggingsverzekeringen.

Met een tak 
23-beleggingsverzekering 

kan u uw portefeuille 
verder diversifiëren op 
een fiscaalvriendelijke 

manier.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/beleggingsverzekeringen/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fbeleggingsverzekeringen
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Zwakke Noorse kroon    
profiteert nog niet van 
hogere olieprijs

ACTUA

De laatste 5 jaar beleefden de beleggers weinig plezier 
aan de Noorse kroon (NOK). Gelukkig bieden de obligaties 
in NOK wel een hoger rendement dan die in euro, wat het 
muntverlies wat compenseert. We zoeken een verklaring 
voor de zwakke prestatie en kijken naar de toekomst.

Dat de Noorse economie afhankelijk is van de olie- en gasindustrie, is geen 
geheim. Er is dan ook een positief verband tussen de munt en de olieprijs. Zo 
is een hogere olieprijs positief voor de NOK, en omgekeerd een daling negatief.

Noorse rentepolitiek
Toch profiteerde de NOK niet van de duurdere olie van de afgelopen maanden. 
Waarom niet? In maart 2016 verlaagde de Noorse centrale bank de officiële 
kortetermijnrente tot een historisch dieptepunt van 0,50%. Bovendien zorgt 
de lage inflatie (1% in oktober) ervoor dat de centrale bank niet gehaast is 
om de rente op te trekken, en wordt een 1e renteverhoging pas midden 2019 
verwacht. Volgens gouverneur Olsen kan die rentepolitiek niet los gezien 
worden van de politiek van de Europese Centrale Bank (ECB). Een te snelle 
Noorse verhoging kan de NOK duurder maken. En dat is niet aangewezen 
voor een land dat sterk afhankelijk is van de uitvoer.

Economische motor herstart
In de periode 2012-2015 viel de economische groei fors terug, maar sinds 2016 
zien we geleidelijk aan beterschap. In het 3e kwartaal van 2017 groeide de 
economie met een mooie 3,5% op jaarbasis. Zonder de petroleumactiviteiten 
strandde de groei op 2,1%.

Ons advies  
De NOK is goedkoop, maar zolang de rente laag blijft, is het stijgingspotentieel 
beperkt. Hebt u vervaldagen in NOK, dan raden we u aan deze te herbeleg-
gen. Want u hebt nog altijd een rentevoordeel van ongeveer 1 à 1,30% in 
vergelijking met een obligatie in euro. Hebt u nog geen NOK, dan kan u een 
1e positie opbouwen. Gezien de vele troeven van Noorwegen kan de munt 
op langere termijn herstellen. 

→  Gezonde economische fundamenten:
 > toprating bij alle ratingbureaus: AAA
 > lage werkloosheid
 >  lage overheidsschuld (+/- 35% van het bruto binnenlands product (bbp))
 > begrotingsoverschot
 > overschot op de lopende rekening (4,9% van het bbp)
→  Spaarpot (het staatsoliefonds) met een marktwaarde van 

862 miljard euro
→  De gelukkigste burgers ter wereld 

MEER WETEN?
Meer info over de Noorse kroon 
vindt u op belfius.be/muntfiches.

Troeven van Noorwegen

POSITIEVE RELATIE TUSSEN OLIE EN NOK VERBROKEN?
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Periode Olieprijs NOK

juli 2014 – februari 2015 crash olieprijs: -60% NOK daalt 12% t.o.v. EUR

januari 2016 – februari 2017 herstel olieprijs: +90% NOK stijgt 9% t.o.v. EUR

maart 2017 – vandaag verder herstel olieprijs: +16% NOK daalt 9% t.o.v. EUR

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/info-publicaties/publicaties/muntfiches/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fmuntfiches


Een mooi kapitaal opbouwen voor later? Of geld opzijzetten voor uw (klein)kinderen? 
Ook beleggingsverzekeringen horen thuis in een goed gespreide portefeuille. Ze zijn fiscaal interessant, 
flexibel, en combineren de voordelen van een levensverzekering met een potentieel aantrekkelijk rendement. 

Profiteer van onze tijdelijke actie 0% instapkosten voor bepaalde beleggingsverzekeringen.(1)

Vraag advies aan uw financieel adviseur of  
surf naar belfius.be/beleggingsverzekeringen.
1 Actie geldig van 1 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018 op welbepaalde tak 23- en tak 44-beleggingsverzekeringen.
Dit zijn levensverzekeringsproducten van Belfius Insurance nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, erkend
onder nr. 37 om de activiteit “Leven” uit te oefenen.
Meer info over deze actie en de betrokken levensverzekeringsproducten vindt u op belfius.be/beleggingsverzekeringen.

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

Denk ook eens aan een 
beleggingsverzekering.

Een hoger potentieel 
rendement?
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https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/beleggingsverzekeringen/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fbeleggingsverzekeringen
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