
Beleggingen
• Juni 2016 •

'Met overtuiging' 
beleggen

 Is beleggen in hoogrentende obligaties interessant? 

 Goud en zilver… terug in de gratie? 



 

UW BELEGGINGEN 
Juni 20162

Broos evenwicht04

Is beleggen in hoogrentende 

obligaties interessant?03

Goud en zilver…  
terug in de gratie?06

Het effect van wisselkoersen  

op het rendement van uw fonds07

Vragen van onze lezers08

'Met overtuiging' beleggen10

EDITO

Dat beleggen op de hedendaagse tumultueuze 
markten geen sinecure is, moeten we u niet 
meer vertellen. Toch selecteren we ook deze 
maand enkele interessante beleggingsthema’s 
voor u.

In de wereld van beleggingen is een goede 
spreiding de sleutel tot succes. Maar meer is 
niet altijd beter. Deze maand stellen we u dan 
ook een iets kleiner type van fondsen voor: 
de fondsen beheerd vanuit een overtuiging. 
‘Conviction’-fondsen beperken zich meestal 
tot een dertigtal aandelen. Minder dan normaal, 
maar dat is net hun sterkte. Zo focust de 
fondsenbeheerder zich op de aandelen met 
het grootste potentieel en volgt ze op de voet. 
Welke voordelen deze fondsen u nog bieden, 
leest u op pagina 10 en 11.

Vraagt u zich daarnaast, net als vele andere 
beleggers, af waar u met uw spaargeld naartoe 
moet in deze tijden van lage rentevoeten? 
In onze strategie op pagina 4 en 5 lijsten 
we de belangrijkste wijzigingen in onze 
referentieportefeuilles op, in het licht van de 
actualiteit op de financiële markten. 

Op pagina 6 lezen beleggers met een voorliefde 
voor edelmetalen of beleggen in goud en zilver 
de moeite waard is. En op pagina 7 krijgt u een 
woordje uitleg over het muntrisico bij fondsen 
uitgedrukt in vreemde valuta.

Tot slot kom ik graag nog even terug op het vorige 
nummer van ‘Uw beleggingen’, waarin we vertelden 
over het gebruiksgemak van onze apps. Ik ben 
namelijk bijzonder blij dat dit bevestigd werd door 
RTL, dat onze apps recent bekroonde tot de beste 
van de Belgische markt. Bovendien veroverden ze 
de publieksprijs in de categorie ‘Financial Services’ 
op de BeCommerce Awards. Test de Belfius-apps 
dus vandaag nog uit en raak ook overtuigd!

Veel leesplezier!

Beleggen met volle 
overtuiging

Werkten mee aan dit nummer : Jan Vergote, Isabelle Bohets, Patrick 
Vandenhaute, Bernard Bemelmans, François Groessens, Guy Vanroten, 
Alex Clinckx, Els Vander Straeten, Nadine De Baere en Alain Beernaert.
Verantwoordelijke uitgever : Belf ius Bank NV, Pachecolaan 44, 
1000 Brussel – Tel.: 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – 
BIC GKCCBEBB – RPR Br ussel BT W BE 0403.201 .185 – FSMA 
nr. 019649 A. Voorwaarden geldig op 1 juni 2016. Dit document 
is market ingcommunicat ie en kan niet beschouwd worden a ls 
beleggingsadvies. 
Concept & lay-out: www.chriscom.be

Inhoud

JAN VERGOTE,  
HEAD OF INVESTMENT 
STRATEGY
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De rente op kwaliteitsvolle staats- en bedrijfsobligaties is 
momenteel zeer laag. Daarom moeten obligatiebeleggers 
risico’s nemen om toch nog wat rendement te realiseren. 
Hoogrentende bedrijfsobligaties, ook wel High Yield- 
obligaties genoemd, zijn dan een goed alternatief.

Troeven
→  De rentevoeten van hoogrentende obligaties zijn de laatste jaren gedaald 

door het soepel monetair beleid van de centrale banken, maar ze bieden 
nog altijd aantrekkelijke rendementen.

→  Tegenover dit hoger rendement staat een hoger risico op wanbetaling, 
door de lagere kredietwaardigheid van de uitgevers van dit papier, maar 
dit is momenteel beperkt. Want:

     -  veel bedrijven hebben hun balansen verstevigd sinds de crisisjaren 
2008-2009 

     -  door de lage rente zijn de financieringskosten van bedrijven fel gedaald 
en is de schuldenlast gevoelig verlicht

→  Een rentestijging zal de waarde van obligaties doen dalen. Maar het negatief 
effect op de prijs van hoogrentende obligaties is dan eerder beperkt.

     -  De hoge rente vormt een buffer, waardoor een rentestijging relatief 
minder impact heeft op de koersen.

     - De (rest)looptijd van een HY-obligatie is relatief kort.

Aandachtspunten
→  In periodes van risicoaversie gaan niet alleen de koersen van aandelen 

lager, maar vaak ook die van hoogrentende bedrijfsobligaties. Deze 
koersschommelingen zijn meestal wel minder fors dan bij aandelen. De 
jaarlijkse mooie coupon en het terugbetaalde kapitaal op de eindvervaldag 
vormen immers een buffer.

→  De liquiditeit van dit soort obligaties is niet altijd optimaal. Als beleggers 
hun obligatie voor vervaldag willen verkopen, zijn er niet altijd kopers 
die een correcte prijs willen bieden. De obligatie kan dan enkel verkocht 
worden mits een forse korting op de prijs. Een hoogrentende obligatie 
wordt daarom vaak behouden tot de eindvervaldag. Een goede analyse 
om te bepalen welke uitgifte al dan niet wordt aangekocht, is dus cruciaal.

Is beleggen in 
hoogrentende

obligaties 
interessant?

Inhoud

ACTUA

De hoogrentende obligaties bieden nog steeds mooie 
rendementen. Omdat ook het risico op wanbetaling 
momenteel laag is, hebben deze obligaties zeker hun plaats 
in een obligatieportefeuille. U belegt best in dit soort papier 
via een fonds, omwille van de spreiding en de expertise van 
de beheerder.

Besluit

RENTE-EVOLUTIE SINDS 2010 

In dit soort van obligaties belegt u best 
via een fonds! 
Als belegger is het zeer moeilijk om het risico op wanbetaling van 
de uitgever van een obligatie in te schatten. Ook minder solvabele 
uitgevers profiteren er, door de grote honger van beleggers 
naar rendement, momenteel van om obligaties uit te geven. De 
beheerder van een fonds zal na een grondige analyse enkel uitgiften 
in portefeuille nemen met weinig risico op wanbetaling. En later kan 
hij ook een obligatie vroegtijdig verkopen als de vooruitzichten van 
het bedrijf minder rooskleurig zijn. 
Bovendien beschikt u via een fonds over een brede spreiding van 
verschillende uitgevers.
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 Rentevergoeding op High Yield-obligaties in euro (duurtijd 4 tot 6 jaar) 
 5-jaarsrente in euro
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STRATEGIE

De afnemende vrees omtrent de wereldgroei, de betere economische cijfers in 
China en de recht krabbelende olie- en grondstoffenprijzen zorgden van midden 
februari tot midden april voor een sterk beursherstel. Maar sinds enkele weken 
verschijnen er weer donkere wolken aan de horizon. 

Broos  evenwicht 

Oorzaken?
Sinds half april zien we de spanningen op de finan-
ciële markten weer toenemen, en dit door:

→  de opspelende politieke risico’s in Europa 
(Verenigd Koninkrijk, Spanje, Griekenland)

→  de vragen rond een verhoging van de korte rente 
in de Verenigde Staten

→  de kwartaalresultaten van de bedrijven, die 
uitwijzen dat winstgroei voor de meeste geen 
haalbare kaart is

In aandelen?
Op lange termijn bieden aandelen betere ren-
dementsperspectieven dan obligaties. Om 
verschillende redenen geven we de voorkeur aan 
aandelen van de eurozone:
→  een gunstigere monetaire cyclus, uitbreiding van 

de aankoop van obligaties door de ECB
→  een aantrekkelijkere waardering in termen 

van koers-winstverhouding (16,5 voor de 
Amerikaanse S&P 500 en 14,9 voor de Stoxx 
Europe 600, beide gebaseerd op de winstgroei 
van de komende 12 maanden)

→  hogere dividenden (Stoxx Europe 600 3,84%, 
S&P 500 2,24%).

Sinds februari veerden 
de financiële markten 

sterk op, maar de 
komende weken vallen 

er spanningen te 
verwachten.

Beleg in groeiland- 
en hoogrentende 

obligaties, maar kies 
wel voor een fonds.

Minder en minder rendement
De combinatie van een beleid van negatieve rente 
en de aanhoudende aankoopprogramma’s van obli-
gaties onder impuls van de centrale banken doen 
het aantal obligaties met negatieve rendementen 
wereldwijd toenemen. Zo heeft één derde van de 
staatsobligaties in de eurozone een negatieve 
rente (bron J.P. Morgan). 

Beleggen in obligaties?
De rendementen op kwaliteitsobligaties zouden 
wel eens negatief kunnen blijven zolang de centrale 
banken oordelen dat het noodzakelijk is om obliga-
ties te blijven opkopen en een negatieve rente aan 
te houden. We raden dan ook aan om te beleggen in:
→  groeilandobligaties uitgedrukt in sterke of lokale 

munten
→  hoogrentende obligaties uitgedrukt in euro

Om het risico te spreiden, raden we u bovendien 
aan te beleggen via een Lock-fonds. Zo geniet u 
extra bescherming.
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Buiten Europa geven we de voorkeur aan aandelen 
uit groeilanden. We kiezen hierbij voor een breed 
gespreid fonds dat in alle groeilandregio’s belegt 
(Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa en Afrika). Een 
uitbodeming van de grondstoffenprijzen is goed 
nieuws voor de vele grondstoffenexporteurs onder 
de groeilanden. De groeilandaandelen zijn boven-
dien nog steeds zeer aantrekkelijk gewaardeerd. 

Voor de Britse beurs raden we aan om te verkopen. 
Het IMF verwacht voor 2016 een economische 
groei van 2,2% in het Verenigd Koninkrijk – net 
iets meer dan de +1,9% die voor de Europese Unie 
wordt verwacht. De strenge begrotingsdiscipline 
die de regering oplegt (en die een evenwicht of 
overschot beoogt tegen 2018), gefinancierd door 
een inkrimping van de uitgaven, zal een negatieve 
impact hebben op de Britse economie. De IBES-
analisten verwachten dit jaar bovendien een 
inkrimping van 5,6% van de Britse bedrijfswinsten. 

Hoewel aandelen betere 
rendementsvooruit-
zichten bieden dan 

obligaties, kiezen we 
- gezien de onzekerheid - 
toch voor een neutrale 

strategie.

In afwachting van het resultaat van het refer-
endum hebben we de aandelenpositie in onze 
modelportefeuille opnieuw geneutraliseerd. 
Volgens de peilingen zou het remain-kamp (we 
blijven) het halen, wat onze keuze voor een neu-
trale aandelenpositie (30 in plaats van 35% in onze 
modelportefeuille) meteen verklaart.

Een referendum kan hoe dan ook verrassingen 
opleveren. Door deze neutrale positie te koppelen 
aan aankopen gespreid in de tijd, zijn we ervan 
overtuigd dat we de juiste beleggingsstrategie 
kiezen. De spreiding beschermt ons in geval van 
een brexit. 

→  Haalt het remain-kamp het op 23 juni, dan:

    -   herstellen we onze aandelenposities meteen

→  Haalt het remain-kamp het niet, dan zullen we:

    -  koelbloedig moeten reageren op de paniekgolf 
die ongetwijfeld zal losbarsten

    -  tijdelijke mogelijkheden op de beurs benutten 
via uitgestelde aankopen

Waarin vandaag beleggen?
De volatiliteit op de beurs neemt toe. Ga dus voor 
diversificatie en spreid uw aankopen in de tijd.

Onze aanbevelingen:
→  hoogrentende obligaties en obligaties van groei-

landen
→  aandelen van de eurozone en van groeilanden
→  bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg 

en de biotechnologie 

EVOLUTIE VAN DE STOXX EUROPE 600-INDEX 
SINDS BEGIN DIT JAAR
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De Europese aandelenmarkten kenden een mooi herstel tussen 
midden februari en midden april.
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FOCUS

Welke factoren beïnvloeden de 
prijs van de edele metalen?
→  Inflatie: betekent geldontwaarding en dus koop-

krachtverlies. Een belegging in edelmetalen kan 
bescherming bieden.

→  Dollarkoers: omdat grondstoffen, en dus ook 
zilver en goud, in USD worden uitgedrukt, bewe-
gen de goud- en zilverkoers meestal omgekeerd 
aan de dollarkoers.

→  Lage rente: door de lage tot zelfs negatieve 
opbrengst van rentebeleggingen gaan de 
beleggers op zoek naar alternatieven en komen 
daarbij, onder andere, uit bij edelmetalen.

→  Risicoafkeer: was een belangrijke factor die van 
2008 tot 2011 de stijging van edelmetalen heeft 
aangedreven. Door de bankencrisis, gevolgd 
door de economische recessie die de overheids-
schuldencrisis veroorzaakte, en de eurocrisis, 
vreesden de beleggers voor het imploderen van 
het financiële systeem en het uiteenvallen van 
de euro.

Meer dan vier jaar zaten de goud- en 
zilverprijzen in een neerwaartse spiraal. 
Sinds januari lijken ze weer wat aan te 
trekken. Is dit het begin van een nieuwe 
stijging?

Goud en zilver… 
terug in de gratie?

Waarom gingen de goud- en 
zilverprijs recent hoger?
→  De Amerikaanse centrale bank lijkt de verstrak-

king van haar rentepolitiek niet snel te willen 
doorvoeren wat druk zette op de USD-rente 
waardoor de dollar lager ging. 

→  De edelmetalen zagen hun status van veilige 
haven bevestigd. Dit dankzij de stijgende risico-
aversie aangewakkerd door de zorgwekkende 
schuldensituatie in de groeilanden, de schulden-
problematiek van de Zuid-Europese landen, het 
brexit-referendum, de geopolitieke problemen 
en de vluchtelingencrisis.

Beleggen in edelmetalen ?
Edelmetalen zijn aanvaardbare beleggingen in 
tijden van een goedkope dollar, van financiële crisis 
zoals in de periode 2008-2010 en van stijgende 
inflatie en lage rentes. 

Deze voorwaarden gaan momenteel niet op. 
We verwachten geen aantrekkende inflatie in de 
eurozone. De langetermijnrente kan licht stijgen 
in navolging van de VS, waar de centrale bank de 
kortetermijnrente dit jaar twee keer kan verhogen. 
Daardoor kan de dollar ook weer stijgen, wat de 
prijs van goud kan drukken.

Wie verwacht dat de inspanningen van de centrale 
banken geen succes zullen hebben, gelooft ook 
in een volgende economische en financiële crisis. 
Dan kunnen goud en/of zilver als vluchthaven in 
de portefeuille worden opgenomen. Dit is echter 
niet ons scenario. Zo trekt de groei in de eurozone 
langzaam verder aan, wat de aandelenmarkt moet 
ondersteunen. 

Hoewel de zilverprijs meer 
koersschommelingen 

vertoont dan de 
goudkoers, is er altijd 
een positief verband 

geweest tussen de twee 
edelmetalen.

EVOLUTIE PRIJS 
EDELMETALEN 2006-2016
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COACHING

De koersschommelingen van heel 
wat munten t.o.v. de euro waren de 
laatste tijd redelijk heftig. Dit heeft 
mogelijk ook impact gehad op het 
rendement van uw fonds. Hoe zit dit 
juist in elkaar?

Door onder andere het actieve beleid van de cen-
trale banken zien we de afgelopen maanden grote 
verschillen in de waarde van bepaalde deviezen 
t.o.v. de euro. 

Enkele voorbeelden 
→  In 2015 steeg de dollar met ongeveer 10% t.o.v. 

de euro, maar zakte in 2016 al met ongeveer 5% 
(situatie midden mei). 

→  In 2015 ging de yen ongeveer 10% hoger t.o.v. 
de euro en won in 2016 al ongeveer 5% (situatie 
midden mei). 

→  In 2015 ging het Britse pond ongeveer 5% hoger 
t.o.v. de euro maar moest door de onzekerheid 
rond Brexit in 2016 al ongeveer 7% prijsgeven 
(situatie midden mei).

Hebt u dus een fonds in portefeuille dat belegt in 
Amerikaanse aandelen of obligaties, of Japanse of 
Britse aandelen? Dan kunnen wisselkoersverschillen 
een enorme impact hebben op uw rendement. We 
overlopen de verschillende situaties.

Fonds uitgedrukt in euro
De inventariswaarde van het fonds is uitgedrukt in 
euro, maar het fonds belegt in effecten die in een 
andere munt zijn uitgedrukt. Deze fondsen komen 
het meeste voor.

De evolutie van de wisselkoers van deze munten 
t.o.v. de euro heeft een directe impact op het ren-
dement van uw fonds. Dit kan zowel positief als 
negatief zijn. In 2015 gaf bijvoorbeeld de stijging 
van de Amerikaanse dollar een zetje aan het ren-
dement van Amerikaanse aandelen omgezet naar 
euro. Terwijl we in 2016 tot nu toe net het tegen-
overgestelde effect zien.

Fonds uitgedrukt in vreemde 
munt
In dit geval is het fonds uitgedrukt in een andere 
munt dan de euro. We nemen als voorbeeld de 
Amerikaanse dollar. 

→  Ofwel zijn de effecten waarin het fonds belegt 
ook allemaal uitgedrukt in dollar. De evolutie van 
de dollar t.o.v. de euro heeft dan geen impact 
op het rendement van uw fonds. Enkel als u bij 
verkoop van de deelbewijzen van het fonds omzet 
naar euro, hebt u een extra wisselkoerswinst of  
-verlies.  U kunt de verkoopwaarde van het fonds 
in dollar, eventueel in afwachting van een andere 
belegging, parkeren op een deviezencomparti-
ment van uw zichtrekening. 

→  Maar het is ook mogelijk dat binnen het fonds in 
verschillende effecten wordt belegd die in een 
andere munt dan de dollar zijn uitgedrukt. Stel, 
u hebt een fonds uitgedrukt in dollar dat belegt 
in aandelen uit de Aziatische regio (bv. China, 
Taiwan, Zuid-Korea). De koersevolutie van de 
munten waarin deze aandelen noteren t.o.v. de 
dollar, bepalen dan ook het rendement van het 
fonds in dollar. 

Fonds met indekking 
wisselrisico
In dit geval is het fonds uitgedrukt in euro of in een 
andere munt en wordt er in effecten belegd die in 
een ander devies noteren dan dit van het fonds. Het 
wisselrisico van de munten waarin wordt belegd 
t.o.v. de munt van het fonds, wordt dan perma-
nent ingedekt. Daarvoor betaalt u als belegger een 
kleine kost. U hebt dus bij dit fonds het rendement 
van de onderliggende effecten in vreemde munt, 

Het effect van wisselkoersen op 

het rendement van uw fonds

min een kleine indekkingskost. Zo gaan wisselkoers-
effecten, zowel positieve als negatieve, niet spelen 
op het rendement van het fonds. 

Dit soort fondsen is aangewezen als u het rende-
ment niet wilt laten beïnvloeden door stijgende of 
dalende wisselkoersen. Bij een aandelenfonds krijgt 
u dan het rendement van de onderliggende aandelen 
in de lokale munt. U belegt bijvoorbeeld in Japanse 
aandelen via een fonds. Het fonds is uitgedrukt in 
euro met indekking van het wisselrisico t.o.v. de 
yen. Uw fonds biedt u dan het rendement van deze 
aandelen in yen.

Deze fondsen zijn interessant als de munt waarin 
wordt belegd zeer duur is t.o.v. de munt van het 
fonds. Die munt zal op termijn dus allicht dalen, 
terwijl de vooruitzichten van de effecten uitgedrukt 
in het vreemde devies toch positief zijn.

Op kortere termijn kan het effect van 
wisselkoersen op het rendement enorm 
zijn. Op langere termijn zullen wisselkoersen 
minder impact hebben op het rendement. 
In een bepaalde periode stijgt immers een 
devies t.o.v. de euro en daalt dan weer zodat 
op lange termijn dit effect op het rendement 
wordt uitgevlakt. 

Ook door een goede regionale spreiding 
kan het effect van wisselkoersen op het 
rendement uitgevlakt worden. Sommige 
munten stijgen immers t.o.v. de euro terwijl 
andere weer dalen.

OP BELFIUS.BE VINDT U
→  de deviezenverdeling van de fondsen 

gecommercialiseerd bij Belfius
→  de vooruitzichten en een algemene 

beschrijving van de evolutie van alle 
belangrijke munten via de muntfiches

Interessant  
om te weten
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Via het Flex Invest Plan hebt u een ruime keuze uit fondsen: 
aandelen-, obligatie- en gemengde fondsen. Hierin kunt u 
automatisch beleggen voor een bepaald bedrag met een 
bepaalde periodiciteit (bv. maandelijks).

U kunt daarbij ook kiezen voor fondsen met uitkering van 
een jaarlijkse coupon. Zo kunt u via de coupon bv. genieten 
van een periodiek inkomen of kunt u automatisch een deel 
van de winsten veilig stellen die u dan terug gespreid in 
de tijd kunt beleggen.

Aandachtspunten voor fondsen met 
een coupon 
→  Op de uitgekeerde coupons moet u 27% roerende 

voorheffing betalen. Het is fiscaal vaak interessanter 
om te kiezen voor kapitalisatiefondsen, waarbij u dan 
periodiek een klein aantal deelbewijzen verkoopt. 

→  Bovendien gaat u bij de uitkering van een coupon het 
kapitalisatie-effect (meerwaarde brengt meerwaarde 
op) voor een stuk ondermijnen. U kunt dat vermijden 
via een kapitalisatiefonds, waarbij u pas na een langere 
periode deelbewijzen verkoopt.

→  Als u pas later over een periodiek inkomen wilt beschik-
ken, bv. op het moment dat u met pensioen bent, moet u 
nu nog niet kiezen voor fondsen met een coupon. U kunt 
immers later nog altijd de opgebouwde reserve omscha-
kelen naar een versie van het fonds met een coupon. 
Of u kunt later naar andere fondsen overschakelen die 
defensiever beleggen. Zo vermijdt u dat de opgebouwde 
meerwaarde via uw Flex Invest Plan voor een groot stuk 
verdampt bij een forse daling van de markten. Terwijl 
u met deze defensieve fondsen toch nog uitzicht hebt 
op een mooi rendement. Van deze fondsen kunt u dan 
deelbewijzen verkopen om een periodiek inkomen te 
genieten. Dat kan op een automatische manier of u 
kunt ook zelf deelbewijzen verkopen in functie van uw 
financiële behoefte. 

Kan ik bij het beleggingsplan via 

fondsen (Belfius Flex Invest Plan) 

ook kiezen voor fondsen met een 

coupon? 
  J.L. UIT DIEST 

MEER INFORMATIE? 
Contacteer uw financieel adviseur bij Belfius.

TIPS 
→  Vindt u de uitgekeerde coupon te 

laag, dan kunt u altijd een beperkt 
aantal deelbewijzen verkopen. 

→  Wenst u een periodiek inkomen via 
uw fonds, dan is verkopen van deelbe-
wijzen van een kapitalisatieversie 
fiscaal mogelijk interessanter dan 
de uitkering van een coupon via een 
distributieversie. 

VRAGEN

Vragen 
  van onze lezers

Het bepalen van de jaarlijkse coupon voor 
een bepaald boekjaar van onze gemengde 
fondsen die beleggen in aandelen en obliga-
ties, gebeurt op een objectieve manier. Het 
is de bedoeling marktconforme coupons uit 
te betalen, die u als belegger ook zou ont-
vangen indien u direct in individuele lijnen 
zou beleggen in plaats van via een fonds. 
Hierbij wordt er ook rekening gehouden met 
de boekhoudkundige regels.

Hoe gebeurt dit concreet?
Voor het obligatiegedeelte wordt de Yield to 
Maturity (YTM) genomen van de referentie-
index voor obligaties. De YTM is de opbrengst 
van de obligaties in de referentie-index tot 
hun einddatum. 

Voor het aandelengedeelte wordt de 
Dividend Yield (DY) genomen van de referen-
tie-index voor aandelen. Dit is de gemiddelde 
opbrengst uit dividenden van de aandelen in 
de referentie-index. 

Hier wordt dan een gemiddelde van genomen 
volgens het neutrale gewicht van aandelen 
en obligaties in portefeuille. In het geval van 
uw gemengd fonds van het type Medium 
is dat een verhouding van 50 %/50 %. Dit 
bekomen percentage wordt toegepast op 
de inventariswaarde van het fonds om het 
bedrag in euro te kennen.

De recent uitgekeerde coupon van mijn gemengd 

fonds van het type Medium was lager dan de 

vorige jaren, terwijl het de laatste jaren toch mooie 

rendementen haalde. Hoe verklaart u dit?

  L.S. UIT MENEN 

Opgelet!
Het is steeds de Algemene Vergadering van de 
aandeelhouders die beslist over het al dan niet 
uitkeren van een coupon en het bedrag ervan.

Zo kan beslist worden om toch een lagere 
coupon uit te keren als het fonds in een 
bepaald jaar verlies maakte of een beperkt 
rendement haalde. Dit om te vermijden dat 
beleggers die dat jaar zijn ingestapt (een deel 
van) hun belegd kapitaal uitgekeerd krijgen via 
een coupon. En ze er bovendien ook nog eens 
roerende voorheffing op moeten betalen. 

Waarom een lagere coupon?
Door de sterk gedaalde rente de laatste jaren, 
o.a. door de soepele monetaire politiek van de 
centrale banken, is de YTM voor het obliga-
tiegedeelte alsmaar gezakt. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat na toepassing van de hierboven 
beschreven methode het bedrag van de uit-
gekeerde coupon ook elk jaar lager was. Dit 
effect was het grootst voor de ‘Low-versie’, 
omdat dit fonds het meest in obligaties belegt.



9Belfius Bank & Verzekeringen

MEER INFORMATIE? 
U kunt altijd terecht bij uw financieel 
adviseur bij Belfius. 

Na een forse daling in 2014 en 2015 steeg de oliekoers (Brent) sinds 
begin dit jaar weer met 18% (koers op 10-05-2016). Dit koersherstel is 
toe te schrijven aan verschillende factoren.

→  De economische gegevens uit China wijzen op een beter dan verwacht 
conjunctuurklimaat.

→  De OPEC verwacht dat de oliemarkt in 2016 weer in evenwicht zal 
komen. De organisatie maakt zich sterk dat de prijsdaling zal wegen 
op de productie van haar concurrenten en het structurele overaanbod 
zal helpen verminderen. Vorig jaar produceerde de OPEC gemiddeld 
31,85 miljoen vaten per dag (v/d). De verwachte stijging van de wereld-
vraag met 1,26 miljoen v/d naar 94,17 miljoen v/d, in combinatie met 
de lagere niet-OPEC-productie, zou de wereldwijde overproductie in 
theorie grotendeels moeten oplossen. De productiedaling in de VS na 
de sluiting van veel platformen (bron: Candriam) alleen al zou volstaan 
om de oliemarkt weer recht te trekken.

Wat zijn de vooruitzichten van de 

oliesector voor de tweede helft van 2016?

  A.D. UIT BINCHE

De oliekoersen hebben blijkbaar een 
bodem bereikt. De koersdaling is 
deels te wijten aan het door de OPEC 
in stand gehouden overaanbod. De 
niet-OPEC-producenten hebben hun 
investeringsuitgaven de jongste jaren 
met 200 miljard dollar teruggeschroefd, 
wat zich zal vertalen in een daling van 
hun productie met 660.000 vaten 
per dag in 2016 (bron: Natixis). De 
sector hoeft dus niet langer te worden 
gemeden.

Besluit

KOERSVERLOOP VAN DE BRENT - OLIEKOERS IN 2016
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'Conviction'-benadering?
Bij de ‘Conviction’-benadering pikken de beheerders 
er enkel die aandelen uit die in hun ogen het grootste 
potentieel hebben. 

In plaats van de 60 tot 70 aandelen zoals in een tradi-
tioneel fonds, bestaat de portefeuille slechts uit een 
30-tal effecten. Afhankelijk van het domein waarin 
de beheerders gespecialiseerd zijn, gaan ze enkele 
aandelen selecteren waarnaar hun voorkeur uitgaat. 

Bij aandelenbeleggingen blijven 
we hameren op het belang van 
een goede spreiding. Zo kan men 
zich indekken tegen minder goede 
prestaties van een individueel 
aandeel. Beleggingsfondsen zijn 
in dat opzicht een schitterend 
instrument. De portefeuilles van 
de meeste fondsen bestaan uit 
60 tot 70 aandelen en worden 
beheerd door professionals die 
beschikken over de kennis, de tijd 
en de middelen om de markten 
op de voet te volgen. Naast 
die 'klassieke' fondsen heeft 
Candriam (zie kader) ook een 
beleggingsbenadering uitgewerkt 
die luistert naar de naam 
‘Conviction’. 

'Met overtuiging'  
beleggen

Selectie van 'Conviction'-
aandelen
De specialisten van Candriam werkten opeen-
volgende filters uit. Zo kunnen ze een strikte 
selectie doorvoeren, de aandelen selecteren die 
volgens hen het grootste potentieel bieden en op 
die manier een ‘Conviction’-aandelenportefeuille 
samenstellen. Dit selectieproces omvat vijf kwa-
litatieve filters.
→  Kwaliteit van het management: stabiliteit van 

het leidinggevende team, recente overnames en 
het succes of de meerwaarde ervan, de houding 
ten aanzien van de aandeelhouders, het halen 
van de voorspellingen, transparantie en regel-
maat in de communicatie…

→  Concurrentievoordeel: de sterkte van het merk, 
de kostenstructuur en de investeringen in O&O 
(Onderzoek en Ontwikkeling), de situatie van 
de concurrentie binnen de sector met bv. een 
analyse van de dreiging van nieuwkomers op de 
markt, de onderhandelingsmacht van de klanten 
en leveranciers…

→  Activiteit: groeiende markt, situatie van het 
aanbod aan en de vraag naar producten/dien-
sten...

→  Rentabiliteit van het belegde kapitaal.
→  Schuldgraad: vergelijking (per sector) van de 

schuldgraad, de kasstromen (cashflow)…

Ten slotte wordt er een zesde en laatste filter toe-
gepast op de aandelen die geen ‘rode kaart’ hebben 
gekregen voor de eerste vijf criteria nl. welke aan-
delen zijn interessant gewaardeerd.

FOCUS

Candriam  
(‘Conviction and 
Responsibility In Asset 
Management’) 
is een Europese vermogensbeheerder 
die gebaseerd is op sterke waarden en 
beheersexpertise van meer dan 20 jaar. 
Candriam heeft een stevige reputatie 
opgebouwd inzake innovatie en prestaties. 
Einde maart beheerde het voor bijna 94,5 
miljard aan activa. 
Meer info op www.candriam.be.
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Rekening houdend met de aanhoudende 
lage rentestand overwegen we in 
onze portefeuilles nu al enkele jaren 
de aandelen. Europese aandelen, 
en vooral die uit de eurozone, 
dragen onze voorkeur weg in onze 
referentieportefeuilles. Naast de ruimer 
gespreide Europese fondsen kan het 
‘Conviction’-thema zorgen voor een 
interessante spreiding in uw portefeuille.

Neem gerust contact op met uw kantoor 
om de ‘Conviction’-alternatieven te 
bekijken die u aanspreken!

Besluit

Een strikte monitoring!
Aangezien er van een ruime spreiding minder 
sprake is bij deze benadering, kan de evolutie van 
een aandeel een grotere invloed hebben op de 
hele portefeuille. Een van de kenmerken van een 
‘Conviction’-benadering is dat elk aandeel op de 
voet wordt gevolgd door het beheerteam.

Omdat de risico's meer geconcentreerd zijn, houden 
de beheerders de volatiliteit of koersschommelin-
gen van de geselecteerde aandelen nauwgezet 
in het oog. En dit zowel in vergelijking met hun 
historische volatiliteit als met de volatiliteit van 
hun sector. Er wordt ook meer aandacht besteed 
aan de kortetermijnprestaties van de aandelen. 
Indien nodig treedt een Stop-Loss-mechanisme in 
werking: bij te grote verliezen of als de prestatie 
te sterk afwijkt van die van de andere aandelen, 
wordt het effect verkocht. Hetzelfde gebeurt bij 
de minste onrust over de winst. De trends in de 
sectoren of in de beheerstijlen (Large caps of Small 
en Mid caps, waarde- of groeiondernemingen…) 
worden eveneens nauwlettend bekeken.

Door de kleinere omvang van de portefeuille kan 
de beheerder de ondernemingen dus beter leren 
kennen en kan hij dan ook sneller reageren op de 
marktevoluties.

EVOLUTIE OP 5 JAAR VAN DE MSCI EUROPE EN VAN 
EEN ‘CONVICTION’ PORTEFEUILLE VAN AANDELEN DIE 

GESELECTEERD WERDEN DOOR CANDRIAM.
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Kerry, Ierland, wereldwijd marktleider  
van ingrediënten en smaakstoffen
FRÉDÉRIQUE BETTE, 18 jaar ervaring,  
hoofd van de poot ‘Consumentengoederen’ bij Candriam
"Deze onderneming is interessant door haar vernieuwende 
oplossingen op het vlak van ingrediënten, haar breed 
productengamma en haar degelijke klantenrelaties. Ze onderscheidt 
zich van haar concurrenten door haar innovatiecentra, die het 
volledige gamma van producten en technologische oplossingen 
onder één dak samenbrengen."

Voorbeelden van ‘Conviction’-aandelen 

geselecteerd door de specialisten van 

Candriam:

Deutsche Wohnen, Duitsland,  
maatschappij voor residentieel vastgoed
CHRISTIAN SOLÉ, 19 jaar ervaring,  
hoofd van de ‘Finance’-poot bij Candriam
"Deutsche Wohnen bezit meer dan 150.000 woningen, waarvan 
75% in de regio Berlijn. We selecteerden deze onderneming vooral 
om haar onderliggende groeimarkt. De residentiële markt in Berlijn 
vertoont een tekort en het beschikbaar aantal nieuwe woningen 
ligt een stuk lager dan de groeiende vraag." 

Hexagon, Zweden, technologiebedrijf
KOEN POPLEU, 17 jaar ervaring,  
hoofd van de poot ‘Industriële sector’ bij Candriam
"Hexagon heeft drie hoofdactiviteiten: meet- en 
positioneringssystemen, metrologie (precisieapparatuur voor 
automatiseringsdoeleinden) en technologie (zoals 3D-software). 
Naast de forse groei van de onderliggende markten en verschillende 
doelgerichte overnames spelen technologische productinnovaties 
een belangrijke rol in de forse groei van deze onderneming."

Ondanks die strikte selectiecriteria kan de koersschommeling van 
een selectie van ‘Conviction’-aandelen groter zijn door de kleinere 
omvang van de aandelenportefeuille.
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Wij gaan 
100 % voor

95 %
tevreden
 klanten.

Beleg daarom via Belfius Flex Invest Plan.
Bovendien krijgt u nu per 5 000 euro die u belegt,  
50 euro* die we voor u beleggen. 
Start in uw kantoor of op belfius.be/flexinvestcashback .

Een groot bedrag 
gespreid beleggen,  
een verstandige keuze.
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