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Na 40 jaar analyse van de financiële markten, ga 
ik andere horizonten verkennen. Een interessant 
moment om nog eens achterom te kijken. 
Onzekerheid, volatiliteit, zwakke groei, voortdurend 
veranderende financiële markten… het lijken immers 
allemaal hedendaagse modewoorden. Maar is dat ook 
echt zo? 

Mijn vaststelling? De zeer lage reële rentevoeten, 
of anders gezegd de rente zonder inflatie, liggen 
inderdaad op het puntje van ieders tong. Maar ook 
in het begin van de jaren 70 staken overheden 
zich in de schulden toen het einde van de Bretton 
Woods-akkoorden zorgde voor het opgeven van 
de goudstandaard. Geld werd letterlijk bijgedrukt. 
De inflatie steeg en iedereen die vastrentende 
langetermijnobligaties bezat – toen de norm – werd 
door de negatieve reële rente armer.

Een ander voorbeeld? Op 19 oktober 1987 beleefden 
we ‘zwarte maandag’. De Dow Jones-index op de beurs 
van New York verloor toen zomaar eventjes 22,6%, 
of de tweede grootste daling op één dag ooit op een 
aandelenmarkt. De centrale banken reageerden massaal 
om zo het systeemrisico af te wenden dat alle financiële 
markten bedreigde. Onder leiding van de Amerikaanse 
Federal Reserve (Fed) benadrukten ze publiekelijk 
dat een dringende herfinanciering van de banken en 
effectenhuizen die erom vroegen geen probleem zou 
vormen. Al de dag nadien, op 20 oktober 1987 startte de 
Fed met het massaal injecteren van liquide middelen om 
een ramp te vermijden.

Twee voorbeelden die bewijzen dat de huidige zeer lage 
rentestand, de injectie van liquide middelen door de 
centrale banken en de volatiliteit van de markten niet 
nieuw zijn.

Wel nieuw is dat u met de huidige technologie, zoals de 
Belfius-apps, vandaag heel snel op marktturbulentie 
kunt reageren. Gewoonweg via uw smartphone of uw 
tablet (pagina's 10-11). Daarnaast bieden we een nieuwe 
beleggingsservice aan die is afgestemd op het beheer van 
de volatiliteit (pagina's 6 tot 9). En die u dankzij nieuwe 
beheertechnieken en de competentie van mijn oud-
collega’s een hoger potentieel rendement bieden dan een 
vastrentende belegging.

Veel leesplezier!

40 jaar, bijna 
een halve eeuw

PATRICK 
VANDENHAUTE,  
SENIOR INVESTMENT 
ADVISOR
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Innoverende bedrijven krijgen  

de bovenhand 

33

Bracht u de voorbije maanden al jagend op pokemons door? U bent niet de enige… Nintendo, uitvinder van Pokemon, plukte 
duidelijk de vruchten van deze nieuwe hype en zag zijn aandelenkoers exploderen. Apple stelde dan weer teleur door een 
gebrek aan baanbrekende nieuwigheden bij de voorstelling van de nieuwe iPhone. Innovatie is meer dan ooit een cruciaal 
element waar bedrijven op afgerekend worden. Maar hoe pikt u als belegger de innoverende bedrijven eruit?

Inhoud Innovatie?
Veel mensen denken bij innovatie spontaan aan 
nieuwe ontwikkelingen, zoals zelfrijdende auto’s, 
robots of 3D-printing. Maar innovatie is veel meer 
dan puur technologische vooruitgang. Het gaat 
om elk creatief idee dat waarde creëert voor 
de klant en het bedrijf. De ontwikkeling van een 
nieuw product bijvoorbeeld, maar evengoed een 
verbeterd productieproces of een revolutionaire 
marketingmethode. 

Waarom erin beleggen?
Innovatief uit de hoek komen, biedt een bedrijf heel 
wat voordelen:
→  de beste bedrijfsstrategie om de concurrentie voor 

te blijven 
→  een manier om de toekomstige groei, productiviteit 

en winstgevendheid veilig te stellen
→  meer merkbekendheid
→  een grotere klantenbinding
→  een hoger prijszettingsvermogen 
Stuk voor stuk elementen die maken dat een 
portefeuille van innovatieve bedrijven op lange 
termijn duidelijk beter kan presteren.

Een portefeuille van 
innovatieve bedrijven kan 
op lange termijn duidelijk 

beter presteren.

ACTUA

TIP
→  Geïnteresseerd in een gespreide 

portefeuille van Europese innovatieve 
bedrijven? Vraag dan meer info in uw 
kantoor of surf naar belfius.be. 

→  Wilt u vooral inzetten op technologische 
ontwikkelingen? Ook dan vindt u zeker 
uw gading in ons gamma. Binnenkort 
kunt u ook beleggen in het thema 
robotica. Uw financieel adviseur geeft u 
graag meer uitleg.

Enkele voorbeelden van bedrijven die innovatie 
hoog in het vaandel dragen1.
→  Essilor is wereldmarktleider op het gebied van 

optische producten (brillenglazen) en producent 
van het merk Varilux. Het is de uitvinder van het 
eerste multifocale glas ter wereld en zet hoog in 
op de ontwikkeling van nieuwigheden (brillenglazen 
die niet kunnen beslaan, niet vuil worden, zorgen 
voor comfort in de zon enz.). Daarnaast ontwikkelt 
Essilor ook geavanceerde 3D-oogmeetsystemen en 
apparatuur voor opticiens.

→  Croda is een chemiebedrijf dat gespeciali-
seerde, natuurlijke ingrediënten levert aan de 
cosmetische, farmaceutische, chemische en voe-
dingsindustrie. Het ontwikkelt unieke producten, 
waaronder plantaardige anti-verouderingscrè-
mes, wimperverlengers en nieuwe technologieën 
om olie van water te scheiden.

→  LVMH is wereldleider in de verkoop van luxeproducten 
en eigenaar van een 70-tal topmerken (bv. Louis 
Vuitton, Dior, Bulgari, Dom Pérignon). De filosofie 
van topman Bernard Arnault is: volg niet de noden 
van de consument, maar creëer een verlangen. Eens 
dat er is, is promotie niet meer nodig. LVMH opende 
als eerste – al in 1992 – een boetiek in China en haalt 
nu bijna 30% van zijn verkoop uit Azië.

Deze bedrijven eruit pikken is natuurlijk niet evident 
en laat u beter over aan specialisten. Dankzij 
een doorgedreven selectieproces herkennen zij 
bedrijven met innovatieve kwaliteiten én solide 
financiële fundamenten. Want niet alle innovatieve 
bedrijven slagen erin een duurzaam werkbaar model 
te creëren. Selectief zijn is dan ook de boodschap. 1. Dit vormt geen aankoopadvies. De aangehaalde 

voorbeelden dienen louter ter illustratie.
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STRATEGIE

De markten blijven de beslissingen van 

de centrale banken met argusogen volgen

De beursmarkten kenden een 
woelige maand juni door de brexit. 
Maar in de loop van de zomer  
hebben ze zich fors hersteld  dankzij 
beter dan verwachte economische 
statistieken. Bovendien vielen de 
kwartaalresultaten van bedrijven 
minder slecht uit dan de analisten 
voorspeld hadden. Ook het doen 
en laten van de centrale banken 
werd met grote aandacht gevolgd. 
Ongetwijfeld liet de toespraak van 
Janet Yellen in Jackson Hole (VS) de 
grootste indruk na. De voorzitster 
van de Fed gaf immers aan dat een 
verdere verhoging van de basisrente 
in de VS niet lang meer op zich zou 
laten wachten.

VS: renteverhoging nog voor dit 
jaar
Maakt ze de sprong of niet? Tijdens de recentste 
bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank 
durfde Janet Yellen het nog niet aan om de 
richtrente op te trekken met 0,25%. Een grote 
verrassing was dat niet: de financiële markten 
gaven een renteverhoging in september slechts 
een kans van 22%. Het grootste obstakel voor 
Yellen was misschien dus wel de angst om de 
markt te verrassen en zo voor alle activa forse 
koersschommelingen (volatiliteit) te veroorzaken. 

Als we die aspecten buiten beschouwing zouden 
laten, staan vele indicatoren echter in het groen:

→  de arbeidsmarkt is aanzienlijk verbeterd
→  de inflatie (de prijs van olie en voedingsproducten 

niet meegerekend) bedraagt +2,3% in 
vergelijking met augustus 2015

→  de externe omgeving is gunstiger: minder 
ongerustheid over de Chinese economie, 
een beperkte impact van de brexit en een 
marktvolatiliteit die laag genoeg is

Het perscommuniqué van de centrale bank omvatte 
wel een aantal  typische elementen die wijzen op 
een nakende renteverhoging. In het bijzonder wordt 
nu aangestipt dat de risico's van een groeiscenario 
momenteel min of meer in evenwicht zijn (terwijl 
ze voordien een dalende trend vertoonden). 
Bovendien waren voor het eerst sinds lang drie 
van de tien stemgerechtigde leden van de Fed 
voorstander van een renteverhoging. Zonder 
aanzienlijke verslechtering van de economische 
fundamenten in de VS komt er dus wellicht een 
renteverhoging in de komende maanden.

Zonder aanzienlijke 
verslechtering van de 

economische fundamenten 
in de VS komt er dus wellicht 

een renteverhoging in de 
komende maanden.
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Amerikaanse 
presidentsverkiezingen
De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden 
plaats op 8 november en zullen ongetwijfeld veel 
aandacht krijgen van de financiële markten. Hillary 
Clinton is de kandidate voor de democraten, de 
controversiële Donald Trump voor de republikeinen. 
Clinton mag dan voorlopig de voorkeur krijgen in de 
prognoses, toch is het onmogelijk om met zekerheid 
te zeggen wie de opvolger wordt van Barack Obama 
als 58e president van de Verenigde Staten.

De krachtlijnen van de programma's van 
de kandidaten
In haar economisch programma wil de 
democratische kandidate op 5 jaar tijd 275 miljard 
dollar besteden aan infrastructuurwerken. Haar 
republikeinse tegenstander geeft de voorkeur 
aan de interne markt en wil de invoer uit landen 
als China zwaarder belasten. Hij is ook van plan 
de defensie-uitgaven op te schroeven en de 
immigratie flink af te remmen.

Op fiscaal vlak wil Clinton de grote inkomens 
meer belasten. Donald Trump wil dan weer 
het bestaande systeem vereenvoudigen door 
het aantal belastingschijven te verlagen en de 
maximale aanslagvoet van de inkomstenbelasting 
op 33% te brengen. Ook voor bedrijven wil hij de 
aanslagvoet verlagen van 35% naar 15%. Op 
het vlak van de gezondheidszorg streeft Hillary 
Clinton naar een uitbreiding van Obamacare (het 
principe van gezondheidszorg voor iedereen) en 
naar een verlaging van de geneesmiddelenprijzen. 
Donald Trump wil het systeem afschaffen en de 
concurrentie laten spelen om de prijzen omlaag 
te krijgen.

Wat zijn de vooruitzichten?
Op de beursmarkten zal de volatiliteit wellicht meer 
toenemen mocht Donald Trump de overwinning 
behalen. Zijn onvoorspelbaarheid, de onzekerheid 
over de concrete uitvoering van al zijn plannen 
en zijn protectionistische kijk houden immers 
meer risico’s in voor de economie. Haar politieke 
ervaring en het bescheidenere programma van 
Hillary Clinton houden minder risico's in. Bij een 
overwinning van Clinton zouden de farma- en de 
biotechnologiesector echter onder druk kunnen 
komen te staan.

Eurozone
Het bruto binnenlands product van de eurozone 
is tijdens het tweede kwartaal toegenomen met 
0,3%, dat is een vertraging ten opzichte van het 
voorgaande kwartaal (0,5%). De interne vraag 
zorgde voor minder groei, want de bijdrage was 
amper positief. Tijdens de voorbije weken kwamen 
er veeleer optimistische uitspraken over de 
Europese groei zowel van de Europese Centrale 
Bank (ECB) als van de Europese ministers van 
economie die bijeen waren in Bratislava. Tijdens 
haar vorige bijeenkomst heeft de ECB haar monetair 
beleid niet bijgestuurd. De kans is heel groot dat 
tijdens het vierde kwartaal de ECB gaat uitpakken 
met een verlenging van het inkoopprogramma van 
effecten tot na maart 2017.

Strategie
Rekening houdend met:

→  de meest recente macro-economische gegevens 
die, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, 
wijzen op een matige maar wel positieve groei

→  de verbetering van bepaalde indicatoren in de 
Verenigde Staten en in China, die de risico's op 
een wereldwijde vertraging verkleinen

behouden we onze neutrale aandelenpositie in 
onze referentieportefeuille met nog altijd een 
overweging voor de groeilanden.

We blijven hoe dan ook waakzaam voor de 
talrijke politieke gebeurtenissen die op til staan 
(deelstaatverkiezingen in Duitsland, referendum 
over de grondwet in Italië en presidentsverkiezingen 
in de Verenigde Staten).

Onze obligatieportefeuille blijft eveneens 
overgewogen in papier van de groeilanden, zowel in 
lokale munt als in sterke munten zoals de dollar. De 
obligaties van de groeilanden vertegenwoordigen 
ongeveer 15 tot 20% van de obligatieportefeuille. 
Hoogrentende obligaties blijven eveneens 
overgewogen.

De kans is heel groot dat 
tijdens het vierde kwartaal 

de ECB gaat uitpakken 
met een verlenging van 

het inkoopprogramma van 
effecten tot na maart 2017.

0,3%
HET BRUTO BINNENLANDS PRODUCT VAN 
DE EUROZONE IS TIJDENS HET TWEEDE 
KWARTAAL TOEGENOMEN MET 0,3%.

EVOLUTIE VAN DE EUROPESE BEURSINDEX STOXX 600

31 /01 /16 31 /03/16 31 /05/16 31 /07/16 30/09/16

In de loop van de zomer herstelde de markt zich, na een woelige junimaand

Het economisch klimaat blijft weliswaar 
relatief positief, maar de politieke en 
economische agenda zou kunnen zorgen 
voor volatiliteit op de markten. We raden 
u dan ook aan om ofwel uw beleggingen in 
de tijd te spreiden, ofwel te opteren voor 
een product dat die volatiliteit beheert 
(zie pagina 6 tot 9).

Besluit
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FOCUS

Beleggen in een fonds
Via Belfius Personal Global Portfolio belegt u in een 
fonds, waardoor uw rendement niet gegarandeerd 
en uw kapitaal niet beschermd is. Maar u geniet 
wel een hoger potentieel rendement dan bij een 
vastrentende belegging. 

Het fonds bestaat uit drie compartimenten, 
actief beheerd door de specialisten van Belfius 
Investment Partners nv. Hun doel? Het hoogst 
mogelijke rendement en tegelijkertijd het beheer 
van uw risico door de koersschommelingen 
van de compartimenten binnen bepaalde 
volatiliteitsgrenzen te houden (zie kader).

U belegt uw kapitaal hoe ú het wilt, op basis van 
uw risicoappetijt: alles in één compartiment, of 
gespreid over twee of drie compartimenten. Op 
die manier stelt u zelf uw ‘portfolio’ samen, die u 
bovendien op elk moment gratis kunt wijzigen.

In het vorig nummer van 
Uw Beleggingen lieten we u 
kennismaken met de begrippen 
‘trackers’ en ‘managed volatility ’. 
Op die manier hebt u alle kennis 
in huis om Belfius Personal 
Global Portfolio te ontdekken, 
onze totale beleggingsservice. 
De ideale oplossing als u een 
deel van uw spaargeld meer wilt 
laten opbrengen, zonder dat u 
er zelf wakker van ligt! Onze 
beheerspecialisten volgen uw 
‘portfolio’ actief voor u op. En dit 
al vanaf 50.000 euro.

Verruim de horizon van uw geld met 

Belfius Personal Global Portfolio

Elk compartiment heeft een eigen risiconiveau met een toegestane volatiliteit:
→  Low: 5% (voor wie koersstijgingen en -dalingen vrij beperkt wil houden)
→  Medium: 8% (voor wie niet weigerachtig staat tegenover wat koersschommelingen)
→  High: 12% (voor wie niet wakker ligt van bokkensprongen op de beurs)

Volatiliteits- 
of risicogrenzen

Via trackers
De compartimenten van het fonds van Belfius 
Personal Global Portfolio beleggen in trackers of 
beursgenoteerde indexfondsen (ook Exchange 
Traded Funds genoemd, kortweg ETF’s). Doel? Het 
hoogst mogelijke rendement binnen de toegestane 
risicogrenzen behalen.

Trackers zijn kopieën van indexen, waardoor een 
tracker in bv. aandelen niet enkel de aandelen van 
één onderneming vertegenwoordigt, maar van alle 
ondernemingen die in een bepaalde beursindex 
zijn opgenomen. Dit biedt een aantal voordelen:
→  een ongeziene spreiding van uw portefeuille, 

zowel op het vlak van activa als geografisch 
en sectoraal

→  minder kosten, want u moet niet elk aandeel 
apart aankopen én de beheerkosten van trackers 
liggen laag, omdat indexen passief beheerd 
worden

→  minder risico dan als u in één aandeel belegt

De Euro Stoxx 50 is een beursindex 
met 50 bedrijven uit landen van 
de eurozone, o.m.:
→  Unilever
→  Total
→  AB InBev
>> Een tracker die deze index volgt, is bijvoorbeeld  
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF – D-EUR.

Onze totale beleggingsservice
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Focus op risico en rendement
Belfius Personal Global Portfolio zet uw risico en 
rendement centraal, en maakt daarvoor gebruik 
van de ‘managed volatility’-beheertechniek: het 
actief beheren van de beursschommelingen of, 
anders gezegd, van de volatiliteit. 

Hoe? De specialisten beheren de koersschom-
melingen van de verschillende compartimenten 
door het aan- en verkopen van de onderliggende 
trackers. Elke tracker heeft immers een eigen 
volatiliteit. Op die manier bepaalt het beheren en 
combineren van de trackers de schommelingen 
van het compartiment. 

Doel? De trackers op zo’n manier combineren en 
actief beheren dat het betrokken compartiment 
binnen de toegestane volatiliteitsgrens blijft, 
en u zo het hoogst mogelijk rendement biedt. 
Overschrijdt de koersschommeling die grens toch, 
dan wordt de combinatie van de verschillende 
trackers en/of hun onderlinge verhouding zo 
bijgestuurd dat de schommelingen terug binnen 
de toegestane volatiliteit blijven.

50.000 euro
ONZE BEHEERSPECIALISTEN VOLGEN UW ‘PORTFOLIO’ 

ACTIEF VOOR U OP.  EN DIT AL VANAF 50.000 EURO.

Volatiliteit?
De mate waarin de koers van een aandeel, een 
fonds, een markt of een beurs schommelt in de 
tijd. Bij forse koersschommelingen spreken we 
van een ‘hoge volatiliteit’. Blijven de koersen 
eerder stabiel, dan hebben we het over een 
‘lage volatiliteit’.

Compartiment?
Een fonds (een beleggingsvennootschap of 
een gemeenschappelijk beleggingsfonds) kan 
bestaan uit verschillende compartimenten. 
Dat betekent dat het fonds is opgesplitst in 
afzonderlijke portefeuilles, die elk een eigen 
beleggingsbeleid volgen. Bij iedere uitgifte 
van een compartiment is er een document 
Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar, 
waarin de specifieke beleggingspolitiek van 
het compartiment wordt beschreven. De 
verschillende compartimenten worden ook 
beschreven in het prospectus van het fonds.

Belfius Investment Partners nv?
Een door de FSMA erkende beheervennoot-
schap van beveks (beleggingsfondsen) en 
gemeenschappelijke beleggingsfondsen, en 
de beheerder van dit fonds. Deze dochter-
onderneming van Belfius Bank kan terugvallen 
op een sterke verankering binnen de Belgische 
financiële sector.  

Verklarende 
woordenlijst

  

 

 

Belfius  
Personal Global 

Portfolio

Service met een +

Risico & rendement

Fonds

Trackers

BEGELEIDING DOOR  
FINANCIEEL 
ADVISEUR
Voor wie zelf 
niet thuis is in de 
beleggingswereld

ZELF DIGITAAL 
OPVOLGEN 
MOGELIJK
Voor wie zijn 
portefeuille  
regelmatig wil 
opvolgen

TOEGANG TOT EEN 
EXCLUSIEF FONDS
Voor wie graag iets 
innoverend probeert

EEN HEEL AANTREKKELIJKE PRIJS
Voor wie gediversifieerd wil beleggen tegen een lage prijs

SPREIDING VAN UW PORTEFEUILLE
Voor wie zoveel mogelijk wil diversifiëren, zowel 
geografisch als sectoraal

ACTIEF BEHEER
Voor wie zijn risico onder 
controle wil houden

Service met een +
Belfius Personal Global Portfolio biedt u een 
service met een extraatje. 

→  Enerzijds kunt u geheel zelfstandig uw ‘portfolio’ 
opvolgen met de geavanceerde digitale 
reporting, die bestaat uit:

     -  de samenstelling, de stand van zaken en de 
evolutie van uw ‘portfolio’ 

     -  beleggingscommentaar van de beheerder ervan

→  Anderzijds mag u rekenen op proactieve 
ondersteuning van uw financieel adviseur, 
zoveel als u nodig vindt. Hij:

     -  adviseert en begeleidt u bij de samenstelling 
van uw ‘portfolio’

     -  blijft daarna alles opvolgen
     -  overloopt samen met u uw digitale reporting 

en bespreekt de beleggingscommentaar
     -  nodigt u uit voor een jaarlijkse screening van 

uw beleggingen
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FOCUS

Een voorbeeld1

Sophie en Arthur bouwden een beleggings-
portefeuille op van 250.000 euro, waarvoor ze 
een gematigde strategie hanteren. 

PORTEFEUILLE ARTHUR EN SOPHIE

OBLIGATIES: 
50.000 EURO

SPAARREKENING 
150.000 EURO

FONDSEN: 
25.000 EURO

BELEGGINGS
VERZEKERINGEN 

(TAK 21): 
25.000 EURO

250.000 euro

Door de lage rente op spaarrekeningen willen 
ze diversifiëren, om op lange termijn een hoger 
rendement te behalen. In samenspraak met hun 
financieel adviseur beslissen ze om 60.000 euro 
als volgt te beleggen in Belfius Personal Global 
Portfolio. 

COMPARTIMENT 
MET RISICONIVEAU 

MEDIUM: 
15.000 EURO COMPARTIMENT 

MET RISICONIVEAU 
LOW: 
40.000 EURO

COMPARTIMENT MET 
RISICONIVEAU HIGH: 

5.000 EURO

VERDELING FONDS ARTHUR EN SOPHIE

60.000 euro
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MEER INFO? GEÏNTERESSEERD?
Surf dan zeker naar belfius.be/
PersonalGlobalPortfolio en bekijk daar 
onze geanimeerde demo. Of contacteer 
uw financieel adviseur voor een 
persoonlijk gesprek. Hij legt u met plezier 
alles gedetailleerd uit.

VOLATILITEIT VAN HET COMPARTIMENT MEDIUM  
VAN DE PORTFOLIO VAN ARTHUR EN SOPHIE

1. Dit voorbeeld geldt louter ter illustratie en biedt geen enkele rendementsgarantie.

SITUATIE A
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Tracker 1 4% 40% 1,6%
Tracker 2 5% 30% 1,5%
Tracker 3 12% 30% 3,6%
Totale volatiliteit 6,7%

SITUATIE B
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Tracker 1 9,25% 40% 3,7%
Tracker 2 5% 30% 1,5%
Tracker 3 12% 30% 3,6%
Totale volatiliteit 8,8%

SITUATIE C
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Tracker 1 9,25% 40% 3,7%
Tracker 2 5% 50% 2,5%
Tracker 3 12% 10% 1,2%
Totale volatiliteit 7,4%

9%

8%

7%

6%

A: 6,7%

< 8% > 8% < 8%Correctie

B: 8,8%

C: 7,4%

Om de schommelingen te ver-
minderen, met een zo hoog 
mogelijk rendement in het ach-
terhoofd, grijpt de beheerder 
in. Ondanks de hoge volatili-
teit beslist hij om tracker 1 te 
behouden zoals opgenomen in 
het compartiment, maar het 
gewicht van de twee andere 
trackers aan te passen. Op die 
manier vermindert de globale 
volatiliteit tot 7,4% en valt die 
terug binnen de toegestane 
grens (situatie C).

Concreet
Voor de 15.000 euro die ze in 
het Medium-compartiment 
beleggen, combineert de 
beheerder drie trackers in de 
verhouding die volgens hem 
– rekening houdend met het 
risiconiveau – op dat moment 
een zo hoog mogelijk rende-
ment biedt. Deze combinatie 
houdt een volatiliteit van 6,7% 
in, wat binnen de toegestane 
grens van 8% ligt (situatie A).

Wanneer de beheerder merkt 
dat de koersschommelingen 
van het compartiment toene-
men, ziet hij dat tracker 1 grote 
schommelingen ondergaat, 
terwijl de andere twee stabiel 
blijven. Op het moment dat de 
schommelingen van tracker 1 
een niveau van 9,25% bereiken, 
stijgt de globale volatiliteit van 
het compartiment tot 8,8%. Het 
toegestane risiconiveau van 8% 
wordt met andere woorden 
overschreden (situatie B).

Grote schommelingen houden een hoger 
potentieel rendement in. En dat is nog steeds 
het hoofddoel van actief beheer. Door de 
tracker met het hoogste potentieel rendement 
te behouden, maar te spelen met de verhouding 
van de andere twee, voldoet de beheerder aan 
beide wensen van Sophie en Arthur:
→  hun risico beperken binnen de toegestane 

volatiliteitsgrens
→  tegen het hoogst mogelijke rendement 

Met die doelstellingen voor ogen bekijkt hij 
actief of hij best:
→  trackers verkoopt
→  hun verhouding aanpast
→  of de bestaande combinatie aanvult met 

andere trackers

Waarom tracker 1 
behouden?
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Als u geregeld bankiert met uw smartphone of tablet, dan hebt u al gemerkt dat we uw Belfius-app 
voortdurend verbeteren en verrijken met nieuwe functionaliteiten. Niet alleen om u de beste ervaring 
te garanderen, maar ook om voor u maximaal bereikbaar te zijn. Hoe we dit precies aanpakken?  
We vroegen het aan Geert Van Mol, onze Chief Digital Officer.

Belfius, dichter dan ooit bij u via 

uw smartphone of tablet

Waarom kiest Belfius voluit voor digitale 
innovatie?
"De digitale revolutie is niet meer te stoppen. De doorsnee Belg beheert 
zijn agenda, zijn sociale contacten, afspraken, facturen, bankzaken… met 
zijn smartphone, tablet of pc. Daarom zetten we volop in op onze apps. En 
zorgen we voor realtime bankdiensten. Want dat is wat de klant verwacht: 
een kwalitatieve dienstverlening, altijd en overal beschikbaar. Dankzij 
de Belfius Mobile app staan we dichter dan ooit bij onze klanten. En ze 
omarmen dit initiatief: elke dag komen er meer dan 1.000 gebruikers bij, 
zodat ze eind 2016 met +/- 850.000 zullen zijn! Als bank van de toekomst 
bieden we hen het beste persoonlijk advies aan, samen met nieuwe digitale 
mogelijkheden", stelt Geert enthousiast.

FOCUS

BENIEUWD HOE ONZE APP U HET 
LEVEN MAKKELIJKER MAAKT?
Ontdek het in het foldertje bij uw nieuwsbrief!

Vandaag zijn er al heel wat functionaliteiten, zowel op tablet als op smart-
phone. De klant heeft zo altijd:

→   een aantrekkelijk, up-to-date overzicht van zijn beleggingsportefeuille(s)

→   een globale kijk op zijn beleggingen én detailschermen, in een paar clicks

→   altijd een zicht op het rendement van zijn beleggingen

→   de mogelijkheid om beleggingsfondsen te kopen en te verkopen

→   de gelegenheid om in 1-2-3 te starten met pensioensparen

→   een duidelijk zicht op zijn pensioensparen en de mogelijkheid tot bijstorten

→   detailrapporteringen van mandaten in discretionair of adviserend beheer

Informatie die de klant anders via brief of via zijn kantoor kreeg, is dankzij 
de Belfius-app altijd en overal voor hem ter beschikking, op het toestel dat 
hij het liefst gebruikt. Een grote verbetering dus!

Wat kan zoal met de app op het 
vlak van sparen en beleggen?
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Vervangt dit de dienstverlening in de kantoren?
"Helemaal niet, deze ontwikkelingen zien we als een extra dienstverlening. 
Klanten kunnen nu ook buiten de kantooruren zelf eenvoudige zaken afhande-
len, zoals overschrijvingen, het aanpassen van de limiet van een kredietkaart 
of het afsluiten van een bijstandsverzekering, als ze dit wensen.

Maar ook in de digitale wereld blijven kantoormedewerkers een cruciale rol 
spelen. Voor belangrijke zaken, bijvoorbeeld een uitgebreide analyse van 
een beleggingsportefeuille, is hun kennis en expertise een onmiskenbare 
toegevoegde waarde en zal hun talent dus alleen maar meer ingezet worden", 
vervolgt hij. 

"Bovendien leggen we expliciet de link tussen mobiele en persoonlijke dienst-
verlening. Want een afspraak maken met een financieel adviseur via de app 
is nu al erg eenvoudig: de klant opent in de app de agenda van zijn adviseur, 
kijkt welke momenten beschikbaar zijn en reserveert een tijdstip."

EEN AFSPRAAK VASTLEGGEN MET UW 
FINANCIEEL ADVISEUR? 
Dit kan in 1-2-3 via de app! 

Niet alle klanten voelen zich comfortabel 
genoeg om via hun app te beleggen… 
"Inderdaad. Wie eenmaal bankiert via onze apps, zal er snel de voordelen van 
ontdekken. Maar zoals ik hiervoor al aanhaalde, blijven onze specialisten altijd 
ter beschikking. Meer dan ooit zelfs. Is een klant onzeker, dan kan hij via de 
app een afspraak maken en binnenkort ook een videogesprek starten met 
zijn financieel adviseur. Daarbij kan de financieel adviseur in samenspraak de 
aankoop van een belegging in orde brengen. De klant ondertekent vervolgens 
via de app en klaar is kees!"  

Uw realtime 
tevredenheid drijft 

onze innovaties,
daar gaat Belfius 

100% voor.

Bankieren en beleggen via smartphone of tablet, 
is dat wel veilig? En eenvoudig?
"Voor ons, als financiële instelling, is veiligheid prioritair. De klant krijgt toe-
gang tot de app via zijn vingerafdruk of persoonlijke code. Alle verrichtingen 
worden versleuteld en we hanteren de nieuwste beveiligingstechnologieën. 
De Belfius-app is de meest veilige plaats op de smartphone van elke klant", 
stelt Geert vol overtuiging.

"Verder gaat Belfius voor extreem makkelijk betalen, sparen, beleggen en 
verzekeren. De Belfius-apps worden, dankzij de feedback van onze klanten, 
voortdurend verbeterd. Momenteel hebben ze de hoogste tevredenheids-
score op de Belgische markt. Een duidelijk teken dat onze klanten deze 
ontwikkelingen toejuichen."

In deze digitale omwenteling staat uw tevredenheid centraal. 
Naast de meest gebruiksvriendelijke apps, kunt u blijven 
rekenen op een persoonlijke service met producten en diensten 
op maat. Want dankzij een ver doorgedreven analyse kan 
Belfius u het meest relevante aanbod en advies voorstellen. 
Waar en wanneer u dat wenst!

We bevelen al onze klanten aan om de Belfius mobile app op hun 
smartphone en/of tablet te installeren en te gebruiken. Het is 
gratis, en vaak zeggen nieuwe gebruikers achteraf “Waarom deed 
ik dit niet eerder?” Uw financieel adviseur helpt u graag bij het 
installeren.

Besluit

BENIEUWD NAAR ONZE APPS?
Achteraan in het foldertje ontdekt u er meer 
over of op belfius.be/digital.

GEERT VAN MOL, 
CHIEF DIGITAL 
OFFICER

BELFIUS DIRECT MOBILE

BELFIUS DIRECT TABLET

Tevredenheids-
score

op 22-09-2016



Download de Belfius Direct Mobile app.
Voor meer innovaties die uw leven makkelijker maken, 
surf naar belfius.be/digital
Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

Uw realtime tevredenheid 
drijft onze innovaties.Uw realtime tevredenheid 

Belfius Direct Mobile. 
Snel, helder en eenvoudig.

Iemand was u voor en heeft 
de folder weggenomen.

Ontdek onze app 
op belfius.be/digital
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