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EDITO

“Mag ik nu op de tablet???” Een vraag die 
zeker niet alleen in mijn gezin tot vervelens 
toe weerklinkt … Een uitvinding die amper vijf 
jaar geleden doorbrak, lijkt nu al onmisbaar in 
nagenoeg elk gezin. Slaagt u er nog in de tablet 
af en toe uit de handen van uw kinderen of 
kleinkinderen te veroveren? In dat geval hebben 
we een reeks interessante applicaties (‘apps’) 
voor u geselecteerd! 

Dat u uw bankzaken via smartphone of tablet 
kunt regelen, wist u waarschijnlijk al. Maar wist u 
ook dat u vanaf midden februari kunt intekenen 
op beleggingsfondsen (met korting!) via de mobile 
banking apps van Belfius? Een primeur op de 
Belgische markt! U leest er meer over op pagina 6 
en 7. En vraagt u zich af of het wel veilig is om uw 
bankzaken online te regelen, dan zal het antwoord 
op pagina 8 u vast geruststellen. 

Dus als u onze Belfius Direct Mobile app en Belfius 
Direct Tablet app nog niet hebt uitgeprobeerd,  
download ze dan gratis – vandaag nog! Met een 
score van 4,7 op 5 in de App Store en 4,6 op 5 
in Google Play worden ze duidelijk heel sterk 
gewaardeerd door de gebruikers ervan. 

Daarnaast is uw tablet of smartphone ook een 
handig hulpmiddel voor u als belegger. Er zijn 
immers heel wat gratis apps met informatie over 
de financiële markten. Op pagina 3 vindt u onze 
top drie terug. Probeer ze eens uit! En vergeet zeker 
niet om regelmatig ook belfius.be en onze vernieuwde 
Private Banking-site te raadplegen voor actuele 
financiële informatie. 

Technologische ontwikkelingen zijn niet meer weg 
te denken uit ons dagelijks leven. Ze veranderen 
de manier waarop we leren, werken, bankieren en 
beleggen. Maar hoe zit het met de bedrijven die deze 
ontwikkelingen aansturen? 

Op pagina 10 en 11 nemen we de technologiesector 
onder de loep …. Want ook ín uw beleggingsportefeuille 
heeft de snel ontwikkelende digitale wereld zeker zijn 
plaats! Welke? Dat leest u in onze strategie op pagina 
4 en 5, waarin we ook onze visie geven op de recente 
turbulentie op de financiële markten. 

Veel leesgenot!

ISABELLE BOHETS, 
SENIOR ADVISOR 
INVESTMENT
STRATEGY

Belegt u 
al digitaal ?
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Voor wie het financiële nieuws op de voet wil volgen, is er een ruim aanbod van 
apps (applicaties om te downloaden op uw smartphone of tablet) voorhanden.  
We maken voor u een selectie van de apps die we zelf gebruiken en geven een 
overzicht van de financiële informatie op belfius.be.

DRIE FINANCIËLE APPS VOOR U GESELECTEERD
         ENKEL BESCHIKBAAR 

VOOR IPAD EN IPHONE.

EURONEXT MARKET DATA
Met deze app kunt u in één oogopslag het 
sentiment op de beurzen aflezen, mooi gepre-
senteerd op een landkaart. Ze geeft uitgebreide 
informatie over o.m. de belangrijkste indexen, 
aandelenkoersen en valuta’s wereldwijd, en biedt 
gratis koersinformatie met een vertraging van 
15 minuten. 

Minpuntjes:
→  u vindt geen koersen van aandelen die niet 

behoren tot een index;
→  u ontvangt reclameboodschappen.  

           

          BESCHIKBAAR VOOR IPAD, IPHONE, APPLE-
WATCHES EN AL DE ANDROID TABLETS, 
SMARTPHONES EN WATCHES.

BLOOMBERG BUSINESS
Bloomberg is een autoriteit op gebied van finan-
ciële nieuwsdiensten en aandelenonderzoek. Zo 
vinden we de typische schermen in elke markten-
zaal terug. Ook onze professionele analisten en 
traders werken dagelijks met Bloomberg. 

Behalve grafieken biedt de app vooral veel 
economisch nieuws, o.a. waarom de koersen 
van aandelen, obligaties, munten of grond-
stoffen schommelen. Aangezien Bloomberg 
een Amerikaanse speler is, zijn de teksten en 
filmpjes in het Engels, en kunt u ook het politieke 
nieuws uit de VS volgen.

ACTUA

Wie de beurs op de voet wil volgen, kan enkele 
handige apps downloaden. We bespreken er drie 
die gratis zijn. Om ze te downloaden, gaat u via 
uw smartphone of tablet naar de applicatiewinkel 
van uw toestel.
Vul de naam van de applicatie in en volg de aange-
geven stappen. Vaak kunt u de applicatie achteraf 
aanpassen volgens uw eigen voorkeuren, is er een 
gratis versie en kunt u een uitbreiding aankopen. 

         ENKEL BESCHIKBAAR 
VOOR IPAD.

KANAAL Z
Deze handige app bestaat uit 2 luiken: 
→  ‘Kanaal Z’ met het nieuws van de financiële 

zender;
→   ‘Z beurs’ met alle beurskoersen van de 

aandelen die noteren op Euronext, New York 
Stock Exchange en Nasdaq – geafficheerd 
met een vertraging van 15 minuten. U kunt de 
belangrijkste rentetarieven, wisselkoersen en 
grondstofprijzen consulteren, en een selectie 
maken van aandelen die u wilt opvolgen. 
Hiervoor moet u zich wel aanmelden. 

Financieel nieuws op 
belfius.be

→  In de rubriek ‘Financiële actualiteit’ leest u 
wekelijks onze commentaar op de beurzen 
en op de belangrijkste economische data 
van de afgelopen week. Ook belangrijke 
marktgebeurtenissen komen hier aan bod. 
Zo blijft u op de hoogte en kunt u indien nodig 
uw beleggingsportefeuille aanpassen aan de 
nieuwe evoluties.

→  Via Producten > Sparen en beleggen > Info 
en publicaties kunt u ‘Uw Beleggingen’, het 
huidige én de oudere nummers, elektronisch 
raadplegen. U kunt deze nieuwsbrief ook 
via Belfius Direct Net of via mail ontvangen. 
Uiteraard kunt u hem ook per post toege-
stuurd krijgen. 

→  U vindt er ook ‘Uw Beleggingen Flash’, 
waarin we beleggingsproducten meer in 
detail bespreken of nieuwe fiscale aspecten 
behandelen. Raadpleeg zeker de Flash die de 
nieuwe speculatietaks op aandelen toelicht.

→  Wilt u meer weten over de macro-econo-
mische vooruitzichten van de eurozone, de 
VS of België, raadpleeg dan ‘Macro-Visie’, 
geschreven door onze hoofdeconoom 
Geert Gielens en zijn collega’s. Bij het begin 
van elke maand verschijnt er een update.

→  Overweegt u in een vreemde munt te beleg-
gen, lees dan zeker onze muntfiches met 
de vooruitzichten voor de belangrijkste 
munten. 

TO APP OR NOT TO APP? 
Aan u de keuze! Uiteraard kunt u altijd 
in onze kantoren terecht voor beleg-
gingsadvies, en ook op belfius.be vindt u 
heel wat informatie. Wilt u alle financiële 
marktgegevens echter binnen handbe-
reik, dan bieden deze gebruiksvriende-
lijke apps een oplossing.

To app 
or not to app?

Tip

TIP
Apps nemen geheugen in op uw toestel; zorg 
dus dat er nog voldoende geheugen over is.
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STRATEGIE

De eerste weken van 2016 waren op zijn zachtst gezegd ‘bewogen 
weken’. Wereldwijd gingen zowel de olieprijs als de aandelenmarkten 
zwaar onderuit. De pessimisten kregen duidelijk de bovenhand. Maar is 
het nu echt zo erg gesteld met de wereldeconomie als de beurscijfers 
laten vermoeden? We blikken even terug op de gebeurtenissen en 
geven onze visie op de huidige ontwikkelingen.

Weinig beursjaren kenden zo’n slechte start als 2016. De oorzaak ligt gedeel-
telijk in China. Tegenvallende cijfers over zowel de activiteit in de verwerkende 
nijverheid als die in de dienstensector joegen beleggers wereldwijd opnieuw 
naar de verkoopknop. Voor wie de Chinese economie wat volgt, waren deze 
cijfers nochtans geen grote verrassing. En ook de daling van de Chinese munt, 
de renminbi, was allesbehalve dramatisch. 

O.a. het nieuwe circuit-breakersysteem veroorzaakte echter een zeer nega-
tieve reactie op de lokale Chinese beurzen, die vaak meer weg hebben van 
een casino dan van een volwaardige aandelenmarkt. Dat systeem legde de 
beurshandel bij elke grote koersdaling stil, wat tot gevolg had dat stevige 
koersverliezen – nochtans niet uitzonderlijk op de onderontwikkelde lokale 
Chinese beurzen – vastgeklikt werden. Na enkele dagen werd het controver-
siële systeem dan ook afgevoerd. 

Maar ondertussen waren ook de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten 
al stevig onderuit gegaan. De combinatie van de Chinese groei- en aandelen-
perikelen met de verdere daling van de olieprijs bleek een onrustwekkende 
cocktail voor veel beleggers. Voor hen was het immers het ultieme bewijs dat 
de wereldeconomie er slecht aan toe is. Maar is dat ook daadwerkelijk zo?        

Wereldeconomie niet in crisis
Beleggers lijken enkel oog te hebben voor minder goede economische sta-
tistieken en negeren de positieve. Nochtans zijn er heel wat lichtpuntjes. 

→   De Chinese automarkt – de grootste afzetmarkt ter wereld – is het afge-
lopen jaar stevig gegroeid. En ook de Chinese import- en exportcijfers 
vertonen een herstel.

→   De Europese export is in goede doen, o.a. dankzij de goedkope euro. 

→   Het consumentenvertrouwen blijft sterk, zowel in de VS als in de eurozone.

→   De werkloosheid in de eurozone gaat in dalende lijn, wat – samen met de 
lage olieprijs – zeker een opsteker is voor de consumptie, die in nagenoeg 
de hele eurozone toeneemt. 

→   Ook de huizenprijzen zetten hun stijging verder, wat een positieve impact 
kan hebben op het ‘welvaartsgevoel’ van de Europeanen.

→   De voorlopende indicatoren – die een indicatie geven van de te verwachten 
groei in de komende maanden – blijven sterk in de eurozone. Vooral de 
dienstensector doet het goed, maar ook de industrie groeit. Dit in tegen-
stelling tot in de VS, waar de industrie het moeilijk krijgt. Met een gewicht 
van amper 12 % mag het belang van deze sector voor de Amerikaanse 
economie echter niet overschat worden.  

→   De kredietactiviteit neemt toe. Er worden meer leningen aangevraagd 
én toegekend in de eurozone, wat op termijn zou moeten leiden tot een 
toename van de investeringen. 

Gewijzigde visie door de beurscorrectie?
Globaal gezien hebben we onze visie niet aangepast. We blijven positief op 
aandelen en beperken het gewicht van obligaties. De beurscorrectie kan zelfs 
een opportuniteit zijn om wat posities in de aandelenmarkten in te nemen. 
We blijven wel hameren op een gespreide instap, niet alleen qua regionale 
verdeling, maar zeker ook voor de instapmomenten zelf. Idealiter kiest u 
voor een maandelijkse aankoop, bv. via een automatisch spaarplan. Dit kan 
al vanaf 25 euro per maand. 

Hebt u een groot bedrag te beleggen, profiteer dan van de beurscorrectie 
voor een eerste aankoop en beleg het komende jaar telkens om de drie 
maanden. In 2016 zullen de koersschommelingen op de aandelenmarkten 
erg uitgesproken blijven. Door uw aankopen het komende jaar over minstens 
vier instapmomenten te spreiden, loopt u niet het risico dat u alles op een – 
achteraf gezien – slecht moment belegt. 

Welke obligaties zijn nog interessant?
We blijven twee niches naar voor schuiven: Europese hoogrentende obligaties 
en groeilandobligaties uitgedrukt in harde munten (vooral USD).

Het falingspercentage voor Europees hoogrentend papier, ligt dicht bij het 
historisch dieptepunt en toch is de risicopremie (de extra rentevergoeding 
ter compensatie voor het hogere risico) de voorbije weken fors gestegen, 
wat woog op de koersen van deze obligaties. Wie hierin belegde, moet echter 
goed beseffen dat dit een tijdelijk negatief koerseffect is en dat je deze obli-
gaties dus best bijhoudt. Enerzijds omwille van de hogere rentevergoeding 
(momenteel 4 à 5 %) en anderzijds omdat ze een mooie buffer bieden in tijden 
van algemene rentestijging. 

Ook groeilandobligaties vinden we nog steeds aantrekkelijk, als ze uitgege-
ven zijn in harde munten (zoals de USD). Ook al is de schuldenlast van deze 
landen opgelopen, toch verwachten we ons niet aan een herhaling van de 
groeilandencrisis eind jaren 90, noch aan een nieuwe schuldencrisis. Het 
pessimisme van veel beleggers omtrent de groeilanden lijkt ons dan ook 
overdreven. En ook hier is de rentevergoeding – op haar hoogste peil in zes 
jaar – mooi meegenomen.  

Europese aandelen boven!
In het aandelengedeelte blijven we de voorkeur geven aan Europese bedrijven. 
De Europese economie is duidelijk aan de beterhand, de winstgroei van de bedrijven 
blijft sterk en de waardering van de aandelen is – na de forse correctie – 

Is het glas halfleeg of halfvol?
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Laat u niet meesleuren door overdreven pes-
simisme. De economische groei stuikt niet in 
elkaar en de volgende crisis staat niet om de 
hoek. De forse correctie op de aandelenmarkten 
begin dit jaar lijkt ons dan ook overdreven. Er zijn 
nog heel wat interessante opportuniteiten op 
de aandelenmarkten, die ondertussen alweer 
een pak goedkoper zijn geworden. En ook bij 
de obligaties zijn er interessante niches. De 
forse koersschommelingen maken een gespreid 
instapplan wel absoluut noodzakelijk! Profiteer 
alvast van de forse koersdalingen om uw eerste 
stappen te zetten.

opnieuw erg interessant. Hierbij is een goede selectie van kwaliteitsvolle 
aandelen wel van belang. Deze bedrijven zijn immers het best geplaatst om 
het hoofd te bieden aan de toenemende volatiliteit op de wereldwijde aan-
delenmarkten. Denk hierbij bv. aan innovatieve bedrijven actief in domeinen 
van de ‘nieuwe economie’ (medische diagnostiek, voedingstechnologie,  
efficiënte energie, industriële robotica enz.).

En groeilanden ? 
Groeilandaandelen, en dan specifiek deze uit de Aziatische regio, mogen ook 
niet ontbreken in uw beleggingsportefeuille. Momenteel kijken we wel even 
de kat uit de boom, tot de rust op deze markten is teruggekeerd. Wie deze 
aandelen in portefeuille heeft, mag ze zeker bijhouden. Azië blijft immers een 
zeer mooi groeiverhaal op lange termijn. Denk maar aan de fenomenale groei 
van de Aziatische middenklasse, het ingeslagen hervormingspad in landen 
als India en Indonesië, en de verdere transitie van de Chinese economie. De 
resultaten van deze ontwikkelingen zullen pas over ettelijke jaren duidelijk 
worden, dus geduld is hier een goede zaak. Maar vergeet niet dat er ondertus-
sen koopjes te doen zijn op deze markt: de toonaangevende index MSCI EM 
Asia noteert momenteel nog aan een verwachte koerswinstverhouding van 
11,3 (t.o.v. 15,2 voor de MSCI Europe en 16,9 voor de MSCI US). Als we binnen 
10 tot 15 jaar terugkijken, zullen de groeilandaandelen volgens JP Morgan de 
beste resultaten hebben opgeleverd, met een rendement van 8 à 9 % per jaar 
(t.o.v. 7 voor Europese en 5 à 6 % voor Amerikaanse aandelen).  

Wie belegde in een aandelenfonds dat zich op China concentreert, houdt 
dit ook best gewoon bij. De meeste van deze fondsen beleggen immers niet 
in de lokale Chinese markten, maar spitsen zich toe op Chinese aandelen 
die noteren op de meer ontwikkelde beurs van Hongkong. Deze aandelen 
zijn uiteraard ook sterk afgestraft, maar de correctie lijkt ons overdreven. 
Wilt u van de koersdalingen profiteren om nieuwe posities in te nemen in de 
groeilanden, doe dit dan via een breed gespreid Aziatisch aandelenfonds en 
spreid uw aankopen zeker goed in de tijd, want deze aandelen kunnen nog 
wel een tijdje onder vuur blijven liggen.

Ook voor Japanse aandelen lijkt het ons voorlopig voorzichtiger om even af 
te wachten. Japan heeft sterke handelsbanden met China en lijdt mee onder 
de negatieve stemming over de Chinese groei. In onze referentieportefeuilles 
blijven we het gewicht van Amerikaanse aandelen beperken. De belangrijkste 
verklaringen hiervoor zijn de sterke aanwezigheid van oliebedrijven, de moei-
lijkheden van de industriële sector, de dure dollar, de stagnerende winstcijfers 
van de bedrijven en de stevige waardering van de aandelenmarkt.

REGIONALE AANDELENVERDELING 

72 % • EUROPA

5 % • JAPAN13 % • VERENIGDE STATEN

10 % • 
GROEIMARKTEN

OBLIGATIEPORTEFEUILLE

30 % • Vastrentend 
Belfius

15 % • Bedrijfsobligaties 
investment grade

7 % • Bedrijsobligaties 
non investment grade 

(hoogrentende obligaties)

9 % • Overheidsobligaties 
investment grade

7 % • Overheidsobligaties 
non investment grade 

32 % • Gestructureerde 
beleggingen

Conclusie
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FOCUS

Online beleggen kon u al langer bij Belfius, met onze 
toepassing voor internetbankieren Belfius Direct 
Net. Om u optimaal te bedienen, hebben we onze 
aankoopschermen voor fondsen grondig herzien. 
Intekenen verloopt makkelijker, en u krijgt sneller 
toegang tot nuttige informatie en ons maandelijkse 
aanbod.

Mobiel beleggen
Ook de mogelijkheden van onze apps breiden 
uit. Vandaag kunt u er al tal van geldzaken 
mee regelen: het saldo en de historiek van uw 
rekening checken, overschrijvingen uitvoeren, een 
pensioenspaarrekening openen en consulteren  ... 
Vanaf februari komt daar een interessante 
nieuwigheid bij, die uniek is in België: u zult dan ook 

Nog meer 
digitale diensten 
voor beleggers

Steeds meer van onze klanten 
gebruiken hun smartphone of 
tablet ook om hun geldzaken 
te regelen. Vandaar dat we bij 
Belfius onze apps en websites 
voortdurend uitbreiden en 
vernieuwen. Zo kunt u vanaf 
midden februari ook mobiel op 
fondsen intekenen en hebben we 
recent onze Private Banking-site 
volledig vernieuwd.

mobiel kunnen intekenen op beleggingsfondsen. 
Zonder kaartlezer, zodat het gebruik makkelijk 
blijft. Maar even veilig als op uw pc, dankzij de 
laatste technologieën. 

Bovendien wordt het mogelijk om mobiel een 
beleggingsplan af te sluiten (ons Flex Invest Plan). 
Daarmee stort u maandelijks een vast bedrag 
(vanaf 25 euro) in één of meerdere fondsen 
van uw keuze, via een doorlopende opdracht. 
Op deze manier beleggen is een goed idee. Het 
vraagt immers slechts een beperkte financiële 
inspanning per maand, terwijl u op termijn toch 
een mooi kapitaal opbouwt. En u belegt gespreid in 
de tijd, waardoor uw beleggingen minder gevoelig 
zijn voor beursschommelingen.
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Dit voorbeeld is louter 
illustratief en geeft geen 
aankoopadvies weer.

GEBRUIKT U ONZE APPS NOG NIET?
Download ze dan vandaag nog gratis via Google 
Play (Android), de App Store (iOS) of de Windows 
Phone Store.

BELEG MOBIEL, MET KORTING!
Als u voor 30 april mobiel belegt in fondsen, krijgt 
u maar liefst 25 % korting op de instapkosten. 
Bovenop de standaardkorting van 10 % die u al 
krijgt omdat u online intekent. Deze kortingen 
gelden niet voor maandelijkse beleggingen via 
een Flex Invest Plan.

Wilt u meer info of hebt u vragen over onze nieuwe 
website? Bel dan gerust naar 02 222 12 02, neem 
contact op met uw Belfius-kantoor of Private 
Banker, of stel uw vraag aan ons via de sociale 
media (facebook.com/Belfius of 
twitter.com/Belfius).

Neem zeker een kijkje op 
belfius.be/privatebanking

Beleggingen opvolgen op tablet
Ook vandaag biedt onze Belfius Direct Tablet app 
al heel wat mogelijkheden om uw beleggingen 
op te volgen. We stellen uw portefeuille voor in 
overzichtelijke grafieken en lijsten. Zo weet u 
meteen welke beleggingen het goed doen, hoe ze 
gespreid zijn (globaal, per producttype …), hoe ze 
evolueren, met welke min- en meerwaarden enz. 
En wilt u meer details over een belegging, dan 
volstaat één vingertik.

U kunt trouwens niet alleen uw persoonlijke 
portefeuille opvolgen, maar ook die van uw 
minderjarige kinderen, de beleggingen die u samen 
met uw partner hebt en zelfs uw professionele 
portefeuille.  

Makkelijkere toegang tot 
financiële informatie
Bent u vaak op zoek naar betrouwbare financiële 
informatie, zodat u de juiste beleggingskeuzes kunt 
maken? Of wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om 
uw vermogen in stand te houden, over te dragen …? Al 
die informatie hebben we gebundeld op onze grondig 
vernieuwde Private Banking-website. U vindt er 
bijvoorbeeld:
→  Actuele informatie over de situatie op de financiële 

markten, macro-economische tendenzen, juridische 
en fiscale thema’s … We publiceren hiervoor elke week 
meerdere updates. Zo bent u zeker van correcte en 
actuele info, geschreven door onze specialisten die 
de beleggerswereld dagelijks opvolgen. 

→  Een compleet overzicht van wat Belfius Private Banking 
voor u kan betekenen bij het beheren, beschermen, 
plannen en overdragen van uw vermogen; het beheer 
van uw beleggingsportefeuille (zelf of uitbesteed aan 
onze specialisten), het financieren van uw projecten, 
het verzekeren van bijvoorbeeld uw dierbaren, woning 
en auto; investeren in vastgoed en kunst …

Wilt u zich nog verder verdiepen in financiële 
onderwerpen? Dan kunt u zich via onze website 
inschrijven voor de online informatiesessies die we 
regelmatig organiseren. Een zeer toegankelijke 
manier om meer te weten te komen over interessante 
onderwerpen zoals successieplanning, financiële 
vooruitzichten of pensioensparen. Onze specialisten 
lichten ze helder toe, geven tips en beantwoorden uw 
vragen.
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Bij een pensioenspaarfonds hoeft u uw opgebouwd 
kapitaal niet op te vragen op uw 65 jaar. U kunt dus 
wanneer u dat wenst een deel of het volledige 
kapitaal opvragen. En dit zonder taxatie en zonder 
kosten. U bent immers al op uw 60ste belast op uw 
pensioenkapitaal en deze belasting is definitief. U 
kunt wel nog blijven storten voor pensioensparen 
tot het jaar waarin u 64 wordt.  

Interessant om te weten
1.  Uw volledig kapitaal vraagt u best niet op voor 

uw 64ste verjaardag.  Bij een volledige opvraging 
stopt immers uw pensioenspaarrekening. Tussen 
uw 60ste en 64ste verjaardag kunt u echter 
nog 4 jaar storten en genieten van een belas-
tingvermindering en deze stortingen worden 
later bij opname niet meer belast. Fiscaal dus 
zeer interessant !

2.  U belegt in een fonds met overwegend aan-
delen. Wilt u vermijden dat enkele jaren voor de 
opvraging  een deel van de opgebouwde winsten 
verdampen door een zware correctie op de beur-
zen? Dan kunt u best nu actie ondernemen.  Dit 
kan door uw opgebouwd kapitaal voor een groot 
deel te switchen naar een defensiever pensioen-
spaarfonds bij Belfius. Of u kunt switchen naar 
andere fondsen bij Belfius waar net getracht 
wordt om koersdalingen te beperken.  U neemt 
daarvoor best contact op met de financieel advi-
seur van uw Belfius-kantoor. 

VRAGEN

Belfius doet er alles aan om haar mobile banking 
apps, Belfius Direct Mobile voor smartphone 
en Belfius Direct Tablet voor tablet, zo veilig 
mogelijk te maken. Daarom vragen we u bij het 
eerste gebruik van onze apps om:
1.  uw Mobile-contract te activeren in de app 

of in Belfius Direct Net;
2.  een individueel wachtwoord te kiezen;
3.  uw smartphone te linken aan uw Mobile-

contract met behulp van uw kaartlezer en uw 
bankkaart. U moet een eerste keer tekenen 
om u te identificeren en een tweede keer om 
de registratie van uw toestel te valideren.

Daarna is enkel uw wachtwoord nodig om u 
te identificeren op het geregistreerde toestel. 
Opgelet: uw toestel onthoudt dit wachtwoord 
niet. Uw sessie wordt automatisch beëindigd na 
een bepaalde periode van inactiviteit (maximaal 
2 minuten).

Is uw smartphone gestolen 
of bent u hem kwijt? 
→  Blokkeer onmiddellijk de toegang tot Belfius 

Direct Mobile/Tablet via Belfius Direct Net of 
bel Belfius Contact (+32 2 222 82 70).

→  Vindt u hem terug, dan kunt u de toegang 
tot Belfius Direct Mobile/Tablet gewoon 
deblokkeren op dezelfde manier.

Vragen
  van onze lezers

Is het gebruik van de 
Belfius apps wel veilig?

  E.V. UIT DILBEEK

Ik doe al 25 jaar aan 
pensioensparen 
bij Belfius via een 
pensioenspaarfonds. Ik 
ben nu 62 jaar. Moet ik 
mijn opgebouwd kapitaal 
opvragen op mijn 65 jaar 
op het moment dat ik op 
pensioen ga?

  L.V. UIT BRAKEL

Zorg zelf ook voor meer 
veiligheid
→  Kies een origineel wachtwoord en onthoud 

het zonder het ergens op te schrijven.
→   Blijf discreet als u in het openbaar verrich-

tingen doet.
→  Sluit de verbinding correct af zodra uw sessie 

beëindigd is.
→   Installeer de laatste updates van uw anti-

virussoftware. 
     •  Hebt u een toestel met Android, dan hebt 

u een antivirusprogramma nodig dat con-
troleert of uw toestel vrij is van virussen 
en het beschermt tegen nieuwe besmet-
tingen. U kunt bv. AVG of Avast downloaden 
in Google Play. 

     •  Voor iPhones en iPads bestaan er geen 
antivirusprogramma's. 

→  Beveilig steeds de toegang tot uw smart-
phone met een code. Dat kunt u via het 
Instellingenmenu van uw toestel.

→  Controleer geregeld uw rekeningafschriften 
en laat een derde de app niet gebruiken.

Als u bovenstaande raadgevingen opvolgt, kunt 
u met gerust hart veilig mobiel bankieren.
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De Noorse kroon (NOK), waarvan de koers sterk gecorreleerd is met de 
olieprijs, heeft de laatste tijd te lijden gehad onder een aantal factoren.

1.  Begin 2015 werd een olieprijs tussen 60 en 80 Amerikaanse dollar 
(USD) vooropgesteld, maar de prijs is verder gedaald. Oorzaak is 
een overschot aan olie, gecreëerd door de onwil van de OPEC om 
de olieproductie terug te schroeven en door de groeivertraging in 
de ontwikkelende landen. 

2.  De crisis in China heeft deze daling nog versterkt, waardoor de 
olieprijs een dieptepunt van minder dan 30 Amerikaanse dollar 
(USD) per vat bereikte. Een recente studie van het onafhankelijk 
consultancybureau Rystad Energy uit Oslo stelt dat de productie 
van 1 vat Noorse olie 36 USD kost. 

3.  De investeringen in de petroleumsector worden fors terugge-
schroefd. Na een krimp van 15 % in 2015 verwacht de centrale bank 
van Noorwegen voor 2016 eenzelfde daling van de investeringen 
in de olie-exploratie. Dit zal ongetwijfeld een impact hebben op het 
bruto binnenlands product (bbp) en op de inkomsten van de staat. 

4.  De centrale bank heeft haar beleidsrente al enkele keren verlaagd.  
Een volgende renteknip wordt in maart verwacht. 

Toch blijven de fundamenten positief
→   Lagere werkloosheid dan in de eurozone, ondanks de ontslagen 

in de oliesector (4,6 % in oktober 2015). 
→  Uitermate gezonde overheidsfinanciën met een begrotings-

overschot van 2 % en een overheidsschuld van 27,8 % tegenover 
het bbp.

→  Aantrekkende export van de niet-olieproducten dankzij de 
goedkope NOK.

→  Overschot van de betalingsbalans van 5,5 % van het bbp.
→  Reservefonds van 725 miljard euro. Een deel van de opbrengst kan 

de overheid gebruiken om investeringen in andere sectoren op te 
voeren en zo de economie te ondersteunen. 

Dankzij de sterke 
financiële fundamenten 

van Noorwegen 
verwachten we op langere 

termijn een geleidelijke 
verbetering van de NOK.

financiële fundamenten 

Besluit

Hoe de olieprijs op korte termijn zal evolueren, is moeilijk in 
te schatten. Voor 2016 verwachten we dat hij zal schomme-
len tussen 45 en 55 USD per vat. Op langere termijn is het 
mogelijk dat de olieprijs verder aantrekt. Dankzij de sterke 
financiële fundamenten van Noorwegen verwachten we op 
langere termijn een geleidelijke verbetering van de NOK. De 
dynamische belegger die nog geen belegging in NOK heeft, 
mag een beperkte positie opbouwen. 

De Noorse kroon is tot een 

historisch lage koers gedaald. 

Is dit een aankoopmoment?

  A.M. UIT TERVUREN 
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De TMT-zeepbel (Techno Multimedia Telecom) van de jaren 2000 ligt al 
ver achter ons. 

Vandaag ziet de sector er totaal anders uit. In tegenstelling tot de excessen 
van eind jaren negentig is de technologiesector momenteel één van de 
meest gezonde en solide sectoren. Dat is onder meer te danken aan de 
grote kasstromen, de lage schuldenlast en de aanzienlijke winstmarges. 
Daarnaast bezit de sector nog grote ‘oorlogsschatten1’ , die nu worden 
aangewend om de aandeelhouders te belonen in de vorm van een dividend 
(ook al zit dat nog altijd ruimschoots onder het marktgemiddelde) of via 
een plan voor de inkoop van eigen aandelen.

Diezelfde schatten stelden de sector ook in staat om enkele mooie fusies 
en overnames tot stand te brengen in 2015. Denk maar aan de overname 
van Altera door Intel voor ongeveer 16,7 miljard dollar.

Niet verwonderlijk dat de sector de voorbije jaren mooie prestaties liet 
optekenen door. Op drie jaar tijd2 groeide de technologiesector uitgedrukt 
in euro met liefst 83 %, terwijl de internationale beurzen het globaal gezien 
met 51 % moesten stellen! 

Resultaat: met bijna 14 % van de wereldwijde beurskapitalisatie werkt de 
technologiesector zich vandaag op tot de tweede grootste sector – na de 
financiële sector met ± 21 %, maar vóór de gezondheidssector met ± 13 %.  

De Belfius Direct Mobile app is op amper drie jaar tijd  
gegroeid van 93 513 naar … meer dan 580 000 actieve 
gebruikers! Dit succes weerspiegelt de onvoorstelbare 
‘digitalisering’ van de afgelopen jaren. In deze editie 
van Uw Beleggingen, die in het teken staat van de 
digitalisering bij Belfius, konden we niet anders dan 
speciale aandacht hebben voor de aandelen van de 
technologiesector. 

FOCUS

1.  Apple, Alphabet (Google) en Microsoft beschikken bijvoorbeeld over 
respectievelijk 141, 72 en 60 miljard dollar aan liquide middelen!

2. Evolutie gemeten tussen 01-01-2013 en 31-12-2015.

JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN DE INDEXEN 
MSCI WORLD EN MSCI WORLD TECHNOLOGY 

(IN LOKALE MUNT)
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Welke bedrijven behoren tot deze sector?
De technologiesector bestaat uit 3 industrieën.

→  Software- and IT-services: deze industrie vormt het zwaargewicht 
en vertegenwoordigt 57 % van de technologiesector. Deze bedrijven 
ontwikkelen programma’s en applicaties die we gebruiken op onze 
computers, tablets, smartphones … We denken bijvoorbeeld aan 
Microsoft, Oracle, SAP, maar ook  Alphabet (Google) of Facebook.

→  Hardware: vertegenwoordigt bijna 30 % van de sector. Deze bedrijven 
fabriceren de ‘machines’ die we gebruiken. Hier denken we natuurlijk 
aan een pc-fabrikant, zoals HP. De bekendste én het zwaargewicht in 
dit segment is nochtans Apple. De afgelopen jaren maakte dit segment 
een verbazingwekkende evolutie door. IBM, voorheen de nummer 1 in 
deze industrie, spitst zich vandaag toe op IT-consultancy. Microsoft 
heeft dan weer, gedeeltelijk, de omgekeerde evolutie meegemaakt: 
het besturingssysteem Windows blijft de kernactiviteit van het bedrijf. 
Maar Microsoft maakte ook zijn (weliswaar bescheiden) opwachting in 
de hardware-industrie dankzij de marktlancering van de Surface-tablets 
en de overname van de telefonieactiviteit van Nokia.

→  Semiconductors: ook al is dit de kleinste industrie van de sector  (12 %), 
daarom zijn halfgeleiders niet minder belangrijk. Dit segment produceert 
namelijk de befaamde geïntegreerde schakelingen die in zekere zin het 
‘hart’ vormen van onze verbonden toestellen. Intel is het bekendste, maar 
u hebt misschien ook al gehoord van STMicroelectronics of Infineon.

Software en halfgeleiders profiteren van de 
dataexplosie!
Eén van de meest opmerkelijke fenomenen de voorbije jaren is de 
toenemende onderlinge verbondenheid van elektronische apparaten. 
Denk maar aan smartphones die met elkaar communiceren en bijvoorbeeld 
informatie uitwisselen over de toestand op de weg. Ze staan ook in 
verbinding met uw pc, tablet, tv, auto … Volgens onderzoek van Cisco 
kunnen tegen 2020 bijna 50 miljard toestellen met elkaar in verbinding 
staan. De connectiviteit speelt zich op elk niveau af, zowel professioneel 
als privé, en kent een echte explosie. Tegen 2030 spreken we over 500 
miljard toestellen!

Eén van de grote uitdagingen en dus één van de belangrijkste groeifactoren 
van de technologiesector is het omgaan met de explosie van de 
uitgewisselde gegevens. We zullen die gegevens moeten leren beheren, 
opslaan, verwerken en doorgeven. Vooral bedrijven uit de software- en 
halfgeleiderindustrie zullen voordeel halen uit deze nieuwe technologische 
(r)evolutie. Los van de te verwerken volumes is er nood aan de beveiliging 
van informatica (virussen en hackers) en aan cloud computing3, wat dezelfde 
trend zal volgen.

Binnen deze industrie denken we aan bedrijven als Facebook of Twitter, die 
meesurfen op de expansieve groei van de sociale media. Omdat hun service 
gratis is, moeten die bedrijven ‘munt’ slaan uit hun klanten. Ze moeten hun 
klanten met andere woorden interessant maken voor de adverteerders bij 
wie ze hun inkomsten halen.

En wat gezegd van apps zoals AirBnB of Uber? Deze share-economie is volop 
in opmars dankzij de rol die het internet kan spelen voor deze activiteiten.

Hardware hinkt achterop …
De lancering van een nieuwe iPhone mag dan wel een niet te missen 
evenement zijn voor echte fans van het merk, toch stellen we vast dat 
de verkoop en ook de winstmarges wereldwijd op de terugweg zijn. De 
industrie gaat gebukt onder de toenemende concurrentie vanuit China, 
dat steeds betere producten maakt.

Hoewel de technologiesector in 2016 een koers-
winstverhouding van 16,5 liet noteren (15,7 voor 
internationale aandelen uit alle sectoren samen) en 
de sector dus niet zo heel goedkoop  is, zijn we toch 
positief gezien de vele troeven:
→  grote kasstromen;
→  gezonde balansen en lage schuldenlast;
→  veel liquide middelen die de fusie- en 

overnameactiviteiten kunnen ondersteunen of de 
aandeelhouders kunnen belonen (via dividenden of 
plannen voor de inkoop van eigen aandelen);

→ groeiende digitalisering.
De uitdagingen waar de sector voor staat, zijn voor 
elk segment anders en binnen elk segment selectief 
zijn, is dan ook de boodschap. Selectiviteit en 
diversificatie zijn de sleutelwoorden. 

3.  Cloud computing is een infrastructuur waarbij de rekensnelheid en de opslag 
worden beheerd door servers op afstand en waarmee gebruikers zich verbinden 
via een beveiligde internetconnectie.

GEÏNTERESSEERD?
Neem dan zeker contact op 
met uw financieel adviseur. Hij 
analyseert, samen met u, uw 
beleggingsportefeuille en stelt 
u de meest geschikte alterna-
tieven voor op basis van uw 
strategie.

12 %
57 %

30 %

De troeven van 
de technologiesector

Software- and 
IT-services

Hardware

Semi-
conductors
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