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in de kijker

Na een blitzstart begin dit jaar zongen de 
financiële markten al snel een toontje lager, 
waarna een op- en neergaande beweging 
volgde. Een plotse renteopstoot in de Verenigde 
Staten – gevolgd door een opbod van handels-
maatregelen – verstoorde de markten. Ondanks 
de recente macro-economische gegevens, die 
iets minder gunstig uitvallen dan verwacht, 
bleef de markten echter een meer uitgesproken 
terugval bespaard.
De economische conjunctuur blijft gezond en 
de indicatoren blijven op een hoog niveau, ook 
al daalden ze allemaal een beetje. Bepaalde 
beleggers en ook Belfius (zie het aprilnummer 
van Uw Beleggingen) zagen de correctie als een 
aankoopopportuniteit. Sinds eind maart tekent 
er zich een haussetrend af en wellicht zullen de 
degelijke financiële resultaten de aandelenmark-
ten geruststellen. U kan hier meer over lezen op 
p. 6 en 7.
Wat obligaties betreft, houdt de overvloed 
aan liquide middelen van de centrale banken de 
rentevoeten nu al enkele jaren laag. Bovendien 
zijn er vandaag de dag weinig obligaties met een 
interessant rendement. Maar hoe zit het met 
de groeilandobligaties? U leest er alles over op 
p. 8 en 9.
Bij Belfius staat de tevredenheid van de klanten 
centraal. Daarom komen we graag tegemoet aan de 
specifieke wensen van beleggers. Onze hervormde 
beleggingsaanpak biedt dan ook enkele belangrijke 
troeven. Zo kan u op een eenvoudige manier beleg-
gingsadvies vragen via de weg die u verkiest, zowel 
online als via uw kantoor, en is het gegeven advies 
uiterst gepersonaliseerd en voor u geschikt. Lees 
hier meer over op p. 3, 4 en 5.
Veel leesplezier!

Aarzelende 
beurzen
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Onze beleggingsaanpak: 
persoonlijk advies, in  
uw kantoor én online

Klanten willen meer en meer hulp bij hun financiële zaken op het moment en via de weg die hen het best 
past, ook op beleggingsvlak: soms via hun financieel adviseur in kantoor binnen de kantooruren, soms 
online in hun luie zetel ’s avonds laat. Misschien herkent u dit? Dan zit u goed, want Belfius hervormde zijn 
beleggingsaanpak om hier een antwoord op te bieden. 

In die beleggingsaanpak geldt dat u advies 
krijgt via de weg van uw voorkeur op dat 
moment, online of via uw kantoor, en dat dit 
advies altijd bij u past – rekening houdend 
met uw specifieke situatie en uw wensen. 
Want online en kantoor vullen elkaar aan. Dat 
betekent ook dat u het geplande gesprek met 
uw financieel adviseur thuis kan voorberei-
den via de Belfius-apps of Belfius Direct Net. 
Of het beleggingsproduct dat u in kantoor 
geadviseerd krijgt, na overleg met uw partner, 
thuis online kan onderschrijven. U kan op elk 
moment online uitleg vragen, maar ook altijd 
terecht bij uw financieel adviseur. 

FOCUS

Inhoud

In kantoor met de 
hulp van uw financieel 

adviseur of online. 
U kiest! De aanpak 

blijft dezelfde.

 Flexibel
Via elke weg hetzelfde 
beleggingsadvies
Het advies, online of via kantoor, past altijd bij 
uw op voorhand bepaalde beleggersprofiel en 
portefeuillestrategie. Ook het ‘proces’ blijft 
hetzelfde. Wat u online opstartte, kan u in 
kantoor afronden en omgekeerd. Bovendien 
houdt uw financieel adviseur rekening met de 
voorstellen die u online kreeg en omgekeerd.  

 Transparant
1. Voor u geschikt advies
Bij elk beleggingsadvies, online of via kantoor, 
bevestigen we dat het bij u past en verant-
woorden we waarom, rekening houdend met 
uw profiel en strategie. We bekijken ook 
de spreiding van al uw beleggingen om te 
voorkomen dat uw portefeuille oververte-
genwoordigd is in bepaalde sectoren, regio’s…

2. Actieve opvolging mogelijk
Dankzij het uitgebreide beleggingsoverzicht 
in de Belfius-apps en Belfius Direct Net kan 
u uw portefeuille actief opvolgen en beheren 
via uw smartphone, tablet of pc, waar en wan-
neer u maar wil. Ook ontvangt u trimestrieel 
een duidelijk en overzichtelijk portefeuille-
rapport.

3. Transparant kostenoverzicht
Het jaarlijkse kostenoverzicht geeft u alle 
details van de u aangerekende kosten, zodat 
u duidelijk ziet hoeveel u betaalt en waarvoor 
precies.  

Belfius Mobile: 
gratis, handig en 
veilig

Met de Belfius Mobile app voor smart-
phone kan u uw overschrijvingen doen 
zonder kaartlezer, uw beleggingen behe-
ren waar en wanneer u maar wil, betalen 
zonder bankkaart en nog zoveel meer. Zelfs 
vanaf nu online beleggingsadvies vragen. 
Gebruikt u de app nog niet, download hem 
dan via de App Store of Google Play. Lukt 
het niet, ga dan langs in uw kantoor.  



4 UW BELEGGINGEN 
Mei 20184

 Eenvoudig
In 7 schermen naar advies
Eens uw beleggersprofiel en portefeuillestra-
tegie bepaald, kan u ook online advies vragen. 
En dit in amper 7 stappen. Heel eenvoudig 
en snel!

Eenvoudige profielen, strategieën 
en productcategorieën
Dankzij de doorgedreven personalisatie is 
uw beleggersprofiel eenvoudig en makkelijk 
te begrijpen en aan te passen. Uw financiële 
reserve en situatie worden duidelijk weerge-
geven, samen met uw kennis van en ervaring 
met bepaalde producten. 

Ook voor de verschillende strategieën is 
eenvoud het sleutelwoord. Aan de hand van 
enkele fundamentele vragen krijgt u een 
heel persoonlijke strategie die enkel op u van 
toepassing is en niet op een ‘groep van per-
sonen’, waarbij u ook hier heel overzichtelijk 
ziet welke keuzes u maakte.

Bovendien brachten we al onze beleg-
gingsproducten onder in 1 van de 3 
productcategorieën (zie kader), en dit op 
basis van hun risico en potentieel rendement. 

STRATEGIEFOCUS

Productcategorieën

COMFORT = beleggingen waarbij u 
zeker bent dat u uw geïnvesteerde kapitaal 
op de vervaldag* terugkrijgt.  

BALANCED = beleggingen met 
een mogelijk hoger rendement dan die in 
comfort, waarbij u niet zeker bent dat u uw 
geïnvesteerde kapitaal op de vervaldag* 
terugkrijgt.

DYNAMIC = beleggingen met een 
mogelijk nog hoger rendement dan die in 
balanced, maar ook risicovoller.
* indien van toepassing

 Persoonlijk 
Elke klant is uniek
Elke klant, ook u, heeft een eigen uniek 
beleggersprofiel. Bovendien is uw portefeuil-
lestrategie niet langer een keuze uit vooraf 
gedefinieerde standaardstrategieën, maar 
specifiek geënt op het doel van de porte-
feuille.

Op de volgende pagina leggen we u in detail 
uit hoe persoonlijk ons beleggingsadvies is.

HULP NODIG? 
Bij vragen kan u:
→  Belfius Connect contacteren, 

telefonisch, via (video)chat of mail 
(op bankwerkdagen tot 22 uur en op 
zaterdag tot 17 uur).

→  bij uw financieel adviseur terecht. Hij 
beantwoordt ze graag, geeft u extra 
uitleg, begeleidt u bij het bepalen van 
uw profiel en strategie, en geeft u 
advies als u dat wil.

7 EENVOUDIGE EN SNELLE STAPPEN VOOR ONLINE ADVIES
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Beleggingsadvies op uw maat: hoe gaat u tewerk?
Bepaal eenmalig: 

1  uw  
beleggersprofiel

Wil u beleggen, dan moet u eerst eenmalig uw 
profiel bepalen, zodat we kunnen nagaan of 
een belegging wel bij u past.  
Elk profiel is persoonlijk en dus uniek. 
Anders voor elke klant, maar ook voor elke 
relatie. U kan dus individueel een ander profiel 
hebben dan samen met uw partner. 
Uw beleggersprofiel wordt bepaald door uw 
financiële situatie. Enerzijds gaan we na wat 
uw ‘vermogen om plotse onkosten of eventu-
ele verliezen op te vangen’ is. Uw inkomsten 
en uitgaven bepalen dat vermogen, en het 
verschil tussen beide is uw mogelijk spaar- en 
beleggingsbedrag.
Anderzijds gaan we ook na welke productca-
tegorieën bij u passen en daarvoor houden 
we rekening met:
→  uw financiële reserve: hoeveel geld moet 

onmiddellijk beschikbaar zijn om onvoor-
ziene kosten te kunnen opvangen?

→  uw plannen op korte termijn: welk deel 
van uw te beleggen kapitaal blijft best 
beschermd om uw plannen op korte ter-
mijn mee te realiseren?

2 uw  
portefeuillestrategie

Een portefeuille per doel, een 
strategie per portefeuille  
U kan beleggen voor meerdere doelen via 
meerdere portefeuilles, bv. een portefeuille 
voor uw pensioenopbouw en een portefeuille 
voor de hogere studies van uw kind(eren). Elk 
doel heeft zijn eigen horizon en risico. Of 
anders gezegd: wat wil u binnen welke ter-
mijn met deze portefeuille bereiken, en tegen 
welk risico?  

Dit bepaalt de strategie van de portefeuille. 
Zo kan het aandeel van meer risicovolle pro-
ducten binnen de portefeuille bestemd voor 
uw pensioenopbouw groter zijn dan binnen 
de portefeuille bestemd voor de studies van 
uw kind(eren). Want de termijn waarvoor men 
belegt, is veel langer.  

Waarom u een portefeuille opbouwt (= doel) 
en binnen welke termijn u dat doel wil bereiken 
(= horizon), zijn vrij eenvoudig te bepalen. Iets 
moeilijker is het bepalen van hoeveel risico u 
wil of kan lopen (= risicobereidheid). Hiervoor 
moet u 2 fundamentele vragen beantwoorden.
1. Welk bedrag wil, of mag, u zeker niet 
kwijtraken?
Dit is het bedrag waarvoor u in uw portefeuille 
geen risico wil lopen en dat u minstens in 
producten met kapitaalbescherming of op een 
spaarrekening aanhoudt (comfort-producten).

2. Wil u het aandeel van de meer risico-
volle producten beperken en zo ja, in welke 
mate?
Hoe meer rendement u nastreeft, hoe groter 
het risico op (mogelijk) verlies. U kan dan 
ook heel eenvoudig aanduiden hoe belang-
rijk zekerheid voor u is. Let wel, hoe meer u 
op zeker speelt, hoe kleiner uw kans op een 
potentieel hoger rendement.

3 uw kennis van en ervaring 
met beleggingen

De bedoeling is dat we u enkel beleggingen 
adviseren die u kent en waarvan u de eventu-
ele risico’s begrijpt en kan inschatten. Daarom 
peilen we eerst naar uw kennis en ervaring.  

MEER INFO?
Bekijk zeker ook de demo op 
belfius.be/beleggen  
en bepaal nadien zelf uw 
beleggersprofiel en strategie.

Dit zijn zeer belangrijke stappen in het 
beleggingsproces en absoluut noodza-
kelijk. Hebt u bijvoorbeeld geen profiel 
en strategie bepaald, dan kunnen we u 
geen beleggingsadvies geven.

Hoe bepalen?
U kan elk van deze stappen online 
doorlopen of samen met uw financieel 
adviseur in kantoor. Uiteraard is het 
eindresultaat hetzelfde, ongeacht de 
weg die u koos. Eens doorlopen, kan u 
op elk moment advies vragen, online of 
via uw financieel adviseur. Bij elk advies 
dat u vraagt zal nadien rekening gehou-
den worden met dit zeer persoonlijke 
profiel en de door u gekozen strategie 
bij die portefeuille. Neemt u plots liever 
wat minder risico of wijzigt uw financi-
ele of persoonlijke situatie, dan u kan u 
dit natuurlijk wel aanpassen.

Advies vragen 

Nu uw beleggersprofiel en uw 
strategie bepaald zijn, en we weten 
welke kennis en ervaring u hebt 
met beleggen, kan u op elk moment 
advies vragen dat steeds met alle 
aspecten rekening houdt. Bij elk 
beleggingsadvies, online of via 
kantoor, bevestigen we dat het bij u 
past en verantwoorden we waarom, 
rekening houdend met uw profiel 
en strategie. We bekijken ook de 
spreiding van al uw beleggingen om 
te voorkomen dat uw portefueille 
oververtegenwoordigd is in bepaalde 
sectoren, regio’s.... Op de manier die u 
verkiest en waarvan u zeker bent dat 
het bij u past.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fbeleggen
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STRATEGIESTRATEGIE

2018: economisch 
boerenjaar met 
wispelturige beurzen?

Wereldwijd blijft de economische groei op post en verrassen de bedrijfsresultaten in positieve zin. Toch 
zijn de aandelenbeurzen wispelturig en staan ze iets lager dan begin 2018. Uiteraard ging het gekibbel 
over mogelijke invoerheffingen niet onopgemerkt aan de markten voorbij. Of is er meer aan de hand?

VS: boomend vertrouwen ondanks 
handelsspanningen 
De eerste maanden van 2018 steeg het consumentenvertrouwen 
naar het hoogste niveau sinds 2000. De Amerikanen putten vertrou-
wen uit de werkloosheidsdaling, de gestegen lonen en de hoop op 
meer koopkracht door de in december goedgekeurde belastingverla-
ging. Ondanks de toenemende handelsspanningen met China zit het 
bedrijfsvertrouwen bij de kmo’s nog altijd in de lift.
Een handelsoorlog is in niemands belang en na het huidige gekibbel 
zal er een akkoord gevonden worden. Wellicht bekomt Trump kleine 
toegevingen van de Chinezen, waarmee hij zijn conservatieve kie-
zers tevreden kan houden. Belangrijk voor de midterm elections van 
begin november.
In dit gunstige economische klimaat was het geen verrassing dat 
de Amerikaanse centrale bank (Fed) unaniem overging tot een ver-
hoging van de officiële kortetermijnrente met 0,25% tot 1,75%. De 
Fed verhoogde ook de groeivooruitzichten, naar 2,7% voor 2018 en 
2,4% voor 2019. De inflatievooruitzichten bleven stabiel op 1,9% voor 
2018 en 2% voor 2019. Dit jaar staan er nog 2 renteverhogingen op 
de agenda, tenzij de inflatie roet in het eten gooit en meer actie – lees: 
een nog hogere rente – vereist.
Sinds midden vorig jaar ligt de inflatie iets boven de 2%. Zo waren 
de consumptieprijzen in maart  2,4% hoger dan in 2017 en steeg de 
olieprijs sinds vorig jaar van 50 naar 74 USD/vat (23/4). En dit o.a. 
door de productiebeperking van de OPEC, maar ook door de sterke 
wereldwijde groei. Dit zorgt voor meer vraag naar grondstoffen, 

waardoor bv. aluminium en andere metalen duurder worden. Door 
de krappe arbeidsmarkt kunnen de lonen verder stijgen. Sommige 
economen vrezen een fors hogere inflatie (richting 3%), met een fors 
hogere rente en mogelijk een beurscorrectie tot gevolg. We geloven 
nog altijd niet in dat scenario, want:  
→  de opflakkering van de olieprijs is wellicht tijdelijk
→  de onderhandelingsmarge voor hogere lonen is beperkt

Eurozone: sterke groei 
Het is opvallend hoe het vertrouwen bij ondernemers en beleggers 
dit jaar daalde. Een reactie op de toegenomen handelsspanningen, 
maar ook een normalisering na de vorige zeer sterke maanden. De 
terugval is geen reden tot bezorgdheid, want de economie wordt nog 
altijd ondersteund door:     
→ een werkloosheidsdaling
→ een herstel van de consumptie en de investeringen
→ een lager politiek risico dan in 2017 
→ een sterke groei bij de handelspartners (VS, Azië)
De groei kan in 2018 en 2019 wel iets lager zijn dan in 2017. De duur-
dere euro weegt op de export, maar maakt de ingevoerde goederen 
wel goedkoper. De komende jaren zal de inflatie geen probleem 
vormen. In maart stegen de prijzen met 1,3% t.o.v. vorig jaar en voor 
de kerninflatie – zonder de volatiele voedings- en energieprijzen – 
bedroeg de stijging slechts 1%. Nog altijd onder de 2%-doelstelling 
van de Europese Centrale Bank (ECB). Een rentestijging is dus nog 
niet voor morgen. 
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Japan: groeiende economie klimt uit diep dal
Sinds het laatste kwartaal van 2016 bedraagt de gemiddelde groei 
1,6% en ook in 2018 kan hij uitkomen op 1,7%. De werkloosheid is 
historisch laag, positief voor de consumptie. Japan kampt wel met 
een aantal structurele problemen:   
→  een verouderende bevolking
→ een dalende spaarquote
→ een torenhoge overheidsschuld 
Analysten verwachten niettemin dat de economische groei zich 
voortzet. Dit dankzij de sterke wereldwijde vraag, de krapte op de 
arbeidsmarkt en de grote cashreserves bij bedrijven en particulie-
ren. De Bank of Japan zet ondertussen haar nul-rentebeleid verder, 
ondanks de geleidelijke stijging van de inflatie (+1,1% in maart).

Groeilanden
We blijven positief voor de groeilanden omwille van: 
→  een hogere groei dan in de westerse wereld 
→  een structureel dalende inflatie
→  stijgende grondstofprijzen (en groeilanden zijn rijk aan grond-

stoffen) 
China blijft een aandachtspunt. Het land vertraagt doelbewust haar 
schuldgroei en probeert de economie om te vormen van een export-
gerichte groei naar een model gericht op interne consumptie. Dit kan 
wegen op de vraag naar grondstoffen (aluminium, zink, cement…) en 
zo een negatieve impact hebben op veel groeilanden. 

Kies voor de toekomst
We blijven geloven dat de beurzen 2018 positief zullen afsluiten, al is 
het dan met meer schommelingen dan in 2017. Maar wie in afwachting 
geld parkeert op een spaarrekening, zal vaak mooie winsten mislopen. 
Het timen van het juiste instapmoment is zo goed als onmogelijk. 
Niemand heeft een glazen bol.  

Wil u het hoofd koel houden in deze nerveuze beurstijden: 

→  werk dan met een regelmatig beleggingsplan en spreid uw aankopen 
in de tijd. U koopt eens aan goedkopere en dan weer aan duurdere 
koersen, maar op lange termijn zal uw resultaat beter zijn dan bij 
een spaarrekening

→  hou dan een langetermijnhorizon voor ogen en kies voor toekomst-
thema’s of megatrends:    

 > demografische verschuivingen
 > groeilanden
 > technologische doorbraken
 > klimaat- en maatschappelijke verschuivingen

Kies dus resoluut voor innovatieve bedrijven uit bv. de farma-, biotech- 
of IT-sector. Of bedrijven actief in groeilanden, die er een graantje 
meepikken van de opkomende middenklasse.  

Onze specialisten selecteren voor u innoverende bedrijven met 
een  duurzame langetermijnstrategie. Bovendien biedt Belfius 
u t.e.m. 1 juli minstens 50% korting op de instapkosten van ons 
beleggingsaanbod dat inspeelt op deze toekomstthema’s. Neem 
een kijkje op belfius.be/megatrends. 

AANDELEN: ONZE REGIONALE VISIE

VS Neutraal 
(=houden)

+  Sterke economie, maar einde cyclus in zicht; 
uitstekende bedrijfsresultaten 

—  Dure aandelen; verdere renteverhogingen
Eurozone Overwogen 

(=kopen)
+  Aantrekkende economie bij begin 

cyclus; terugvallende waarderingen (tot 
onder 20-jarig gemiddelde) door sterke 
bedrijfsresultaten;  
geen renteverhoging in 2018

UK Onderwogen 
(=verkopen)

—   Brexit-onzekerheid weegt op economie en 
beurs

Japan Overwogen 
(=kopen)

+  Goedkope aandelen; verderzetting soepel 
beleid door Bank of Japan 

Groeilanden Overwogen 
(=kopen)

+   Correct gewaardeerde aandelen; solide 
groei; regio kan kapitaal aantrekken; 
goedkope munten (de meeste); belegging in 
toekomstthema 

Webinar ‘Beleggen in 
megatrends’

15 mei 2018 om 20 uur of bekijk het uitgesteld
Een snel groeiende wereldbevolking, de opkomst van de groeilanden, 
de vele technologische doorbraken en de klimaatverandering… Deze 
‘megatrends’ zorgen niet alleen voor enorme veranderingen in onze 
samenleving, maar bieden u als belegger ook opportuniteiten.

In deze online infosessie ontdekt u er alles over. U krijgt meteen ook 
een antwoord op al uw vragen, die u via de chat kan stellen. Schrijf 
u in via belfius.be/webinar en u krijgt een bevestigingsmail met 
een link. Zo kan u het webinar live volgen, of het later opnieuw of 
uitgesteld bekijken.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/tijdelijk-aanbod/megatrends/index.aspx
https://www.onlineseminar.be/belfius_nl/
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Groeilandobligaties  
in de kijker

STRATEGIEFOCUS

In het Westen is de rente al jaren laag, maar de voorbije maanden steeg ze zeer geleidelijk in de VS – al rondde ze 
de kaap van 3% op 10 jaar nog niet. In de VS bedraagt de 10-jarige rente namelijk 2,9%; in België slechts 0,90%. 
Bent u dus nog altijd op zoek naar meer rendement, dan kan u uw gading vinden in de groeilanden, de zogenaamde 
‘emerging markets’. Zo betaalt Brazilië voor een overheidsobligatie op 10 jaar meer dan 9% per jaar. Een zeer 
mooie coupon. Maar vergeet niet dat u als belegger een muntrisico loopt. Bij groeilandobligaties kiest u best voor 
uitgiftes in harde munten, zoals de Amerikaanse dollar (USD), of lokale munten.

Groeilandobligaties in harde munten  
Harde of sterke munten (bv. USD, euro, Japanse yen) worden algemeen 
aanvaard als betaalmiddel voor goederen en diensten, omdat ze snel 
verhandelbaar zijn op valutamarkten. Ze genieten het vertrouwen 
van beleggers omdat ze uitgegeven zijn door landen met: 
→  een sterke economie en een lage inflatie
→  onafhankelijke centrale banken
→  stabiliteit op politiek vlak
De USD wordt nog altijd gebruikt bij meer dan 50% van de internati-
onale handelstransacties en blijft, in tijden van financiële stress op 
de markten, de vluchtmunt bij uitstek – net als de euro en de yen. 
Veel groeilanden geven dan ook obligaties uit in USD. De financie-
ringskost is vaak lager dan wanneer het groeiland geld ophaalt in zijn 
eigen lokale munt. 

Voor een uitgifte op 10 jaar in USD betaalt Brazilië bv. 4,85%, een pak 
minder dan de gelijkaardige uitgifte in Braziliaanse real. Het groeiland 

loopt wel een risico, want als de dollar stijgt, worden de schuld en 
de interestlasten in USD ook duurder. Daarom geven meer en meer 
groeilanden obligaties uit in hun eigen munt. Maar dat is niet voor 
alle groeilanden interessant, omdat de financiële markten soms 
onvoldoende ontwikkeld zijn. Zo geven de frontierlanden (zie kader) 
vooral obligaties uit in harde munten. 

Ons advies
Ons advies voor groeilandobligaties in harde valuta daalde onlangs 
van ‘kopen’ naar ‘houden’, omdat:

→  het renteverschil met Amerikaanse overheidsobligaties historisch 
laag is en nog maar 2,5% bedraagt t.o.v. 5% begin 2016 (zie grafiek)

→  de Amerikaanse rente geleidelijk stijgt, wat beleggers ertoe kan 
aanzetten hun obligatiebeleggingen in groeilanden te verminderen 
ten voordele van de VS 

→ het stijgingspotentieel van de USD t.o.v. de euro beperkt is 
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MEER INFO?
Neem een kijkje op belfius.be/groeilandobligatiefonds-
hardemunten.

HISTORISCH LAAG RENTEVERSCHIL VOOR 
GROEILANDOBLIGATIES IN HARDE VALUTA

AANTREKKELIJKE RENTEVERGOEDING VOOR 
GROEILANDOBLIGATIES IN LOKALE VALUTA

   RENTEVERSCHIL TUSSEN GROEILANDOBLIGATIES (HARDE 
VALUTA) EN AMERIKAANSE RENTE
  GEMIDDELDE RENTEVERSCHIL AFGELOPEN 5 JAAR (INDEX 
JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED SPREAD)

  RENTEVERGOEDING VOOR GROEILANDOBLIGATIES IN LOKALE 
MUNT (INDEX JP MORGEN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED 
COMPOSITE YTM)
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Groeilanden = emerging 
markets + frontierlanden?

‘Emerging markets’ wordt in het Nederlands vaak vertaald als ‘groei-
landen’. Men verwacht dat deze landen hun ontwikkelingsachterstand 
op het Westen binnen een redelijke termijn zullen inhalen. Er bestaat 
geen eenduidige lijst van de landen die tot de emerging markets 
behoren. Fondsenbeheerders gebruiken vaak de indeling van index-
bouwer Morgan Stanley.

Ook voor ‘frontierlanden’ bestaat er geen echte definitie. Het zijn 
landen die qua economische ontwikkeling achterop hinken (veel 
Afrikaanse landen), of waarvan de financiële markten klein zijn 
(bv. Roemenië), of die ooit tot de emerging markets behoorden (bv. 
Argentinië).

Groeilandobligaties in lokale munten  
(local currency)
De laatste jaren slagen de groeilanden erin om steeds meer geld op 
te halen in lokale munten. Niet onlogisch, gezien de fundamenten 
van de meeste landen verbeterden. Zo zien we dat de inflatie in veel 
groeilanden fors daalde en de tekorten op de lopende rekeningen 
kleiner werden. Daarnaast blijven de groeivooruitzichten veelbelo-
vend: volgens het Internationaal Monetair Fonds trekt de groei aan 
van 4,7% in 2017 naar 4,9% in 2018 en 5% in 2019.

Door de dalende inflatie hebben centrale banken de ruimte om hun 
interestvoeten te verlagen. Positief voor bestaande obligaties, want 
door de rentedaling stijgen de koersen. Een lagere rente kan tijdelijk 
wel wegen op de munt. Op lange termijn verwachten we dat de munten 
van groeilanden in waarde kunnen stijgen t.o.v. de euro, want er is 
een positief verband tussen de toename van het welvaartsniveau 
en de wisselkoers.  

Ons advies  
We geven een ‘kopen’-advies voor groeilandobligaties in lokale munt, 
omdat:
→  ze nog altijd een zeer aantrekkelijke rentevergoeding bieden
→  de goedkope waardering van de lokale munten t.o.v. de euro voor 

een mooi instapmoment zorgt

 
INTERESSE? 
Surf dan naar belfius.be/groeilandobligatiefonds-
lokalemunten.

VOLGENDE LANDEN BEHOREN TOT DE EMERGING 
MARKETS INDEX VAN MSCI

Brazilië, Chili, 
Colombia, Mexico, 
Peru

Egypte, Griekenland, 
Hongarije, Polen, Qatar, 
Rusland, Tsjechië, Turkije, 
Verenigde Arabische 
Emiraten, Zuid-Afrika

China, India, Indonesia, 
Zuid-Korea, Maleisië, 
Pakistan, Filippijnen, 
Taiwan, Thailand

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0083568666&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fgroeilandobligatiefonds-hardemunten
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0083568666&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fgroeilandobligatiefonds-hardemunten
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0616945282&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fgroeilandobligatiefonds-lokalemunten
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0616945282&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fgroeilandobligatiefonds-lokalemunten
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Wat is jullie visie over 
aandelen na de correctie van 
de aandelenmarkten begin 
2018?
K.V.W. : “Het fundamentele plaatje – econo-
mische groei, ondersteunende centrale banken 
en een stijging van de bedrijfswinsten – blijft 
in het voordeel van aandelen pleiten. Toch 
bouwden we het aandelengewicht in onze pen-
sioenspaarfondsen progressief wat af, al is het 
nog altijd iets hoger dan het neutrale gewicht.  

Ondanks onze positieve strategische visie 
zijn we op korte termijn wat voorzichtiger, 
aangezien de geopolitiek de aandacht van de 
beleggers trok. De vrees voor een handels-
oorlog tussen de VS en China en het moeilijk 
te ontwarren conflict in Syrië zijn de 2 voor-
naamste bronnen van onzekerheid. Bovendien 
houdt een mogelijk hogere inflatie (vooral in 
de VS) de markten bezig. Daarom hadden de 
pensioenspaarfondsen met een hoger neutraal 
aandelengewicht het tot nu toe wat moeilijker 
dit jaar. 

Maar een afkoeling van de geopolitieke 
onzekerheid in combinatie met een goed resul-
tatenseizoen over het 1e kwartaal van 2018 
kunnen het tij snel doen keren.”

Begin 2018 werden beleggers opnieuw geconfronteerd met hogere koersschommelingen 
(zowel voor aandelen als voor obligaties). En ook onze pensioenspaarfondsen konden er niet 
aan ontsnappen. Gelukkig konden ze de schade beperken door een goede spreiding en gingen 
ze maar licht achteruit in het 1e kwartaal van 2018. Tijd om ons licht eens op te steken bij de 
productspecialist van onze pensioenspaarfondsen Ken Van Weyenberg. 

ACTUA

Welke regio’s genieten 
momenteel de voorkeur voor 
het aandelenluik? 
K.V.W. : “Binnen het aandelengedeelte blijven 
we bij onze regionale overtuiging: 

→  positief voor aandelen uit de eurozone, 
waarbij we een gedeelte van onze porte-
feuille in small caps (of kleinere bedrijven) 
investeerden, die een hefboom vormen op 
het cyclische herstel 

→  neutraal voor Amerikaanse aandelen, omwille 
van hun duurdere waardering t.o.v. andere 
regio’s 

→  negatief voor aandelen uit het Verenigd 
Koninkrijk”

En wat is jullie strategie 
voor de sectoren in de 
aandelenportefeuille?
K.V.W. : “We zijn positief voor de farmaceuti-
sche sector, de defensieve consumptie en 
de financiële en materialensector. Vooral 
voor aandelen uit de sectoren telecom en 
nutsbedrijven zijn we wat terughoudender.”

Belfius-pensioenspaarfondsen 

in de kijker

Hoe ziet de 
obligatieportefeuille  
er vandaag uit?
K.V.W. : “De rente staat historisch laag en ook 
de extra vergoeding voor bedrijfsobligaties is 
zeer laag. Daarom bouwden we het gewicht 
van bedrijfsobligaties (in het bijzonder die 
van mindere kwaliteit) al sinds vorig jaar 
geleidelijk af. De portefeuille bestaat vooral 
uit bedrijfs- en staatsobligaties van goede 
kwaliteit, die als buffer dienen bij moeilijke 
marktomstandigheden. Om de obligatieporte-
feuille te beschermen tegen een rentestijging, 
kiezen we resoluut voor kortere looptijden. 
Dat heeft vooral in het begin van het jaar zijn 
nut bewezen, toen de rente hoger klom. In 
periodes van risicoaversie stijgen trouwens 
ook de risicopremies op bedrijfspapier, met 
een hogere rente als gevolg. De impact ervan 
op onze obligatieportefeuille was begin 2018 
relatief beperkt.  
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GEÏNTERESSEERD? 
Open nu online een 
pensioenspaarrekening mét een 
doorlopende opdracht van minstens 
25 euro/maand voor minstens 2 jaar, 
en krijg 50 euro cadeau!
Actie geldig vanaf 15-05-2018 tot en 
met 31-07-2018. Alle info vindt u op 
belfius.be/pensioensparen.

Beleggingsregels voor 
pensioenspaarfondsen

Tip

Wettelijk kader 
voor portefeuille 
pensioenspaarfondsen 
Via pensioensparen geniet u in principe elk 
jaar een mooie belastingvermindering op 
uw stortingen. Om u als pensioenspaarder 
te ‘beschermen’, legde de wetgever de 
beheerders van pensioenspaarfondsen 
enkele regels op. In grote lijnen: 

→  max. 20% mag in een andere munt dan 
euro belegd worden

→  max. 75% mag in obligaties belegd 
worden:  

 >   staatspapier van een land van de 
Europese Economische Ruimte (EER)

 >  of bedrijfsobligaties uitgegeven door 
een bedrijf uit de EER (beperkt tot 
max. 40% van de obligatieportefeuille)

 >  of staats- of bedrijfspapier van buiten 
de EER (ook beperkt tot max. 40% van 
de obligatieportefeuille)

→  max. 75% mag in aandelen belegd 
worden, waarvan:

 >  max. 70% in aandelen van bedrijven uit 
de EER en met een beurskapitalisatie 
van meer dan 3 miljard euro

 >  max. 30% in aandelen van bedrijven uit 
de EER en met een beurskapitalisatie 
van minder dan 3 miljard euro

 >  max. 20% in aandelen van bedrijven 
buiten de EER 

→  max. 10 % mag in cash (euro of een munt 
van een EER-lidstaat) belegd worden

→  er mogen geen derivaten (opties, futu-
res enz.) gebruikt worden bij het beheer

Gevolgen voor het beheer?
De regels zijn ruim genoeg om de beheer-
der niet te veel te beperken bij zijn 
portefeuillebeheer. 

Door hun omschrijving in de wet zijn pen-
sioenspaarfondsen sowieso gemengde 
fondsen (met een combinatie van aande-
len, obligaties en cash). Maar door de 1e 
en de laatste regel verschilt een porte-
feuille van pensioenspaarfondsen toch 
wel wat van een portefeuille van gewone 
gemengde fondsen. Hoe?

→  Minder deviezen in de portefeuille bete-
kent ook minder koersschommelingen 
als gevolg van wijzigende wisselkoer-
sen van bepaalde munten t.o.v. de euro. 
Keerzijde van de medaille is dat de 
beheerder slechts beperkte deviezen-
posities in de portefeuille kan opnemen, 
ook bij een positieve visie op aandelen 
buiten de eurozone of obligaties uitge-
drukt in een vreemd devies.

→  Zonder derivaten zijn portefeuilles van 
pensioenspaarfondsen minder com-
plex. Gevolg is wel dat de beheerder 
zijn nettopositie in aandelen, obligaties 
of deviezen niet snel kan aanpassen 
(verhogen of verlagen) i.f.v. wijzigende 
marktomstandigheden. Dit heeft vooral 
zijn nut voor het indekken tegen dalende 
aandelenmarkten en stijgende rente bij 
obligaties.

Daarom zijn pensioenspaarfondsen ‘pure 
portefeuilles’ die bestaan uit aandelen, 
obligaties en cash, waarbij het gewicht 
afhangt van het gekozen compartiment 
(veel of weinig aandelen) en waarbij het 
gewicht van aandelen en obligaties niet 
fel zal schommelen in de tijd. 

Het is zeker interessant om uw jaarlijks 
te storten bedrag extra te spreiden via 
maandelijkse automatische stortingen. 
Zo vlakt u het effect van koersschom-
melingen op uw rendement wat uit.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/pensioensparen/pensioenspaarfonds/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fpensioensparen
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Nu met minstens 50% 
korting op de instapkosten!

Beleg vandaag in hoe de 
wereld er morgen uitziet.

Door fundamentele verschuivingen in onze samenleving zal de wereld 
er morgen helemaal anders uitzien. Haal hier voordeel uit als belegger 
en investeer vandaag al in deze onomkeerbare ‘megatrends’.  
T.e.m. 1 juli 2018 met minstens 50% korting op de instapkosten.

Meer info?
Vraag advies in uw kantoor, ontdek meer op belfius.be/megatrends  
of (her)bekijk het webinar van 15 mei op belfius.be/webinar.

Wij gaan
100% voor

95%
tevreden
klanten.

uw beleggingen_backcover_Megatrends.indd   1 27/04/2018   10:33
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https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/tijdelijk-aanbod/megatrends/index.aspx
https://www.onlineseminar.be/belfius_nl/
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