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mooie opportuniteiten

Vragen van onze lezers

Focus op duurzame fondsen bij Belfius 

We leven in woelige tijden. Elke dag weer 
bereikt ons van ergens uit de wereld weinig 
geruststellend nieuws: de protectionistische 
handelsoorlog van president Trump tegen de 
rest van de wereld, de Catalaanse kwestie, de 
opmars van de anti-establishment partijen in 
Italië en de gevolgen ervan voor Europa, de erg 
moeizame brexit-onderhandelingen, de econo-
mische en politieke problemen in Zuid-Amerika 
en vooral de staat van de planeet, waarmee het 
alsmaar meer bergaf gaat (klimaatopwarming, 
talloze bedreigingen voor het milieu…).
En toch... 
Ondanks die volgens sommigen dreigende sfeer 
blijven heel wat signalen gunstig: de bedrijven 
maken winst en de orderboekjes raken gevuld, de 
werkloosheid blijft zowat overal in Europa en de 
wereld dalen, de lage rentevoeten ondersteunen 
de productie-investeringen, het consumenten- 
en het bedrijfsvertrouwen blijven hoge toppen 
scheren. Wat kunnen we daaruit afleiden? Op 
p.6-7 vindt u onze beleggingsstrategie, waarin we 
onze kijk op de financiële toekomst schetsen. Op 
p.3-4-5 gaan we meer specifiek in op deviezen-
beleggingen, die een mooie opportuniteit kunnen 
vormen in deze onzekere omgeving.
We staan dus op een scharniermoment en moeten 
strategische keuzes maken om te bouwen aan de 
toekomst van onze samenleving. Op p.10-11 leest 
u dat Belfius hieraan bijdraagt, o.m. via het gamma 
van maatschappelijk verantwoorde beleggingen. 
Die bieden u als belegger een rentabiliteit op lange 
termijn en helpen u uw steentje bijdragen aan de 
totstandkoming van een duurzame wereld.
Met uw keuzes helpt u nu al bouwen aan de wereld 
van morgen, voor uzelf en uw dierbaren.
Ik wens u veel leesplezier en alvast een fijne vakan-
tie!
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Beleggen in vreemde munten: 

mooie opportuniteiten 

In een onrustig macro-economisch klimaat, waarin de zoektocht naar rendement steeds complexer wordt,  
is beleggen in vreemde munten interessanter dan u misschien wel denkt.

In onze geglobaliseerde wereld is internationale openheid geen loos 
begrip bij ondernemers. Maar dat geldt ook voor uw portefeuille. 
Want beleggen in andere munten geeft meer spreiding en biedt 
tegelijkertijd een andere verhouding tussen rendement en risico 
dan een belegging in euro. Een overzicht van de factoren waarmee 
u rekening moet houden. 

De wisselkoers
Schematisch gezien is het bepalen van een wisselkoers heel logisch: 
een land dat meer uit- dan invoert, ziet de vraag naar zijn munt toe-
nemen, waardoor die in waarde stijgt. Maar sinds de globalisering van 
de economie bemoeilijken andere elementen de voorspelbaarheid 
van een wisselkoers:
→  het toegenomen belang van wisselverrichtingen voor zuiver finan-

ciële doeleinden (beleggingen, speculatie, schuldfinanciering enz.)
→  de economische gezondheid van het land
→  de geldende rentevoet
→  de inflatie
→  de olieprijs enz.

Al deze elementen zijn onderling met elkaar verbonden. Bij een 
belegging in deviezen zal een gestegen of gedaalde wisselkoers het 
rendement onvermijdelijk beïnvloeden.

In 2017 steeg de euro aanzienlijk in waarde t.o.v. heel wat munten, 
waardoor veel vreemde valuta goedkoop werden. Sinds begin dit 
jaar is onze munt weer wat stabieler.

De economische gezondheid van het land
Of een land in goede economische gezondheid verkeert, blijkt uit 
verschillende indicatoren:
→  een groeiende economie
→  een dalende werkloosheid
→  het vertrouwen van de consumenten, ondernemers en inves-

teerders
→  het schuldniveau dat onder controle is
→  een beperkte inflatie
→  politieke stabiliteit

FOCUS

Inhoud

Momenteel pikken alle landen wereldwijd een graantje mee van de 
economische opleving. Toch heerst er nog wat onzekerheid rond 
bepaalde fundamentals, zoals de overheidsschuld (Italië, Japan…) of 
de groeivooruitzichten op lange termijn (Japan).

Heeft de economie van een land mooie vooruitzichten, dan trekt 
ze beleggers aan die op zoek zijn naar aantrekkelijke rendementen.
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De rentevoet
Een lage rentevoet stimuleert de economie. Goedkoop geld zet aan 
tot lenen, en dus tot consumeren (zowel door de privésector als de 
overheid). Het gevaar bestaat wel dat de schuldgraad te sterk stijgt. 
Bovendien maakt een lage rente beleggingen in rentedragende pro-
ducten (obligaties, schatkistcertificaten enz.) weinig aantrekkelijk. 

Momenteel houden de meeste westerse centrale banken de kortlo-
pende rentevoeten nog kunstmatig laag ter ondersteuning van de 
economische groei. Ook de langetermijnrente, die meer afhankelijk 
is van de marktomstandigheden, is historisch laag. Maar het diep-
tepunt is bereikt en we verwachten dat de rente de eerstvolgende 
maanden langzaam zal stijgen. Dat is overigens al het geval in de 
Verenigde Staten.

Veel landen bieden heel wat interessantere rentevoeten dan de 
Europese. Dat renteverschil kan oplopen tot 2,5% (en zelfs meer) 
op looptijden van 5 jaar. 

STRATEGIEFOCUS

Ons advies

→  een interessant renteverschil (ongeveer 2,5 à 2,75%)
→  en de vooraanstaande rol van de VS in de wereldwijde economie

vormen troeven om te beleggen in Amerikaanse obligaties, ook al 
moet u bepaalde elementen in het oog houden (protectionisme, 
overheidstekort enz.). Kies voor looptijden t.e.m. 5 jaar. 

Verenigde Staten: na zonneschijn komt regen?
De Amerikaanse economie draait op volle toeren: 
→  er is sprake van groei (2,5 à 3% voor 2018)
→  de werkloosheid flirt met de grens van 4%
→  bedrijven en consumenten zijn vol vertrouwen
→  de ondernemingen boeken grote winsten

De in december goedgekeurde belastinghervorming versterkt dit 
nog, maar heeft als keerzijde dat het overheidstekort en de over-
heidsschuld nog verder zullen oplopen.

Let wel: het risico op een handelsoorlog tussen de VS en China, en 
zelfs met de Europese Unie, zal de wereldwijde groei vertragen en 
is ook nadelig voor de Amerikaanse dollar.

In 2017 steeg de euro met 14% t.o.v. de dollar, maar momenteel blijft 
hij hangen licht onder het peil van eind vorig jaar (1 EUR = 1,17 USD).  
Met een 10-jaarsrente rond 2,9 à 3% bieden Amerikaanse obliga-
ties wel een duidelijk rentevoordeel. Sinds begin dit jaar steeg de 
Amerikaanse rente al met ongeveer 0,5% en wellicht zal ze blijven 
toenemen, o.m. om het inflatierisico tegen te gaan. 

Wat moeten we hiervan onthouden?
Alvorens te beleggen in een vreemde munt moet u zich bewust zijn 
van de risico’s. Argentinië bv. heeft een rentevoet van 27%, wat op het 
eerste gezicht heel interessant kan lijken. Maar de inflatie bedraagt 
26%, de wisselkoers t.o.v. de euro daalde op een jaar tijd met meer 
dan 55% en de economie is nog erg instabiel. Conclusie: Argentijnse 
obligaties bieden zo’n hoge rentevergoeding omwille van het aan-
zienlijke risico en zijn dus niet meteen ‘goede huisvader-beleggingen’.

Toch bieden verschillende landen mooie groeivooruitzichten, met 
interessante rentevoeten en goedkope munten. We maakten een 
kleine selectie.
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Ons advies

Ons advies

→ het renteverschil van ongeveer 1 à 1,25%
→  de stabiele wisselkoers
→  en de fundamentals van de Noorse economie 
pleiten ervoor om deze veilige munt in uw portefeuille te houden. 
Gezien de nog relatief lage rente kiest u best voor kortere loop-
tijden t.e.m. 5 jaar. U mag tot 10% van uw obligatieportefeuille in 
Noorse kroon beleggen.

→ aantrekkelijk renteverschil van 2 à 2,25%
→ gezonde, performante en veelbelovende economieën
vormen onweerlegbare troeven. U mag ongeveer 5% van uw obli-
gatieportefeuille beleggen in Australische en/of Nieuw-Zeelandse 
dollar. Kies ook hier voor looptijden van ongeveer 5 jaar.

Noorwegen: zekerheid vóór alles 
In de jaarlijkse VN-rangschikking van landen met de hoogste levens-
kwaliteit behaalt Noorwegen systematisch een podiumplaats. Maar 
ook vanuit economisch oogpunt heeft het land meerdere kwaliteiten: 

→  gezonde overheidsfinanciën (de overheidsschuld bedraagt 36,2% 
van het bruto binnenlands product)

→  een werkloosheid van 3,9%

→  een uitstekende kredietrating

Verder haalt Noorwegen een groot deel van zijn rijkdom uit oliepro-
ductie (2% van de wereldproductie), waardoor het sterk afhankelijk 
is van de evolutie van de olieprijs. Interessant is ook dat Noorwegen 
in 1990 een spaarpot aanlegde, gefinancierd door de oliewinsten en 
beschikbaar voor de toekomstige generaties. Die pot bedraagt niet 
veel minder dan 1.000 miljard euro, waarmee men eventuele grote 
economische crisissen kan opvangen.

Met 1,50% biedt een overheidsobligatie op 5 jaar een aantrekkelijke 
rentevoet. De officiële kortetermijnrente bedraagt 0,5%, al maakte 
de Noorse centrale bank bekend dat ze na de zomer wellicht wordt 
opgetrokken.

In 2017 daalde de Noorse kroon door de sterke euro. Maar sinds 
begin dit jaar stabiliseerde de wisselkoers EUR/NOK rond 9,6 NOK 
voor 1 EUR.

Oceanië: een bevoorrechte plaats in uw portefeuille
In de edities van februari en april 2018 gingen we al in op de interes-
sante aspecten van Australië en Nieuw-Zeeland. Deze landen bieden 
mogelijkheden voor elke belegger. Want al zijn ze dan heel verschillend, 
toch hebben ze ook heel wat gemeenschappelijk, zoals:

→  hun respectieve economieën verkeren in goede vorm (meer dan 
2% groei, werkloosheid onder de 5,5%, overheidsschuld onder de 
50% enz.)

→  hun hoge kredietrating

→  hun zeer sterke banden met China, de belangrijkste afzetmarkt 
van Australië en Nieuw-Zeeland (bv. voor delfstoffen, voeding enz.)

→  hun goedkope munten
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Onzekerheid troef, maar bedrijfs

resultaten ondersteunen de markten

STRATEGIESTRATEGIE

De wereldwijde groei, die de markten vorig jaar in het algemeen ondersteunde, lijkt wat in ademnood te 
geraken. In de meeste regio’s ontgoochelde de evolutie van het bruto binnenlands product (bbp) en een 
aantal geopolitieke risico’s is nog altijd prominent aanwezig. Is het ogenblik aangebroken om aandelen 
de rug toe te keren? We denken van niet, ook al is voorzichtigheid geboden. We blijven aandelen 
overwegen en raden aan om beleggingen erin te spreiden in de tijd. Met die strategie beperken we de 
risico’s op het vlak van volatiliteit en onzekerheid op de markten. 

Stand van zaken
Hoewel begin 2018 werd gekenmerkt door hernieuwde volatiliteit 
en een gevaar voor instabiliteit in Italië, vertonen de belangrijkste 
aandelenmarkten globaal genomen positieve prestaties. Op 28 mei 
lieten de belangrijkste ontwikkelde markten rendementen optekenen 
tussen 2,24 en 6% (incl. dividenden, in euro). De groeimarkten deden 
het minder goed met 2,15%.
→  Eurozone (MSCI EMU): +2,24%
→  Verenigde Staten (S&P 500): +5,7%
→  Japan (Nikkei 225) : +6%
→  Groeilanden (MSCI EM) : +2,15%
De euforie op de markten in januari maakte al snel plaats voor pes-
simisme, met correcties van 10% als gevolg van de vrees voor een 
handelsoorlog en een rentestijging, vooral in de Verenigde Staten. 
Februari en maart werden gekenmerkt door een op- en neergaande 
beweging op de markten.

Eind maart keerde het optimisme terug, vooral dankzij de goede 
bedrijfsresultaten. De groeimarkten presteerden onder hun niveau, 
omdat de rentestijging in de VS en de sterke Amerikaanse dollar in 
hun nadeel speelden. Maar eind mei gooide Italië roet in het eten en 

verloor de euro terrein, wat de internationale markten ten goede 
kwam (uitgedrukt in euro).

Grosso modo zou 2018 een goed jaar moeten worden, ondanks 
de ontgoochelende groeicijfers van het 1e kwartaal.

Europa 
Na de indrukwekkende groei van eind 2017 vertraagde het bbp van 
de eurozone tijdens het 1e trimester van 2018, nl. van 2,8 naar 2,5% 
op jaarbasis. Na 2 maanden van forse daling stabiliseerden de PMI’s, 
beschouwd als goede economische indicatoren omdat ze het ver-
trouwen van de aankoopdirecteurs meten, in april. Belfius Research 
verwacht een relatieve stabilisering van de groei tot 2,4% in 2018 
t.o.v. 2,5% in 2017.

Verenigde Staten 
Ook de VS lieten een minder sterke economische groei optekenen 
in het 1e kwartaal van 2018 (+2,3%) t.o.v. het 4e kwartaal van 2017 
(+2,9%). Het herstel zal zich wellicht doorzetten in het 2e kwartaal 
doordat de privébestedingen gestimuleerd worden door de dalende 
werkloosheid (tot 3,9%, het laagste peil van de voorbije 18 jaar) en 
de belastingverlagingen, die zullen leiden tot hogere uitgaven bij 
de middenklasse. De verdere stijging van de olieprijzen zou kunnen 
wegen op de consumptie. Die hypothese maakt echter geen deel uit 
van ons basisscenario op lange termijn. Belfius Research gaat uit van 
een groei van 2,8% in 2018 t.o.v. 2,5% in 2017.

Goede resultaten brachten de waarderingen van Amerikaanse 
aandelen op een redelijker niveau.

De beursprestaties in de eurozone (2,24% in euro, incl. dividenden) 
en de VS (2,6% in Amerikaanse dollar, incl. dividenden) hebben heel 
andere oorzaken.

Sinds begin 2018 stegen de geraamde winsten van de S&P 500 in 
de VS voor de eerstvolgende 12 maanden met 14%, en de koers 
wijzigde bijna niet (+1,8%). Die stabiliteit leidde tot een wat redelij-
kere waardering van 16,4 (de koers van de S&P 500 gedeeld door de 
geraamde winst van de eerstvolgende 12 maanden).

EVOLUTIE VAN DE BEURZEN SINDS BEGIN 2018  
(INCL. DIVIDENDEN, IN EURO)
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In de eurozone stegen de geraamde winstcijfers van de Euro Stoxx 
voor de eerstvolgende 12 maanden  met 4%, terwijl de index steeg 
met +0,6%. Bijgevolg daalde de waardering lichtjes sinds het begin 
van het jaar.

Index Evolutie  
van de index

Raming 
koers/winst-
verhouding 
eind 2017

Raming  
koers/winst-
verhouding op 
28-05-2018

Evolutie van 
de geraamde 
winstgroei

S&P 500 1,8% 18,3 16,4 14%

EURO STOXX 0,6% 14,4 14,0 4%

Aandelen
Globaal genomen blijven we gunstig t.a.v. aandelen. De economi-
sche groei ontgoochelde wel in het 1e kwartaal, maar zal wellicht 
beter uitvallen over het volledige jaar, vermoedelijk gevolgd door de 
bedrijfswinsten. Maar vanuit geopolitiek oogpunt is voorzichtigheid 
geboden. De spanningen tussen China en de VS lijken af te nemen, 
maar nu gaat de aandacht eerder naar Iran (VS-sancties) en vooral 
naar Italië, dat onregeerbaar lijkt te zijn, de brexit en Noord-Korea.

Vanuit regionaal oogpunt gaat onze voorkeur uit naar de eurozone, 
Japan en de groeilanden. Waarom?

→  Deze regio’s genieten veel aantrekkelijkere waarderingen.

→  Ze zijn minder ver gevorderd in hun economische cyclus. 

→  Hun centrale banken blijven zich doorgaans inschikkelijk opstellen. 

We staan neutraal t.a.v. de VS, waar de ondernemingen momenteel 
profiteren van het beleid van president Trump. Waarom?

→  Het expansionistische beleid van de president is onuitgegeven 
in een periode van niet-recessie, wat de komende jaren nefaste 
gevolgen zou kunnen hebben. 

→  Door het overheidstekort gaat de overheidsschuld waarschijnlijk 
fors aandikken, en stijgende rentevoeten doen daar doorgaans 
geen goed aan.

We blijven aandelen overwegen en raden aan om beleggingen erin te 
spreiden. Met die strategie beperken we de risico’s op het vlak van 
volatiliteit en onzekerheid op de markten.

Obligaties
We handhaven ons advies om obligaties te onderwegen. De eerst-
volgende jaren zal het voor Europese beleggers heel moeilijk worden 
om een rendement te halen op hun obligatieportefeuille. Lage rente-
voeten en een opwaartse rentedruk zijn geen gunstige omgeving. Het 
langetermijnrendement zal hoofdzakelijk van de aandelenmarkten 
moeten komen. 

Voor obligaties is een actief beheer vereist. Afhankelijk van de markt-
opportuniteiten zal het bij momenten interessanter zijn om:

→  te beleggen in kortlopende obligaties dan wel in langetermijn-
obligaties

→  papier van goede kwaliteit in huis te halen of daarentegen te gaan 
voor papier met een hoog rendement

→  de voorkeur te geven aan bepaalde munten dan wel aan bepaalde 
regio’s... 

Het is ook mogelijk posities in te nemen waarbij men geld verdient als 
de rente stijgt, en dit in tegenstelling tot de klassieke obligaties. Een 
actief beheer is doorgaans voorbehouden voor specialisten. Voor een 
particulier is het dan ook beter om te beleggen via fondsen. 

Groeilandobligaties in lokale munt bieden een interessante combi-
natie rendement/risico. Ook hier is het beter te diversifiëren en te 
beleggen via een fonds.

Denken op lange termijn
Geen enkele aandelenmarkt bleef gespaard tijdens neerwaartse 
economische cycli. Vroeg of laat komt er een recessie aan. De beleg-
gingshorizon is een element dat van kapitaal belang is in de strategie 
van de belegger, net als de keuze van de beleggingsthema’s.

Kies voor de langetermijnaanpak, want zo vangt u makkelijker cor-
recties op. Beleg in megatrends, want die zorgen voor een zekere 
groei op lange termijn, en dit via:

→  innoverende ondernemingen uit de farma-, biotech- of informa-
ticasector 

→  ondernemingen die actief zijn in de groeilanden, waar een nieuwe 
middenklasse ontstaat voor hun producten

→  innoverende bedrijven met duurzame strategieën

 

Goed om te weten

Nog t.e.m. 1 juli biedt Belfius 50% korting op de instapkosten 
van een selectie fondsen die beleggen in toekomstgerichte 
thema’s. Lees er meer over op belfius.be/megatrends of bekijk 
ons webinar ‘Beleggen in megatrends’. Schrijf in via  
belfius.be/webinar en u ontvangt een bevestigingsmail met 
een link om het webinar opnieuw te bekijken. 
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Bij Belfius delen we alle beleggingsproducten 

in 3 productcategorieën in: comfort, balanced 

en dynamic. Voor balanced-producten moet de 

risico-indicator kleiner dan of gelijk zijn aan 4. 

Wat betekent dit cijfer? 

 J.T. SCHAARBEEK

VRAGEN

Vragen 
       van onze lezers

De risico-indicator wordt zowel gebruikt voor 
beleggingsfondsen als voor tak 23-beleg-
gingsverzekeringen. Het is een maatstaf om 
het risico van de belegging weer te geven op 
een schaal van 1 tot 7. Zo duidt een lagere 
score op weinig risico, maar ook op een lagere 
opbrengst. Let wel: een fonds met de laagste 
score 1 is geen risicoloze belegging (zo goed 
als risicoloos, maar zonder expliciete garan-
tie, want tussentijds kunnen er heel kleine 
schommelingen plaatsvinden) en behoort 
daarom tot de categorie balanced. Een hogere 
risicoscore zal leiden tot een hoger risico, 
maar wel met mogelijk een hogere opbrengst.

Alle aanbieders van fondsen en beleggings-
verzekeringen zijn wettelijk verplicht om de 
risico-indicator volgens een welbepaalde for-
mule te berekenen en mee te delen aan hun 
klanten. Voor de wiskundigen onder ons: de 
formule is gebaseerd op afwijkingen van de 
weekopbrengsten t.o.v. het gemiddelde over 
5 jaar. De fondsenbeheerder moet dus weke-
lijks de standaardafwijking berekenen, wat 
betekent dat de risico-indicator kan wijzigen 
in de tijd. Een fonds dat 4 maanden op rij een 
hogere of lagere risicoscore heeft, wordt naar 
de betrokken klasse overgeheveld.

Een fonds dat vandaag een risicoscore 4 
heeft en tot de categorie balanced behoort, 
kan bij veel schommelingen op de financiële 
markten dus stijgen naar 5. In dat geval is het 
fonds niet langer balanced, maar dynamic. 

Het gewicht van de dynamische producten 
in uw portefeuille zal stijgen en ligt misschien  
hoger dan u eigenlijk wil. In dat geval dringt 
een bijsturing van uw portefeuille of strategie 
zich op.

Volgens ons kent het systeem van de gestan-
daardiseerde risico-indicator een belangrijke 
tekortkoming en dat is dat de berekening 
van de risicoscore in de munt van het fonds 
gebeurt. 

Een voorbeeld  
Een fonds in Amerikaanse dollar (USD) 
dat uitsluitend belegt in schatkistpapier 
op 3 maanden, heeft een risicoscore 1. 
Nochtans loopt u als Europeaan een aan-
zienlijk muntrisico, maar omdat het fonds 
in USD is uitgedrukt, houdt de formule daar 
geen rekening mee. Is datzelfde fonds – met 
Amerikaans schatkistpapier – in euro uitge-
drukt, dan stijgt de risicoscore naar 3.

Daarom kiezen we er bij Belfius voor om alle 
beleggingen uitgedrukt in een vreemde munt, 
onder te brengen in de productcategorie 
dynamic. 

Comfort, balanced of dynamic?
Al onze beleggingsproducten horen thuis in 
1 van de 3 productcategorieën, volgens hun 
risico en hun potentieel rendement. Zo ziet 
u in een oogopslag of een bepaald product 
bij u past of niet.

COMFORT – beleggingen waarbij 
u zeker bent dat u uw geïnves-
teerde kapitaal op de vervaldag* 
terugkrijgt.

 BALANCED – beleggingen met 
een mogelijk hoger rendement 
dan Comfort, waarbij u niet zeker 
bent dat u uw geïnvesteerde kapi-
taal op de vervaldag* terugkrijgt.

DYNAMIC – beleggingen met een 
mogelijk nog hoger rendement 
dan Balanced, maar ook risicovol-
ler.

* indien van toepassing
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Beleggingshorizon?

Uw beleggingshorizon is de periode 
waarin u het geld dat u belegt, niet 
nodig hebt. De duur van die periode 
bepaalt mee de beleggingsvorm die 
u kiest. Hebt u een lange horizon, 
dan kunnen aandelen of fondsen bv. 
geschikt zijn voor u.

Hebt u uw geld zeker binnen de 
2 jaar nodig, dan is beleggen in 
aandelen, fondsen of obligaties veel 
minder geschikt.

Binnen onze beleggingsaanpak 
kan u kiezen tussen de volgende 
maximale horizonnen.
3 jaar
5 jaar
7 jaar
10 jaar
Meer dan 10 jaar.

U gaf aan dat u uw geld niet langer dan 5 jaar 
kan missen. Bij de bepaling van de beleggings-
horizon voor fondsen baseren we ons op de 
volgende vraag: hoe lang moet de klant het 
fonds minimaal bijhouden om het risico op 
kapitaalverlies zoveel mogelijk te beperken? 
Uitzonderlijke situaties – denken we aan de 
beurscrash uit de jaren 30 of, recenter, de 
technologiecrash rond 2000 – laten we hier-
bij buiten beschouwing. Om een eenduidige 
methode te hebben, maken we de link met de 
gestandaardiseerde risicoscore. Hoe hoger de 
score, hoe hoger het risico en dus hoe langer 
de minimale beleggingshorizon. Momenteel 

Ik heb mijn portefeuillestrategie bepaald 

en gaf aan dat ik bereid ben om wat  

risico te lopen. Mijn beleggingshorizon 

is 5 jaar. In de adviezen die ik van jullie 

krijg, vermelden jullie nooit aandelen-

fondsen. Waarom niet?

 K.B. HUIZINGEN

hebben aandelenfondsen een risicoscore van 
5, 6 of zelfs 7 en daarom is de aanbevolen 
horizon langer dan 5 jaar.

Via gemengde fondsen die zowel in aandelen 
als in obligaties beleggen, of fondsen die de 
schommelingen proberen te beperken, kan u 
wel een graantje meepikken van de beurse-
volutie. Deze fondsen hebben meestal een 
risicoscore 4. Wil u toch in aandelenfondsen 
beleggen, dan kan dat natuurlijk. We zullen 
u echter wijzen op het risico.
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Focus op  
duurzame fondsen bij Belfius  

Duurzaam beleggen is een term die veel ladingen dekt. Wat betekent 
dat concreet voor het gamma duurzame fondsen bij Belfius? 

Duurzaam beleggen
Duurzaam verantwoord beleggen wordt vaak aangeduid met de 
Engelse term ‘Sustainable Responsible Investing’ (SRI) en spreekt 
meer en meer beleggers aan. Iedereen heeft graag een zo hoog 
mogelijk rendement, maar veel beleggers willen ook dat de gekozen 
effecten (aandelen, obligaties) in hun fonds het label ‘duurzaam’ 
krijgen, en dit op basis van een bepaalde analyse. Hun idee is: “Als ik 
beleg, kan de wereld er ook maar best beter van worden.” 

Duurzaam beheer leidt op langere termijn normaal ook tot betere 
prestaties. Want het zijn niet alleen financiële parameters (bv. waar-
dering, winstgroei…) die bepalen of een gekozen effect succesvol gaat 
zijn – al blijven ze uiteraard belangrijk bij het opmaken van duurzame 
portefeuilles. Maar ook heel wat andere duurzame criteria hebben 
op lange termijn invloed op het rendement van een effect. En die 
moeten dan ook mee geïntegreerd worden in het selectieproces 
van effecten. Een proces dat onze partner Candriam beheert voor 
de duurzame fondsen bij Belfius. 

BEST IN CLASS-BENADERING

“Als ik beleg, kan de wereld 
er ook maar best beter van 

worden.”

© Candriam    MACROCRITERIA
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Hoe duurzame effecten selecteren?
De criteria zijn verschillend voor de selectie van bedrijven (voor 
keuze van aandelen en bedrijfsobligaties) en voor die van landen 
(vooral voor keuze van staatsobligaties).

Selectie van bedrijven
Bij deze selectie past men 3 filters toe.

1.  Best in class-benadering: dit heeft tot doel de bedrijven te selec-
teren die bij de beste van de sector horen, en dit op basis van hoe ze 
omgaan met uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. 
Dit gebeurt zowel op micro- als macroniveau. 

 →  De micro-analyse gaat na in welke mate de bedrijven in hun 
strategie rekening houden met de belangen van de ‘stakeholders’ 
(klanten, werknemers, leveranciers...). Want die belangen kunnen 
zowel risico’s als opportuniteiten inhouden voor de bedrijven. 

 →  In de macro-analyse checken de analisten hoe de sector waarin 
het bedrijf actief is, omgaat met uitdagingen op vlak van duur-
zaamheid (bv. klimaatverandering, uitputting van de natuurlijke 
hulpbronnen, demografische ontwikkeling, gezondheid en wel-
zijn). 

2.  De normatieve benadering: dit gaat na of de ondernemingen de 
principes van het United Nations Global Compact naleven. Ze 
omvatten 4 hoofddomeinen, nl. de mensenrechten, het arbeids-
recht, het milieu en de strijd tegen corruptie. Het gaat niet alleen 
om het al dan niet naleven van deze principes, maar ook hoe het 
bedrijf reageert als er zich een inbreuk voordoet en hoe het ervoor 
zorgt dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. 

Interessant om te weten

In onze duurzame fondsen worden geen derivaten (bv. opties, futu-
res) gebruikt op beursindexen, om zo de posities op aandelen snel te 
verhogen (long-positie) of te verlagen (short-positie), omdat deze 
indexen niet volledig duurzaam zijn. Dit is wel mogelijk met derivaten 
op obligaties/rente als het betrokken land het label ‘duurzaam’ krijgt. 
Dezelfde redenering geldt voor derivaten op deviezen. 

3.  Uitsluitingen van bedrijven die actief zijn in bewapenings- en 
andere controversiële activiteiten (bv. gokken, tabak, genetische 
manipulatie). Voorbeelden van bekende bedrijven die zijn uitgeslo-
ten: 

 →  Samsung Electronics: heel wat tekortkomingen rond o.a. men-
senrechten en corruptie. Bovendien is een dochteronderneming 
ook actief in de wapenindustrie

 →  Boeing: belangrijke activiteiten in de wapenindustrie

Selectie van landen
Bij deze selectie past men 2 filters toe.

1.  Best in Universe-benadering: enkel die landen worden gese-
lecteerd die hun menselijke, natuurlijke, maatschappelijke en 
economische middelen zo goed mogelijk beheren, en op die manier 
duurzame welvaart garanderen voor hun bevolking. 

2.  Uitsluitingen van landen met een autoritair regime of die 
bepaalde minimumeisen rond democratie en corruptie niet 
halen. Voorbeelden van landen die zijn uitgesloten:

 →  China: gebrek aan democratie, welig tierende corruptie en povere 
werkomstandigheden, met bovendien enorme uitdagingen rond 
consumptie van fossiele brandstoffen

 →  Polen: grote tekortkomingen rond milieu. Zo zijn ze voor elektri-
citeit vooral afhankelijk van steenkoolcentrales

Opmerking
Indirect kan de landenkeuze ook een impact hebben op de bedrijven 
in de portefeuilles. Zo hebben de duurzame portefeuilles bij Belfius 
geen Chinese bedrijven in portefeuille waarvan de Chinese staat een 
groot deel van de aandelen bezit. Op die manier zijn heel wat Chinese 
banken trouwens uitgesloten. 

AANBOD VAN DUURZAME FONDSEN BIJ BELFIUS
We hebben een breed aanbod van duurzame aandelenfondsen, 
gemengde fondsen en obligatiefondsen. Meer info vindt u op 
belfius.be/duurzaambeleggen.  
T.e.m 1 juli geldt bovendien 50% korting (of meer) op de 
instapkosten van heel wat beleggingen, waaronder ook duurzame 
keuzes. Meer info op belfius.be/megatrends. 

MEER INFO?
belfius.be/duurzaambeleggen-video 

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/duurzaam-beleggen/index.aspx?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=062018&extseg=fondsdurables&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/tijdelijk-aanbod/megatrends/index.aspx?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=062018&extseg=megatrends&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/video/index.aspx?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=062018&extseg=oba&extfor=pdf&dummy=x
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50% korting (of meer) op de instapkosten  

als u belegt in megatrends.

Laatste dagen: nog t.e.m 1 juli!

We leven langer, robots maken bijna deel uit van onze dagelijkse realiteit, het Noordpoolijs 
blijft smelten… Door deze fundamentele verschuivingen zal de wereld er morgen helemaal 
anders uitzien. Haal hier voordeel uit en investeer vandaag al in deze ‘megatrends’.

Meer info?  
Ontdek er alles over op belfius.be/megatrends  
of vraag advies in uw kantoor.

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A
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https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/tijdelijk-aanbod/megatrends/index.aspx?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=062018&extseg=megatrends&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/tijdelijk-aanbod/megatrends/index.aspx
https://www.onlineseminar.be/belfius_nl/
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