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Het is duidelijk dat we ons 2018 zullen
herinneren als een moeilijk beleggingsjaar. De
markt wordt geconfronteerd met zeer veel
onzekerheden, wat leidt tot grote nervositeit
en koersschommelingen (volatiliteit). Op p. 6-7
vertellen we u hoe kiezen voor een portefeuille
van kwaliteitsaandelen u kan helpen deze
schommelingen op te vangen.

JAN VERGOTE,
CHIEF
INVESTMENT
STRATEGY

Ook een verstandige spreiding van uw
beleggingen kan ervoor zorgen dat u minder
onderhevig bent aan koersschommelingen.
In elk studieboek over beleggen zal u het
‘spreidingsprincipe’ terugvinden. Ook in onze
maandelijkse beleggingsstrategie op p. 4-5
huldigen we dit principe. Zo kan u zelf al een
1e controle doen en checken of uw portefeuille
voldoende gespreid is.
De huidige schommelingen hebben veel te
maken met de handelsoorlog, waarvan ook
de groeilanden een rechtstreeks slachtoffer
zijn. Om onze beleggers wat duiding te geven,
organiseerden we onlangs een webinar met een
fondsenbeheerder van groeilandaandelen. We
kregen heel wat vragen van onze kijkers, waarvan
we er enkele beantwoorden op p. 8-9.
Verder spreken veel studies en krantenartikelen
voortdurend over geparkeerd spaargeld dat aan
koopkracht verliest. Op p. 10-11 krijgt u een
woordje uitleg hierover, want quasi alle beleggers
worden ermee geconfronteerd.
November is ook de maand waarin veel beleggers
storten voor hun pensioensparen. De regering laat
sinds dit jaar een verhoogd bedrag van 1.230 euro
toe. Al dan niet een goede zaak voor u als belegger?
U leest er alles over op p. 3.
Veel leesplezier!
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Sinds dit jaar kan u kiezen tussen
2 pensioenspaarsystemen. Ofwel kiest u voor het
standaardsysteem en stort u max. 960 euro, ofwel
kiest u voor het nieuwe keuzesysteem en stort u max.
1.230 euro.
Bent u personenbelasting verschuldigd en stort u dit jaar tot max. 960 euro
(standaardsysteem), dan geniet u volgend jaar een belastingvoordeel
tot 30% op uw stortingen (te verhogen met gemeentebelastingen):
max. 288 euro.
Stort u dit jaar tot max. 1.230 euro (nieuw keuzesysteem), dan geniet
u volgend jaar een belastingvoordeel tot 25% op uw stortingen (te
verhogen met gemeentebelastingen): max. 307,5 euro. Dus 19,5 euro
meer dan in het standaardsysteem. Op het einde van de rit hebt u ook een
hoger pensioenkapitaal, omdat u meer stortte. Bij het standaardsysteem
moet u dat compenseren met stortingen voor het saldo in een niet-fiscale
belegging (bv. een gemengd fonds).

Gelijke taxatie

De latere taxatie is dezelfde voor de 2 systemen.
→S
 tart u vóór uw 55e met pensioensparen via een fonds, dan is er
op uw 60e verjaardag een taxatie van 8%, berekend op een fictief
rendement van 4,75% op de stortingen. Latere stortingen worden
niet meer belast.

Voorbeeld
U bent een dertiger en stort elk jaar het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag in een pensioenspaarfonds:
→g
 eschat jaarlijks rendement: 4%
→ belastingvermindering: 30% (huidig systeem)/25% (nieuw
systeem)
→g
 emeentebelasting: 8%
→ instapkosten: geen
STANDAARDSYSTEEM
(960 euro)

NIEUW KEUZESYSTEEM
(1.230 euro)

Fiscaal voordeel: 10.886 euro

Fiscaal voordeel: 11.624 euro

Eindkapitaal na taxatie:
67.210 euro

Eindkapitaal na taxatie:
86.113 euro

Totaal: 78.096 euro

Totaal: 97.737 euro

Finaal rendement: 5,4%

Finaal rendement: 5,1%

Welk systeem kiezen?

Dat hangt af van verschillende elementen: leeftijd, te verwachten
rendement, samenstelling van de portefeuille waarin u belegt… In
het januarinummer namen we enkele voorbeeldsituaties op. Maak
een afspraak met uw financieel adviseur voor een simulatie
op maat.

→S
 tart u na uw 55e, dan gebeurt deze taxatie na 10 jaar.
Voor pensioensparen kan u storten tot het jaar waarin u 64 wordt.

Een stijging van uw rendement

De totale belastingvermindering is in principe hoger dan het bedrag
van de latere taxatie. U ontvangt in totaal dus een extra bedrag,
waardoor uw finaal rendement op jaarbasis stijgt.
In het nieuwe keuzesysteem is het finaal rendement door de lagere belastingvermindering wat lager dan in het standaardsysteem. Anderzijds
is het totale fiscale voordeel en het eindkapitaal na taxatie wel hoger
door de hogere stortingen.

INTERESSANT OM TE WETEN
In het nieuwe keuzesysteem stort u best meer dan
1.152 euro/jaar. Anders is uw fiscaal voordeel in euro’s
lager dan als u het maximum van 960 euro in het
standaardsysteem stort. Om meer te weten surf naar
belfius.be/pensioensparen.

2 conclusies
1. Het standaardsysteem (960 euro) is fiscaal het interessantst
en daarom beschouwt de fiscale wetgeving het als de
standaardkeuze. Kiest u voor het nieuwe keuzesysteem,
dan moet u die keuze elk jaar opnieuw maken. Dat kan in uw
kantoor of via Belfius Connect.
Opgelet: vanaf uw 55e mag u uw stortingen voor
pensioensparen niet meer verhogen om zo een
nadelige taxatie te vermijden. U mag dus ook niet meer
overstappen naar het nieuwe keuzesysteem. Hierop
bestaat 1 uitzondering: kiest u nog dit jaar voor het nieuwe
keuzesysteem van 1.230 euro en stortte u vroeger het
maximum voor pensioensparen, dan wordt dat niet aanzien
als een verhoging.
2. Hoe ouder u bent, hoe fiscaal interessanter het nieuwe keuzesysteem (1.230 euro) normaal gezien wordt t.o.v. de combinatie
van het standaardsysteem (960 euro) en het saldo van 270
euro via een niet-fiscale belegging (vb. een gemengd fonds). De
verklaring is de minder zware taxatie voor stortingen op latere
leeftijd.

Belfius Bank & Verzekeringen
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De stijgende langetermijnrente in de VS en de wereldwijde onzekerheid leidden in oktober tot een correctie
op de aandelenmarkten. Bovendien bieden obligaties weinig rendement en is cash geen alternatief. Welke
beleggingen zijn eigenlijk wel de moeite waard?

Obligaties en cash

Obligaties blijven kampen met een moeilijke
context en bieden weinig rendement in de
meeste ontwikkelde landen. Zo brengen
Duitse overheidsobligaties nog amper 0,5%
op en Belgische 1%. Te laag om interessant te
zijn. Obligaties in Noorse kroon, Australische
dollar en Nieuw-Zeelandse dollar zijn lonender.
U mag er in uw portefeuille hebben, maar ook
niet teveel.

Bij obligaties moet u niet alleen het rendement in aanmerking nemen, maar ook de
koersschommelingen. Er bestaat namelijk
een omgekeerde relatie tussen de koers en
het rendement van een obligatie. De huidige
tendens laat een rentestijging zien. Oorzaken:
→ de renteverhoging door de centrale banken:
de Federal Reserve (Fed) verhoogde zijn
kortetermijnrente al en waarschijnlijk volgt
de Europese Centrale Bank (ECB) in de 2e
helft van 2019
→ de langzame inflatiestijging
→ de afbouw van de obligatie-aankopen door
de centrale banken
→ de stijgende olieprijs
Deze oorzaken worden gecompenseerd door
andere elementen:
→ de overvloed aan liquide middelen
→ de vergrijzing van de bevolking
→ de technologie
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Wij denken dat de verwachte rentestijging
zal wegen op de obligatiekoersen. Gezien de
huidige uiterst lage rentevoeten zijn negatieve prestaties op de obligatieportefeuilles
niet uit te sluiten.
U kan het risico van minwaarden op uw
obligaties verminderen door de looptijd te
verkorten, maar dan moet u wel vrede nemen
met een nog lager rendement.
Cash is geen alternatief. Net als de ECBrentes zijn de Europese kortetermijnrentes
gelijk aan 0 of zelfs negatief. De ECB zal haar
kortetermijnrente waarschijnlijk niet optrekken vóór de 2e helft van 2019, waardoor de
kortetermijnrentes nog een tijdje onder de
inflatie zullen blijven. En dat holt de koopkracht van de houders van cash uit.

VS: sterke groei onhoudbaar
op termijn

We zijn dus voorzichtig met obligaties. Onze
voorkeur gaat naar de groeilanden, gezien
het grote rendementsverschil tussen hun
obligaties en die van ontwikkelde landen. Hou
rekening met het wisselrisico en de hogere
rentevoeten, 2 factoren die grote schommelingen kunnen veroorzaken. Meer uitleg krijgt
u in ons webinar.

Aandelen

We blijven positief voor aandelen, maar
kunnen er niet om heen dat de risico’s toegenomen zijn.
Oorzaken:
→ de handelsoorlog tussen de VS en China
→ de problematische brexitonderhandelingen
→ de ongerustheid over de relatie tussen
Italië en de Europese Commissie, en vooral
over de Italiaanse begroting, die Moody’s
ertoe bracht de kredietwaardigheidsrating van Italië te verlagen tot net boven
de categorie ‘speculatief’
→ de renteverhoging, die obligaties stilaan
wat aantrekkelijker maakt en doet concurreren met aandelen
Dit laatste argument geldt vooral voor de VS,
waar de rentevoeten hoger zijn (10-jaarsrente: 3,15%) en de aandelen niet bepaald
goedkoop (geschatte koers-winstverhouding:
15,6 en dividend: 2%). Anderzijds wijzen de
recente Amerikaanse statistieken niet op
enige inflatiedruk. De structurele inflatie
viel in september terug tot 2,2%, terwijl
2,3% werd verwacht. Koren op de molen
dus van Fed-voorzitter Jerome Powell, die
niet gewonnen is voor een te snelle renteverhoging.
Gezien de heersende onzekerheid stelde het
Internationaal Monetair Fonds zijn groeiprognoses voor de wereldeconomie in 2019
neerwaarts bij naar 3,7%, wat wel stabiel is
t.o.v. 2018. De wereldeconomie groeit nog
altijd gestaag en men verwacht niet meteen
een zware inzinking. De markten zijn dan ook
erg benieuwd naar de te publiceren bedrijfsresultaten van het 3e kwartaal.

De komende kwartalen zal de economie
waarschijnlijk fors blijven groeien, maar
naarmate de effecten van de budgettaire
stimuleringsmaatregelen wegebben en de
Fed zijn monetair beleid weer verstrengt,
wordt een vertraging onvermijdelijk. Ook
de sterke stijging van de bedrijfswinsten,
deels te danken aan de verlaging van de
vennootschapsbelasting, zal waarschijnlijk
vertragen. Gezien de vrij hoge waarderingen
en het renteverloop zijn we voorzichtig met
Amerikaanse aandelen.

Eurozone:
interessante waarderingen,
maar politieke risico’s

De economische fundamenten blijven
behoorlijk, al weegt het politieke klimaat
op de markten. De politieke onzekerheid
rechtvaardigt een hogere risicopremie,
maar een gunstige afloop zal de aandelen
van de eurozone waarschijnlijk vleugels
geven. De waarderingen zijn interessant
(geschatte koers-winstverhouding: 12,2 en
dividend: 3,5%) en de rente vormt volgens
ons geen probleem, vermits de ECB zich niet
moet haasten om ze te verhogen. Tegen die
achtergrond vinden we Europese aandelen
interessant, maar een strikt beheer is essentieel. We verkiezen kwaliteitsondernemingen
en proberen tegelijk minder onderhevig aan
de schommelingen op de beurs te zijn. Met
een moeilijkere omgeving en een toegenomen
volatiliteit is het zaak ondernemingen met
solide fundamenten te selecteren. Zie p. 8-9.

Obligaties in Noorse
kroon, Australische
dollar en NieuwZeelandse dollar zijn
lonender. U mag er in
uw portefeuille hebben,
maar ook niet teveel.

De economische
fundamenten blijven
behoorlijk, al weegt het
politieke klimaat
op de markten.

Groeilanden:
aantrekkelijke waarderingen
en hoge groei

De groeimarkten krijgen het bijzonder hard
te verduren door de internationale handels
conflicten, de verzwakking van hun munten
en de Amerikaanse renteverhoging. We
hebben echter de indruk dat hun activa die
risico’s al verrekenden. Bovendien lijkt er
weinig gevaar dat de groeilanden besmet
zouden worden door de crisis in Turkije en
Argentinië. Om de conjunctuur te ondersteunen, zwengelt de Chinese regering de
activiteit in de privésector aan met belastingverlagingen en infrastructuurprojecten. Na de
recente beurscorrectie zijn de waarderingen
er aantrekkelijk. Op lange termijn vormt een
sterke economische groei een onmiskenbaar
voordeel. Onze voorkeur op lange termijn gaat
dus uit naar de groeimarkten.

MEER WETEN?
Wil u het webinar over de
groeilanden herbekijken, surf dan
naar belfius.be/webinar.

Belfius Bank & Verzekeringen
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Naar aanleiding van ons webinar ‘Groeilanden: onmisbaar in uw beleggingsportefeuille’ kregen we heel wat
vragen van klanten. We legden ze voor aan Jan Boudewijns, hoofd van de groeilandaandelenfondsen bij
fondsenbeheerder Candriam.

Is de Thaise beurs interessant?

J.B.: “Momenteel beschouwen beleggers Thailand als een ‘veilige
haven’ in de woelige groeilanden, en dat vooral dankzij het grote
overschot op de lopende rekening (10%) – een pijnpunt bij heel wat
andere landen. De binnenlandse consumptie is sterk, de export groeit
en het toerisme bloeit. De Thaise beurs heeft het dan ook beduidend
beter gedaan dan die van andere groeilanden: het voorbije jaar ruim
16% beter dan de referentie-index.
Hierdoor zijn Thaise aandelen nu wel duurder dan andere groeilandaandelen en lijkt een correctie op korte termijn dan ook niet
uit te sluiten. In elk geval blijft het verstandig om te spreiden over
verschillende groeilanden. Want ze blijven vrij onvoorspelbaar en het
tij kan er snel keren.”

Wat zijn de verwachtingen
op lange termijn voor Brazilië?

J.B.: “Het land kent heel wat uitdagingen op lange termijn. De
Brazilianen zouden moeten besparen: hun socialezekerheidsstelsel
is onbetaalbaar en de overheidsschuld neemt gestaag toe. Maar na
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jaren van economische malaise staat de bevolking niet erg open voor
bezuinigingen. Enkele maanden geleden legden boze vrachtwagenchauffeurs het land nog volledig plat en zag de overheid zich verplicht
de geldverslindende brandstofsubsidies opnieuw te verhogen.
Brazilië kampt met een structureel stijgende overheidsschuld (+/75% van het bruto binnenlands product). Bovendien wordt meer dan
2/3 van het overheidsbudget uitgegeven aan pensioenen, lonen van
overheidspersoneel en publieke gezondheidszorg. Weinig ruimte dus
voor investeringen. Het aanpakken van de stijgende overheidsschuld
en -tekort wordt de taak van de nieuwe president.
Om de schuldenlast draaglijk te houden moet de overheid de rente
verlagen en de groei aanzwengelen, maar een lagere rente zou wegen
op de munt. En die is al fors verzwakt. Ook een vertraging van de
Chinese groei zou minder gunstig nieuws zijn voor Brazilië, want China
is de belangrijkste handelspartner.
Ook hier kan ik enkel herhalen: zet niet al uw geld in op 1 groeiland.
Zorg eerst voor voldoende spreiding, bv. via een groeilandfonds dat
inzet op alle groeiregio’s. En kies pas daarna voor een regionaal of
landenaccent.”
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JAN BOUDEWIJNS,
HOOFD VAN DE
GROEILANDAANDELENFONDSEN BIJ
FONDSENBEHEERDER CANDRIAM

In welke mate zijn de groeilanden
onafhankelijker geworden van de VS en
Europa?

J.B.: “De voorbije jaren nam het belang van China voor de andere groeilanden enorm toe en stegen de handelsstromen tussen de groeilanden
onderling gevoelig. Daarnaast koppelden heel wat landen hun munten
en monetaire politiek los van de VS, zeker sinds de crisisperiode eind
jaren 90. Dat neemt niet weg dat de dollar zeer belangrijk blijft voor de
wereldwijde handelsstromen. Ik noem de munt zelfs ‘het smeermiddel
van de wereldeconomie’.
Een stijgende dollar is nog altijd minder goed nieuws voor de groeilanden (zie grafiek), want de prijzen van veel grondstoffen zijn uitgedrukt
in dollar. En stijgende prijzen wegen op de vraag. Bovendien hebben
sommige groeilanden heel wat schulden in dollar, ook al is dit minder
dan vroeger het geval. En we mogen toch ook niet vergeten dat de
overheidsschuld veel beperkter is in de groeilanden dan in de ontwikkelde landen. Toch zien we nog altijd heel wat beleggers hun geld
weghalen uit de groeilanden bij een stijgende dollar. Omgekeerd komt
het geld ook snel terug als de dollar weer wat daalt. In dat geval doen
de groeilandaandelen het relatief beter dan die van de ontwikkelde
landen, en bij een sterke dollar hebben de groeilandaandelen het
moeilijk.”

Wat zijn de vooruitzichten voor de Chinese
economie en aandelenmarkt? Wat is de
impact van de handelsoorlog?

J.B.: “Voorlopig is de echte impact van de handelssancties op de
Chinese economie nog onduidelijk. We zien wel dat de economie licht
vertraagt, maar dat is eerder het gevolg van de overheidsmaatregelen
van het voorbije jaar om de kredietgroei aan banden te leggen.
De voorbije maanden daalde de Chinese munt, wat toch wat tegengewicht biedt voor de Amerikaanse importtarieven. Positief is dat de
overheid een nieuwe golf van stimuleringsmaatregelen lanceert (extra
infrastructuurinvesteringen, belastingverlagingen, renteverlaging,
samenwerking met andere landen en regio’s…).
De handelsoorlog heeft trouwens minder impact op de beursgenoteerde aandelen, die vooral op de binnenlandse markt actief zijn. Al
kunnen we niet uitsluiten dat het consumptiegedrag van de Chinese
man in de straat beïnvloed wordt. Zo kan hij bv. Apple links laten
liggen en kiezen voor een Chinees alternatief. Laten we dus niet uit
het oog verliezen dat de handelsoorlog op termijn ook negatief kan
zijn voor de VS zelf. Ondanks de risico’s op korte termijn blijven we
positief voor Chinese aandelen, die na de correctie zeker niet duur
gewaardeerd zijn en hopelijk kunnen profiteren van het stimuleringsplan van de overheid.

MEER WETEN?
Sur naar belfius.be/groeilanden.
Wil u het webinar over de groeilanden herbekijken, surf dan
naar belfius.be/webinar.

Belfius Bank & Verzekeringen
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In een economisch klimaat dat alsmaar meer op een cycluseinde begint te lijken (lichte rentestijging, internationale
politieke spanningen en handelsconflicten…) en tot hogere volatiliteit leidt, vindt een belegger moeilijk zijn
weg. Toch zijn er ook nu opportuniteiten en daarom plaatsen we hier de selectie van ‘kwaliteitsaandelen’ in
de schijnwerpers. Ze koppelen een hogere rentabiliteit op lange termijn aan een beperktere gevoeligheid voor
koersschommelingen. Ideaal in deze moeilijke tijden!

Kwaliteitsaandelen?

De fundamentele analyse

Bij de samenstelling van een portefeuille van
‘kwaliteitsaandelen’ doorloopt Candriam,
onze partner in fondsenbeheer, 3 stappen:

Deze analyse toetst een groot aantal ondernemingen (+/-600 voor de Europese markt)
aan 5 criteria:

→ de fundamentele analyse, die de sterktes
en zwaktes van verschillende bedrijven
onder de loep neemt

→ k waliteit van het management en corporate governance: is de bedrijfsleiding
stabiel? Welke strategie voert het bedrijf
op (middel)lange termijn? Hoe transparant
is de informatie?

→ de beperking van de koersschommelingen
van de portefeuille door de combinatie van
verschillende ‘kwaliteitsaandelen’
→ de bescherming van de portefeuille via
afgeleide producten (opties) in geval van
een plotse koersdaling

→ duidelijk en duurzaam concurrentievoordeel: welke concurrentie is er op de
markt? Hoe zwaar weegt ‘Onderzoek &
Ontwikkeling’? Bestaan er vervangingsproducten?
→ groei van de activiteit: is de vraag groter
dan het aanbod op deze markt? Is deze
markt in expansie?
→ c reatie van (meer)waarde: levert de
onderneming via haar activiteit een reële
meerwaarde aan de samenleving?
→ schuldenlast: heeft de onderneming haar
huidige en toekomstige financiering voldoende onder controle?
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Aan de hand van deze 5 criteria krijgt elke
onderneming een ‘overtuiging’ toegekend, die
sterk, gemiddeld of negatief kan zijn.
Worden de 5 criteria positief geëvalueerd,
dan zal de overtuiging sterk zijn. Wordt minstens 1 criterium negatief beoordeeld, dan
zal de overtuiging gemiddeld of negatief zijn.
Vervolgens worden de bedrijven met een
sterke overtuiging tot in detail geanalyseerd.
Op basis van die financiële analyse worden de
aantrekkelijkste ondernemingen, die redelijk
geprijsd zijn, eruit gepikt.
Hierna blijven er zo’n 100 aandelen van de
600 over.

De beperking van de
koersschommelingen
Uitgangspunt is de vaststelling dat een weinig
volatiel aandeel minder risicovol is en op lange
termijn beter presteert dan een aandeel met
een hogere volatiliteit.
Deze benadering vormt een goede aanvulling op de fundamentele analyse, want ze
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houdt rekening met het koersverloop van
een bedrijf, d.w.z. het gevoel dat de markt
erover heeft.
Anderzijds zou het een vergissing zijn om
zich uitsluitend te baseren op dit criterium
(historiek van de koersvolatiliteit) zonder
rekening te houden met de fundamentele
analyse. Want men kan de toekomstige evolutie van een aandeel niet voorspellen op basis
van het verleden. Kijk maar naar Nokia, ooit
wereldmarktleider in mobiele telefonie...
De concurrentieomgeving, een verandering
van management of financiële instabiliteit
kunnen de kaarten heel anders leggen.
Vandaar de noodzaak om bij de aandelenselectie rekening te houden met meerdere
parameters op een bepaald moment..
Door beide benaderingen te combineren,
kan men een portefeuille van 60 à 80
waarden met sterke kenmerken – zowel
intrinsiek als op marktenniveau – selecteren, die de facto een beperkt risico
inhouden.

De bescherming van de
portefeuille
Tot slot wordt de portefeuille d.m.v. de aanen verkoop van opties beschermd tegen een
sterk verlies. In een dalende markt wordt de
koersval gemilderd dankzij de opties, die
dienst doen als ‘parachute’.

Is deze benadering
momenteel verstandig?

Sinds de terugkeer van de volatiliteit in
februari zien we nervositeit op de financiële
markten. Verschillende Europese indicators
tonen een lichte vertraging van de economische activiteit en het beleid in de VS blijft
erg onvoorspelbaar. De rust van 2017 lijkt dus
alsmaar verder af.
In die context is het erg nuttig om te kiezen
voor ‘kwaliteitsbedrijven’, die nog altijd
sterk presteren en minder onderhevig zijn
aan koersschommelingen. In geval van een
kentering van de markten zal deze strategie
bovendien de schok verzachten, door in te
zetten op een langetermijnvisie.
Deze beheermethode hoort dus zeker thuis
in een goed gespreide portefeuille!

MEER WETEN?

Een voorbeeld:
ASML
Het Nederlandse ASML maakt fotolithografiemachines (graveren van
geïntegreerde circuits) voor de halfgeleiderindustrie.
Het bedrijf realiseert zijn omzet van 9
miljard euro grotendeels met Aziatische
landen, vooral Zuid-Korea en Taiwan.
De fundamentele analyse toont aan
dat de superieure kwaliteit van ASMLproducten een doorslaggevend voordeel
biedt in deze nichemarkt met heel weinig
concurrenten (het bedrijf heeft een
marktaandeel van 80%).
Bovendien besteedt ASML 12% van
zijn inkomsten aan ‘Onderzoek &
Ontwikkeling’, en dit om zijn voorsprong
in deze sector uit te diepen.

Neem gerust contact op met uw
financieel adviseur voor meer
informatie.
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behouden?

Een goed gespreide beleggingsportefeuille biedt nog altijd de beste bescherming tegen inflatie, op voorwaarde
dat u op lange termijn denkt. Iets wat veel Belgen nog te weinig doen, getuige de recordbedragen op
spaarrekeningen. Benieuwd welke alternatieven er zijn? Lees dan zeker verder.

Geen risico = geen verlies?

Stortte u 10 jaar geleden 100 euro op een spaarrekening, dan hebt u
vandaag ongeveer 108 euro. Bijna geen winst, maar ook geen kopzorgen
en vooral geen verlies. Of toch wel? Want vandaag betaalt u 118 euro
als u hetzelfde wil kopen als 10 jaar geleden met 100 euro. U komt dus
10 euro tekort.

Een gevolg van jaarlijks stijgende prijzen of inflatie. Parkeert u uw geld
op een spaarrekening, dan krijgt u daarvoor een ‘nominale’ rente. Trekken
we daar de jaarlijkse inflatie af, dan krijgen we de ‘reële’ rente. Is de
inflatie hoger dan de rentevergoeding, dan is de ‘reële’ rente negatief en
verliest u dus aan koopkracht. De grafiek toont dat Belgische spaarders
de afgelopen 10 jaar vaak – telkens de grijze lijn (rente) onder de rode
lijn (inflatie) ligt – aan koopkracht inboetten.

Alternatieven: een overzicht
Obligaties: weinig inflatiebescherming

MET EEN SPAARREKENING VERLIES JE KOOPKRACHT
6

De Europese Centrale Bank streeft een jaarlijkse inflatie van 2% na,
vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Soms ligt ze iets hoger,
soms iets lager, maar op middellange termijn moet dit doel behaald
worden. Koopt u obligaties in euro op 5 jaar, dan moet de coupon of
de nominale rente dus minstens 2% bedragen om uw koopkracht te
behouden. En daar knelt het schoentje, want op dit moment bieden
enkel obligaties van risicovollere bedrijven of landen (high yield of
groeilandobligaties) zo’n rentevergoedingen.

5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 09-13 09-14 09-15 09-16 09-17 09-18

 RENTE (INCL. GETROUWHEIDSPREMIE) SPAARREKENING
 INFLATIE BELGIË
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Obligaties met een jaarlijkse vaste coupon bieden weinig bescherming: eens de inflatie meer bedraagt dan de coupon, verliest u aan
koopkracht. Bovendien is de rente in de eurozone nog altijd erg laag.
Zo biedt een Belgische staatsobligatie op 5 jaar u een coupon van
amper 0,15%, terwijl de inflatie in september 2,3% bedroeg.
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Er bestaan ook obligaties waarvan de coupon of het kapitaal gelinkt
is aan de inflatie, de zogenaamde inflatiegelinkte of geïndexeerde
obligaties. Die zijn echter vrij complex en momenteel niet interessant.

Grondstoffen & goud: redelijke inflatiebescherming
De link tussen grondstoffen en inflatie is evident: om goederen te
produceren, hebben bedrijven energie, metalen of landbouwproducten nodig. Stijgende grondstofprijzen proberen ze dan ook zoveel
mogelijk door te rekenen aan de consument, waardoor de prijzen
stijgen. Beleggen in grondstoffen zou dus een goede bescherming
moeten bieden, aangezien ze in veel gevallen de oorzaak zijn van
een hoger prijspeil.
Toch zijn er een aantal addertjes.
→G
 rondstoffen en goud zijn uitgedrukt in dollar, waardoor wij als
Europeanen een wisselkoersrisico lopen.
→ Grondstofprijzen en de Amerikaanse dollar bewegen vaak in
tegengestelde richting, dus duurdere grondstoffen, maar een
goedkopere dollar.
→ Op korte termijn kunnen grondstofprijzen sterk schommelen en
zijn ze moeilijk te waarderen, o.a. omdat men voor grondstoffen
geen ratio’s kan berekenen (zoals koers/winst bij aandelen).

SPREIDING LOONT
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Vastgoed: redelijke inflatiebescherming
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Veel Belgen denken dat een vastgoedbelegging de beste bescherming
biedt tegen inflatie, o.a. door de indexering van de huurinkomsten.
Een belegging in vastgoed is echter niet voor iedereen weggelegd
en brengt de nodige rompslomp met zich mee. Daarnaast is er altijd
het risico dat de woning een aantal maanden niet verhuurd wordt.
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Papieren vastgoedbeleggingen (bv. in gereglementeerde vastgoedvennootschappen of -fondsen) kunnen een oplossing bieden, al zien
we dat de koersen ervan een dalende tendens vertonen bij een
stijgende rente (bv. als gevolg van inflatie). En die leidt vaak tot prijsdalingen op de vastgoedmarkt en tot duurdere leningen, waardoor de
vraag naar vastgoed terugvalt. Met een negatief effect op de prijs.
Vastgoed biedt dus ook geen complete bescherming tegen inflatie.
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KOOPKRACHT
SPAARREKENING
GEMENGD FONDS TYPE MEDIUM

Aandelen: goede inflatiebescherming

Met een belegging in een gemengd fonds type medium1 kon
u uw koopkracht de voorbije 10 jaar ruimschoots vrijwaren.
Uiteraard ging het parcours niet voortdurend in stijgende lijn,
maar op termijn loont een goede spreiding.

De meeste aandelen keren jaarlijks een deel van de winst uit in de
vorm van een dividend. Het dividendrendement is het rendement
op jaarbasis, behaald uit dividendinkomsten. Momenteel bedraagt
het gemiddelde dividendrendement voor aandelen uit de eurozone
3,3%. Meer dan de inflatie. Stijgen de winsten, dan stijgt meestal
ook het dividend. Kies aandelen van sterke bedrijven (bv. Coca-Cola,
Apple) met een trouw publiek, die hun prijzen kunnen verhogen als
de inflatie toeneemt. Ze behouden hun marktaandeel en de winstmarges blijven intact.

Besluit

Maar niet alle bedrijven slagen erin om hogere kosten door te rekenen,
bv. omwille van de concurrentie. Aandelen zijn dus geen perfecte
inflatieverzekering. Ook omdat hun koers vaak onderhevig is aan het
beleggerssentiment: heerst er onzekerheid, dan dalen alle aandelen
en kunnen beleggers hun belegde bedrag mogelijk niet recupereren.

Wil u uw koopkracht de komende jaren behouden, dan denkt u
best na over alternatieven voor de spaarrekening. Gebruik die
vooral om onverwachte uitgaven op te vangen. Een reserve
van 6 keer uw maandelijks inkomen is voldoende als buffer.
Bepaal daarna uw beleggingshorizon en uw risicobereidheid,
en zoek een fonds dat beantwoordt aan uw wensen en
waarmee u op termijn uw koopkracht kan behouden.

Bij een goede spreiding en een lange horizon (min. 10 jaar) bieden
aandelen volgens ons een goede inflatiebescherming.

Gemengde fondsen: goede inflatiebescherming
Omdat niemand al zijn spaargeld belegt in aandelen wegens te risicovol, zijn gemengde fondsen aangewezen. Die beleggen zowel in
aandelen, obligaties, cash en andere activaklassen. Wie zijn geld de
afgelopen 10 jaar belegde in een fonds dat voor ongeveer 50% in
aandelen en 50% in obligaties of andere activaklassen investeerde,
behaalde een rendement van 4,3%. Concreet in cijfers: de 100 euro
die u op 30 september 2008 investeerde, is 10 jaar later 152 euro
waard. Hiermee wordt uw koopkracht dus ruimschoots gevrijwaard
(zie grafiek). Wie op 30 september 1998 instapte en dus 2 zware
beurscrashes meemaakte, heeft nog altijd een rendement van 3,1%1.
Ook meer dan de inflatie.
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Wie zijn koopkracht wil behouden, moet op zoek naar
alternatieven voor het spaarboekje.

1

De rendementen zijn bruto en zonder rekening te houden met instapkosten en
taksen. Let op: rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomt. De berekening gebeurde voor de periode 30-09-2008 tot 30-09-2018.
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om te star ten met
pensioensparen!
jaar een
Start nu en krijg elk
t 288 euro.
belastingvoordeel to

Wij gaan
100% voor

%
9te5
vreden
klanten.

SPRB0312-2

Hoe vroeger u start met pensioensparen, hoe langer u in principe
de jaarlijkse belastingvermindering tot 30%1 geniet2. En hoe groter
uw kapitaal voor later, want u kan langer sparen.
Maak een afspraak of start online met pensioensparen.
Meer info op belfius.be/pensioensparen.
1 De standaardkeuze: een maximale storting van 960 euro en een fiscaal voordeel van 30% of 288 euro.
2 Op voorwaarde dat u voldoende belastbare inkomsten hebt.
Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A

12

UW BELEGGINGEN
November 2018

Beste lezer
In Vlaanderen kampt 1 op de 5 jongeren met psychische problemen. De helft van de leerkrachten heeft wekelijks te
maken met leerlingen met psychische problemen. Maar liefst de helft van de Vlaamse leerlingen geeft aan dat ze het
mentaal lastig hebben. Mentaal gezonde scholen, daar gaan we met z’n allen voor. We dromen ervan om scholen de
middelen te geven om zelf projecten te kunnen opzetten en zo het mentaal welzijn van hun leerlingen te verbeteren.
Samen kunnen we het verschil maken.
Ook dit jaar verleent Belfius graag opnieuw zijn steun aan Rode Neuzen Dag. Dit hartverwarmende initiatief sluit
perfect aan bij het DNA van het sociaal geëngageerde Belfius: kansen geven aan hen die er minder kregen en voor
wie het even wat moeilijker gaat. Dat de actie zich dit jaar specifiek tot scholen richt is voor Belfius als bevoorrechte
partner van de publieke en sociale sector – waaronder dus ook de onderwijssector - een reden te meer om onze
schouders onder dit project te zetten.
Bent u net als wij begaan met jongeren met psychische problemen en wil u Rode Neuzen Dag steunen? Dat kan.
U kan uw bijdrage storten op BE70 0960 6060 6025 met als gestructureerde mededeling 015/0660/01907. Dit is
het rekeningnummer van het Rode Neuzen Fonds dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Vanaf 40
euro zijn giften fiscaal aftrekbaar.
Meer weten over Rode Neuzen Dag? Surf dan gerust eens naar rodeneuzendag.be.
Alvast bedankt voor uw generositeit!
Warme groeten,

Dirk Vanderschrick
Head of Retail & Commercial Banking

Handtekening(en)
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