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Vragen van onze lezers

KITE, de nieuwe Belfius-
beleggingsverzekeringen

Slim beleggen?  
Doe het gespreid!

10 jaar na de crisis van 2008 is de banksector 
ingrijpend veranderd. Er geldt nu een strenge 
reglementering en het eigen vermogen van de 
banken is verstevigd, waardoor een crisis zoals 
die van 2008 vandaag onmogelijk zou zijn.
Maar die crisis liet wel sporen na… Zo pasten 
consumenten, ondernemingen en beleggers 
hun gedrag aan en zoeken die laatsten hun 
heil ondertussen in ‘risicoloze’ beleggingen. 
Kijk maar naar de enorme bedragen op de 
spaarboekjes.
Ook de wereld is veranderd, zowel politiek als 
economisch en sociaal. Voor de belegger komt 
het erop aan strategieën uit te stippelen die 
alsmaar beter aangepast zijn aan de toenemende 
complexiteit van die nieuwe omgeving. Wat 
dat betreft, zal onze strategische positionering 
(p. 4-5) u wijzer maken.
De toekomst brengt steeds verrassingen, 
waar u zich best goed tegen wapent. En daar 
speelt diversifiëring, het fundament van elke 
portefeuille, een belangrijke rol. U leest er meer 
over op p. 10-11.
Zo vormen beleggingsverzekeringen een 
interessante bron van diversifiëring. Ze bieden 
meerdere voordelen: een eigen fiscale flexibiliteit 
en een waaier aan fondsen die verschillende 
thema’s of beheertypes samenbrengen. U leest 
er alles over op p. 6-7-8-9, in het artikel Kite, de 
nieuwe Belfius-beleggingsverzekeringen.
Veel leesplezier!
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Inhoud

Vragen 
              van onze lezers

Waarom moet ik vragen 
beantwoorden over 
mijn kennis van en 
ervaring met bepaalde 
beleggingsproducten?

 V.B. LUIK

De Europese beleggersrichtlijn MiFID II1 ver-
plicht financiële instellingen na te gaan of 
hun klanten voldoende kennis van en ervaring 
met de aangeboden beleggingsproducten 
hebben. Begrijpt de klant de werking van 
het beleggingsproduct voldoende? Of, met 
andere woorden: is het product geschikt voor 
de klant? 

Bovendien houden we voor uw beleggingsad-
vies rekening met die kennis en ervaring. En 
uiteraard ook met uw financiële situatie en 
beleggingsdoelstellingen (bv. risicobereidheid 
en beleggingshorizon), net als in het verleden. 
Dankzij de MiFID II-wetgeving kunnen we 
onze dienstverlening nog verder verbeteren 
en verfijnen. Zo wordt advies op maat moge-
lijk voor u en elke belegger. De vragenlijsten 
zijn een hulpmiddel om elkaar beter te begrij-
pen en misverstanden te vermijden.

1  De afkorting staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het is een Europese richtlijn die de spe lregels 
vastlegt die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze er advies over 
geven. MiFID II is de opvolger van de MiFID I Richtlijn, die in 2007 in werking trad.

Het is belangrijk dat u goed begrijpt waarin u 
belegt. Op belfius.be vindt u filmpjes die de 
courante beleggingsproducten – fondsen, 
obligaties en gestructureerde notes – uit-
leggen. Legt u de test thuis af, dan krijgt u 1 
herkansing. Nadien kan u altijd nog terecht 
in onze kantoren, want daar mag u de test 
meermaals afleggen. Onze financieel advi-
seurs  geven u graag meer uitleg, al mogen 
ze de vragenlijst uiteraard niet in uw plaats 
beantwoorden of antwoorden suggereren. 
Een eerlijke en correcte weergave van uw 
kennis is zowel in uw belang als in dat van ons. 
Slaagt u niet in de test, dan kunnen we u géén 
advies geven voor dat specifieke product. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
→  complexe beleggingsproducten (bv. 

gestructureerde notes, warranten en tur-
bo’s): slaagt u niet in de kennistest voor 
deze producten, dan zal u ze niet kunnen 
aankopen

→  niet-complexe beleggingsproducten (bv. 
fondsen, aandelen, obligaties): slaagt u 
niet in de test voor deze producten, dan 
kunnen we ze u niet aanbevelen, maar kan 
u wel zelf het initiatief nemen om ze aan 
te kopen. U krijgt dan een waarschuwing 
over het gebrek aan de nodige kennis en 
ervaring

Vergeet vooral niet dat onze financieel advi-
seurs u graag meer uitleg geven, want we 
hebben er alle belang bij dat we elkaar goed 
begrijpen.

Ik ben niet geslaagd in de kennistest 

‘gestructureerde notes’. Hoeveel keer 

mag ik de test afleggen? Wat gebeurt 

er als ik niet slaag?

 S.D. OUDERGEM

Het is belangrijk dat u goed 
begrijpt waarin u belegt. Surf 
naar belfius.be/beleggen en 
bekijk er ook onze filmpjes 
over fondsen, obligaties en 

gestructureerde notes.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/index.aspx
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/video/fondsen/index.aspx
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/video/obligaties/index.aspx
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/video/gestructureerde-notes/index.aspx
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2017 en 2018: 
2 totaal verschillende 
economisch-financiële 
omgevingen. 

Vorig jaar liep de wereldwijde groei overal syn-
chroon in een euforisch klimaat. Maar 2018 
bracht spanningen op politiek en handels-
vlak tussen ‘s werelds grootste economische 
machten en minder goede beursresultaten 
buiten de VS. Een alsmaar somberder klimaat, 
al blijven de fundamentals (groei, werkgele-
genheid, schuldgraad…) in de voornaamste 
economische regio’s goed. 

Tegen deze onrustige en vage achtergrond 
wordt een goed gediversifieerde portefeuille 
op lange termijn een bepalende succesfactor.

1. Aandelen: eurozone
Momenteel de meest stabiele regio. De eco-
nomische fundamentals stemmen overeen 
met de verwachtingen en ondersteunen de 
activiteit:
→  stabiele (maar hoge) schuldenniveaus
→  dalende werkloosheidscijfers (maar sta-

biele tewerkstellingsgraad)
→  positieve (maar neerwaarts herziene) 

winstprognoses
→  een stabiele inflatie (maar zeer lage ren-

tevoeten)

In 1 jaar verloren de Europese beurzen 4,5%, 
wat in zekere zin een weerspiegeling is van 
de gebrekkige zichtbaarheid van de Europese 
Unie (EU) op lange termijn. Het beeld wordt 
nog somberder door enkele onzekere politieke 
factoren:  
→  de handelsoorlog met de VS
→  het protectionisme in Italië en Hongarije, 

die beiden de EU uitdagen
→  de brexit die pas op het allerlaatste moment 

geregeld zal worden

In deze onduidelijke context doen enkele 
specifieke beleggingssegmenten het bijzon-
der goed, met een jaarlijks rendement dat 
momenteel uitkomt rond 9%, o.a.:
→  het beheer volgens overtuiging, dat dank-

zij een strenge effectenselectie belegt in 
ondernemingen die voldoen aan strikte 
financiële gezondheids- en stabiliteits-
criteria

→  de kleine en middelgrote beurskapitali-
saties, die minder onderhevig zijn aan 
internationale schommelingen
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2.  Aandelen: 
Verenigde Staten

De voorbije weken boekten de voornaamste 
Amerikaanse beurzen op jaarbasis meer dan 
15% winst. Uitstekende resultaten dankzij 
enkele factoren:
→  een zeer lage werkloosheid 
→  zeer gunstige groeiprognoses voor 2018 

(4,2% voor het laatste kwartaal)
→  een inflatie onder controle op 2,7%
→  de geleidelijk stijgende kortlopende ren-

tevoeten, die een oververhitting van de 
economie vermijden

→  hogere bedrijfswinsten, o.a. dankzij het fis-
cale supergeschenk van president Trump, 
dat de binnenlandse consumptie en de 
investeringen doet aantrekken

Maar op middellange termijn lijkt het verhaal 
er totaal anders te gaan uitzien:
→  volgens verschillende experts zitten de VS 

aan het einde van hun economische cyclus
→  grote impact van de kostprijs van de belas-

tinghervorming op het overheidstekort: 
833 miljard dollar in 2018, 984 miljard in 
2019…

→  door de handelsoorlog met nagenoeg de 
rest van de planeet zal de wereldeco-
nomie een versnelling lager schakelen: 
10% invoerrechten komt volgens het 
Internationaal Monetair Fonds overeen 
met 1% minder groei

→  stijgende lonen door de druk op de arbeids-
markt

→  erg dure aandelen 

Op een horizon van meer dan 1 jaar blijven we 
zeer twijfelachtig t.a.v. de VS. Voorzichtig zijn 
is dus de boodschap. 

We blijven wel positief voor Amerikaanse 
aandelen uit de gezondheidszorg en biotech-
sector.

Besluit

Met een goed gediversifieerde 
portefeuille kan u op zoek naar 
rendement en beperkt u tegelijk het 
risico. Lees zeker ook p. 10-11 voor 
meer uitleg en hou u aan de ‘leg niet al 
uw eieren in 1 mand’-regel.

Met een op lange termijn stabielere 
portefeuille kan u de schommelingen 
op de financiële markten beter aan. Op 
lange termijn denken loont bovendien 
altijd. Zoals Amerikaans industrieel 
Georges David zei: “Als men niet op 
lange termijn belegt, is er geen korte 
termijn”. 

Contacteer dus gerust uw financieel 
adviseur om de samenstelling van uw 
portefeuille te bespreken.  

Bovendien betaalt u t.e.m. 
4 november 2018 geen instapkosten 
op groeilandfondsen en geniet u tot 
50% korting op de instapkosten van 
al onze andere fondsen (behalve 
pensioenspaarfondsen). 

4. Renteproducten
Het wereldwijde klimaat op de obliga-
tiemarkten is al lang een zeer complexe 
aangelegenheid omdat elke economische 
zone zich in een andere en weinig interes-
sante situatie bevindt:
→  eurozone en Japan: een korte- en lange-

termijnrente rond 0%
→  VS: geleidelijk stijgende kortetermijnrente 

(momenteel 2,25%), maar zeer vlakke ren-
tecurve: 10-jaarsrente amper boven 3%

→  groeilanden: interessante rendementen 
(afhankelijk van het land), maar gevoelig 
voor de Amerikaanse rente. Er kunnen 
zich dus mooie opportuniteiten voordoen, 
afhankelijk van uw risicobereidheid. Kijk 
wel uit voor het wisselrisico: bepaalde 
lokale munten zijn nu erg goedkoop, maar 
kunnen snel evolueren

3. Aandelen: groeilanden
Deze bonte mengeling van landen met sterk 
uiteenlopende economische prestaties blijft 
in onze ogen het meest beloftevol op lange 
termijn. In het vorige nummer van ‘Uw beleg-
gingen’ gingen we daar dieper op in en kon u 
ook meer lezen over de groeilanden in het 
kader van megatrends.

Een aantal interessante aspecten:
→  de goedkope waarderingen (t.o.v. de ont-

wikkelde landen)
→  de forse toename van de binnenlandse 

consumptie, ondersteund door een zeer 
omvangrijke, opkomende middenklasse

→  de degelijke economische fundamentals: 
lage schuldgraad, inflatie onder controle, 
interessante rentevoeten, overvloedig 
aanwezige en alsmaar beter geschoolde 
arbeidskrachten, grote investeringen in 
infrastructuur

→  een vooraanstaande plaats in de wereld-
economie

Maar ook enkele aandachtspunten:
→  de afhankelijkheid van de dollar: een lage 

dollar betekent een hogere groei in deze 
landen, en omgekeerd (momenteel is de 
dollar vrij duur)

→  de afhankelijkheid van de Amerikaanse 
rente

→  op lange termijn een meer volatiele groei 
(t.o.v. bv. de meer mature economie van 
de eurozone)

→  de handelsoorlog tussen China en de VS

Ondanks de duidelijke terugval van de finan-
ciële markten in de groeilanden blijven we 
overtuigd van het nut om een beperkt en 
gediversifieerd deel van uw portefeuille erin 
te beleggen.

GOED OM TE WETEN
U betaalt geen instapkosten 
op groeilandfondsen t.e.m. 
4 november 2018.  
Meer info op belfius.be/groeilanden

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/emerging/index.aspx


UW BELEGGINGEN 
Oktober 201866

STRATEGIEACTUA

Belfius wijzigt zijn niet-fiscale beleggingsverzekeringen en brengt ze onder in KITE. Er zijn 2 mogelijke contracten: 
KITE Bold (tak 23) en KITE Mix (tak 44). KITE biedt u een ruimer fondsengamma, gegroepeerd rond verschillende 
thema’s of beheerstijlen. U kan uw eigen beleggingspuzzel samenstellen en personaliseren binnen 1 contract. 
Interessant, want u geniet enerzijds een potentieel hoger rendement en anderzijds beschermt u uw dierbaren bij 
een onverwacht overlijden. Uw KITE is aanpasbaar op elk niveau: belegd bedrag, risico, thema’s en beheerstijlen, 
flexibele opties enz. 

KITE Bold en KITE Mix: 
waar zit het verschil? 
KITE biedt u 2 varianten: KITE Bold en KITE 
Mix. Het zijn 2 verschillende manieren om te 
beleggen, 2 verschillende strategieën. 

KITE Bold is een tak 23-beleggingsverze-
kering die streeft naar een potentieel hoger 
rendement door integraal te beleggen in 
fondsen. Uw rendement hangt dus af van 
het rendement van het (de) geselecteerde 
fonds(en). Het kapitaal en het rendement zijn 
dan ook niet gegarandeerd, want KITE Bold 

KITE,  
de nieuwe Belfius-
beleggingsverzekeringen 

volgt de schommelingen van de financiële 
markten. 

KITE Mix combineert KITE Safe (tak 21), die 
wel een gewaarborgde rente en een gewaar-
borgd kapitaal (vóór kosten en taksen) biedt, 
met KITE Bold (tak 23) tot een tak 44-beleg-
gingsverzekering. Met KITE Mix kan u m.a.w. 
profiteren van de mogelijkheden van KITE 
Bold en tegelijkertijd zelf kiezen welk per-
centage van uw toekomstige stortingen (5, 
10, 20, 30, 40 of 50%) in KITE Safe gewaar-
borgd wordt. Na 8 jaar hebt u dat percentage 
van het kapitaal zeker in handen. Wil u het 

percentage wijzigen voor uw volgende stor-
tingen? Geen probleem! Dat kan, telkens weer 
opnieuw. Enige voorwaarde is dat er altijd 
minimaal 5% (en maximaal 50%) in KITE Safe 
gewaarborgd blijft. KITE Mix koppelt zeker-
heid (via KITE Safe) aan een potentieel hoger 
rendement, aan een keuze tussen thema’s en 
beheerstijlen, en aan een toegang tot een 
brede waaier interne fondsen (via KITE Bold).
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De thema’s

1. Duurzaam beleggen
U vindt hier duurzame fondsen, of anders gezegd: 
fondsen die alleen beleggen in aandelen en/of obli-
gaties van bedrijven of overheden die wereldwijd op 
een milieuvriendelijke, duurzame en maatschappelijk 
verantwoorde manier actief zijn. Bovendien kiezen de 
beheerders enkel die bedrijven met de beste financiële 
vooruitzichten.

2. Belgische economie
U vindt hier fondsen die alleen beleggen in aandelen 
en/of obligaties van bedrijven gevestigd in België of 
van Belgische overheden. Zo ondersteunt u de lokale 
economie. Uiteraard maken de beheerders ook hier 
een interessante selectie.

Hoe een hoger potentieel 
rendement nastreven?
KITE biedt aandelen-, obligatie- of gemengde 
fondsen van erkende beheerders aan, 
gegroepeerd in diverse beleggingsthema’s of 
beheerstijlen. De belegger selecteert de fond-
sen die het best bij hem passen en bepaalt 
de onderlinge verdeling. Op die manier stelt 
hij zijn eigen portefeuille samen. Die verde-
ling kan hij telkens achteraf nog aanpassen 
volgens zijn wensen. 

KITE biedt aandelen-, 
obligatie- of gemengde 
fondsen van erkende 

beheerders aan, 
gegroepeerd in diverse 
beleggingsthema’s of 

beheerstijlen. 



UW BELEGGINGEN 
Oktober 2018888

ACTUA

De beheerstijlen

1.  Top Funds – een prestatiegericht 
fondsenbeheer

U vindt hier fondsen van internationaal befaamde 
fondsenbeheerders, geselecteerd op basis van 
hun uitstekende prestaties in het verleden en hun 
groeipotentieel in de huidige marktomstandigheden.

2.  Target Return – een fondsenbeheer met 
rendementsdoelstelling

U vindt hier degelijke fondsen van internationaal 
befaamde fondsenbeheerders met een doelrendement 
en vaak ook een limiet rond maximale volatiliteit (een 
maatstaf voor koersschommelingen). Door hun speciaal 
beheer vormen deze fondsen een extra diversifiëring in 
uw beleggingsportefeuille.

Een beleggingsverzekering 
met ongekende flexibiliteit 
KITE biedt u een ongekende flexibiliteit 
binnen een beleggingsverzekering. Zo is het 
mogelijk om uw strategie af te stemmen 
op uw individuele situatie, voorkeuren en 
plannen, en op de marktschommelingen. Uw 
samenstelling kan u op elk moment aanpas-
sen. Doen bepaalde fondsen het minder goed, 
wil u zich toespitsen op meer duurzame fond-
sen of wil u meer of minder risico nemen, dan  
kan u eenvoudig switchen tussen de interne 
fondsen. Minstens 1 keer per 12 maanden is 
een gratis switch in de samenstelling mogelijk, 
waardoor u uw strategie zonder extra kosten 
kan bijsturen.

KITE biedt u 
een ongekende 

flexibiliteit binnen een 
beleggingsverzekering. 

Zo is het mogelijk 
om uw strategie af 
te stemmen op uw 
individuele situatie, 

voorkeuren en 
plannen, en op de 

marktschommelingen. 
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Voordelen van een 
levensverzekering
In de meeste gevallen is uw beleggingsver-
zekering ook fiscaal interessant. Uw KITE 
Bold-gedeelte is vrijgesteld van roerende 
voorheffing (momenteel 30%). Voor het Safe-
gedeelte van uw KITE Mix geldt dit pas 8 jaar 
en 1 dag na de 1e storting. Let wel, u betaalt 
altijd een eenmalige verzekeringstaks van 
2% op de gestorte premie(s).

Als levensverzekering biedt KITE u de moge-
lijkheid om uw dierbaren te beschermen bij 
onverwacht overlijden en zo uw successie 
te plannen. Hoe? Door aan te duiden wie het 
opgebouwde bedrag ontvangt als u iets over-
komt, terwijl u ondertussen zelf de touwtjes 
in handen houdt. Dit alles volledig op maat, 
aanpasbaar aan uw persoonlijke situatie 
(scheiding, 2e huwelijk, geboorte…). Ook een 
overlijdensdekking behoort tot de mogelijk-
heden. 

Opties
De verschillende gratis opties helpen u een 
potentieel hoger rendement na te streven, 
rekening houdend met uw risicobereidheid: 
Stop-Loss, Lock-Win, automatische her-
balancering of Comfort-formule. Sommige 
opties kan u combineren voor een optimale 
bescherming.

→  Met een Stop-Loss beperkt u toekomstige 
verliezen door een maximumdrempel in te 
bouwen. Als die drempel bereikt wordt, zet 
hij de waarde van de netto premie om naar 
het cashfonds. Het risico op verlies wordt 
dus automatisch beperkt. 

→  Met een Lock-Win doet u net het omge-
keerde: u vergrendelt uw netto premie en 
dus ook uw eventuele toekomstige win-
sten voor 1 of meerdere specifieke fondsen. 
Die opties kan u inbouwen voor 1 specifiek 
fonds, meerdere fondsen of voor alle fond-
sen.

→  Door een automatische herbalancering in 
te bouwen worden de relatieve gewichten 
van uw verschillende fondsen 2 keer per 
jaar weer automatisch rechtgezet op basis 
van wat u initieel opgaf. Het evenwicht in 
uw fondsenpuzzel wordt m.a.w. automatisch 
hersteld en blijft behouden, los van de evo-
lutie van de interne fondsen. 

→  Dankzij de Comfort-formule kan u peri-
odiek een vast bedrag van uw belegging 
afkopen: maandelijks, trimestrieel, halfjaar-
lijks of jaarlijks. Dat vast bedrag bedraagt 
minimaal 125 euro en maximaal 20% van 
de reserve op jaarbasis. Het wordt verhou-
dingsgewijs van de verschillende interne 
beleggingsfondsen afgehouden. Dat alles 
met de nodige flexibiliteit, aangezien u de 
afkoop op elk moment kan stopzetten of 
wijzigen.

ADVIES
Vooraleer in KITE te beleggen, doet 
u er goed aan om eerst na te gaan of 
u de kenmerken ervan en de eraan 
verbonden risico’s goed begrijpt. 
Als potentiële belegger raden we 
u aan om kennis te nemen van de 
volledige inhoud van het Essentiële 
Informatiedocument (‘KID’). U kan 
deze informatie gratis inkijken op 
belfius.be of in uw Belfius-kantoor. 

MEER INFO?
Wil u graag meer informatie? Uw 
financieel adviseur helpt u graag 
verder en geeft u met plezier advies bij 
het samenstellen van uw KITE. Neem 
dus zeker contact met hem op om 
samen te bekijken wat KITE specifiek 
voor u kan doen. Meer informatie vindt 
u ook op belfius.be/KITE.

KITE bestaat uit verzekeringsproducten van 
tak 23 (KITE Bold) en tak 44 (KITE Mix) die 
onder het Belgisch recht vallen en verkocht 
worden door Belfius Insurance NV, Karel 
Rogierplein 11 te 1210 Brussel, België, RPR 
Brussel 0405.764.064, verzekeringsonderne-
ming erkend onder code 0037.

Zuurstof voor uw plannen 
én bescherming van u 
en uw dierbaren 
KITE biedt u dus een nieuwe en complete flexi-
biliteit binnen 1 contract. Het omvat minstens 
1 gratis switch per 12 maanden en verschaft 
toegang tot een ruim gamma van fondsen, 
waarbij die laatste gespreid zijn over uiteenlo-
pende thema’s en beheerstijlen. Een uitgebreide 
flexibiliteit met het oog op een potentieel hoger 
rendement, gekoppeld aan een gunstige fisca-
liteit, de voordelen van een levensverzekering 
en heel wat relevante opties.

PROMO
Sluit t.e.m. 31 december 2018 nieuwe 
contracten af of doe bijkomende 
stortingen zonder instapkosten.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/beleggingsverzekeringen/kite/index.aspx
http://www.belfius.be
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Slim beleggen?    
Doe het gespreid!

‘Wed nooit op 1 paard.’ ‘Leg niet al uw eieren in 1 mand.’ ‘Zet niet alles op 1 kaart.’ Uitdrukkingen genoeg die 
het spreidingsprincipe huldigen. Een principe dat elke belegger ter harte zou moeten nemen, want spreiding 
of diversifiëring is de beste manier om uw beleggingsrisico te beheren. Maar hoe doet u dat, uw beleggingen 
spreiden?

Voor een maximale diversifiëring zorgt u best voor een spreiding 
op 4 verschillende niveaus:

1. over verschillende activaklassen
2. over verschillende munten, sectoren en regio’s
3. in de tijd, met meerdere instapmomenten
4. op het vlak van beheerstijlen en beheerders

Beleg in verschillende activaklassen
Verantwoord beleggen betekent dat uw portefeuille is opgebouwd 
uit een brede waaier van activa: aandelen, obligaties, cash, vastgoed, 
afgeleide producten… Zo bouwt u een gevarieerde portefeuille op, 
die tegen een stootje kan. Want de stijging van de ene activaklasse 
kan de daling van een andere compenseren. Wie tijdens de grote 
financiële crisis in 2007 en 2008 bv. al zijn geld op aandelen zette, 
bleef achter met een zware financiële kater. 

STRATEGIEFOCUS

→  In eerste instantie bood een spreiding naar grondstoffen soelaas, 
maar vanaf midden 2008 gingen ook die in vrije val en waren 
obligaties de beste keuze.

→  De voorbije jaren gingen vooral aandelen hoger, terwijl obligaties wat 
ter plaatse trappelden en grondstoffen door een diep dal gingen. 

→  En de afgelopen maanden haalden grondstoffen dan weer licht de 
bovenhand, terwijl aandelen een erg gemengd beeld lieten zien en 
obligaties in moeilijk vaarwater terechtkwamen.

Een voorzichtige belegger wedt dan ook op zoveel mogelijk verschil-
lende paarden en spreidt over alle productcategorieën. De ideale 
verhouding hangt af van welk type belegger u bent. Uw financieel 
adviseur kan u hierbij helpen, maar ook een eenvoudig rekentrucje 
kan u een idee geven. Trek uw leeftijd af van 100 en de uitkomst is 
het maximaal percentage dat u best in aandelen belegt. Hoe jonger 
u bent, hoe langer uw beleggingshorizon en hoe meer tijd voor de 
beurzen om te herstellen van eventuele dips. 

Geen idee hoe u er zelf aan begint? Een gemengd beleggingsfonds, 
gespreid over verschillende activaklassen, is een mooie oplossing.  
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Kies meerdere instapmomenten
Breek uw hoofd niet langer over het ideale instapmoment. Er zijn 
altijd wel redenen om een belegging uit te stellen, zoals de voorbije 
maanden met een handelsoorlog, de duurdere dollar, onrust op de 
groeilandmarkten, de politieke situatie in Italië… Een gouden raad om 
minder onderhevig te zijn aan de grillen van de financiële markten: 
spreid uw instapmomenten in de tijd. 

Instappen aan lage koersen en verkopen aan topkoersen is het 
ideale scenario, maar de praktijk is iets moeilijker. Het is onmogelijk 
te voorspellen wanneer u best instapt en best verkoopt. Door uw 
instapmomenten te spreiden in de tijd omzeilt u dit probleem en belegt 
u soms tegen hoge en soms tegen lage koersen, om uiteindelijk te 
beleggen aan een gemiddelde prijs. 

Wil u een groot bedrag beleggen, dan spreidt u uw aankopen best over 
minstens 1 jaar, bv. via 4 trimestriële stortingen. Idealiter belegt u elke 
maand een deel. Hoe meer instapmomenten, hoe meer u de pieken 
en dalen op de markt uitvlakt. Dit kan eenvoudig en automatisch via 
een regelmatig beleggingsplan. 

Diversifieer op het vlak van 
beheerstijlen en beheerders
Ook hier geldt: wed op meer dan 1 paard. Want niemand heeft de waar-
heid in pacht. De beste beheerder dit jaar is dat niet noodzakelijk ook 
volgend jaar. Bovendien volgen verschillende beheerders doorgaans 
ook verschillende strategieën, omdat ze niet noodzakelijk dezelfde 
visie hebben op de toekomstige marktevolutie. Door te spreiden over 
verschillende strategieën beperkt u uw risico. 

Daarnaast zijn er ook heel wat verschillende beheerstijlen: defensief, 
actief en passief beheer, beheer volgens ‘convicties’ of met beperking 
van de koersschommelingen en momentum-gedreven beheer. Ook 
hier kan het succes variëren van jaar tot jaar: het ene jaar zijn kleine 
aandelen de uitblinker, het andere jaar verkiest iedereen kwaliteits-
aandelen. Maar ze hebben allemaal hun toegevoegde waarde in uw 
portefeuille.  

Spreid over verschillende munten, 
sectoren en regio’s
Elke economische cyclus heeft zijn winnaars. Voldoende spreiding 
over regio’s, sectoren en munten zorgt ervoor dat u er in elke fase 
een graantje van meepikt. De winnaars van vandaag zijn misschien de 
verliezers van morgen. Bovendien komt u zo niet in de problemen als 
bv. 1 van de bedrijven of regio’s waarin u belegt, het minder goed doet.

Een economische cyclus bestaat vaak uit 4 fases, toepasbaar op een 
land, regio, sector of product:
1.  expansie: toename productie en economische groei
2.  piek: afvlakking economische groei en plotselinge afname van het 

aantal orders
3.  krimp: inkrimping economie, afname productie en economische 

groei, ontslagen
4. dieptepunt: aantrekking economie na het dieptepunt

Na de crisis van 2008 klom de Amerikaanse economie veel sneller 
uit het dal dan de Europese en de Japanse, waardoor Amerikaanse 
aandelen beduidend beter presteerden. De groeilanden hielden aan-
vankelijk goed stand en herstelden ook snel, maar trappelden daarna 
enkele jaren ter plaatse. De regio’s bevonden zich dus in verschillende 
fases van de economische cycli en evolueerden aan een verschillend 
tempo. Dit vangt u op door voldoende spreiding, zodat een sterkere 
prestatie van de ene sector of regio een mogelijk zwakkere prestatie 
van een andere kan opvangen. Meteen ook een reden waarom beleg-
gingsfondsen populair zijn: hun mooie spreiding over verschillende 
individuele aandelen of obligaties en over verschillende munten, 
regio’s en/of sectoren. 

Besluit

Diversifiëring en spreiding in de tijd zijn dé sleutels 
tot succes op de financiële markten, zeker in tijden 
van onzekerheid. Een degelijk gespreide portefeuille 
samenstellen en opvolgen vraagt tijd, geduld en kennis. 
Voor velen zijn beleggingsfondsen dan ook de ideale 
oplossing: het zijn als het ware portefeuilles op zich, die 
dankzij hun goede diversifiëring automatisch voor een 
gezondere risicospreiding zorgen. Ook spreiden in de tijd 
kan u automatiseren via een regelmatig beleggingsplan. 

Geen idee hoe u er 
zelf aan begint? 

Een gemengd 
beleggingsfonds, 

gespreid over 
verschillende 

activaklassen, is een 
mooie oplossing. 

GOED OM TE WETEN
T.e.m. 4 november 2018 geniet u min. 50% korting 
op de instapkosten van al onze fondsen (behalve 
pensioenspaarfondsen).
Meer info op belfius.be/spreid

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/tijdelijk-aanbod/index.aspx
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Doe het gespreid!
Uw geld slim beleggen?

Beleg helemaal naar úw smaak.
Spreid uw beleggingen zoveel mogelijk.
Zo beperkt u het risico en optimaliseert u uw rendement. 
Teken nu in en krijg minstens 50% korting*!

Ontdek ons aanbod: belfius.be/spreid 
Of vraag meer info hier in kantoor.

*Actie geldig t.e.m. 04-11-2018 op de instapkosten van een  
uitgebreide selectie van onze beleggingsproducten.

Wij gaan
100% voor

95%
tevreden
klanten.
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