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De maand september is synoniem voor het 
einde van de vakantie en de terugkeer van onze 
oogappels naar de schoolbanken.

Ook voor de beleggers betekent die datum het 
einde van de vakantie. Na de bokkensprongen 
als gevolg van het resultaat van het referendum 
over de brexit zullen we tijdens de volgende 
maanden te maken krijgen met nog meer 
turbulentie: het referendum in Italië over de 
grondwet, de presidentsverkiezingen in de 
Verenigde Staten, het monetair beleid van de Fed 
(de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale 
bank)… Op pagina 4 en 5 krijgt u een kijk op de 
economische situatie en de strategie die we 
hanteren voor onze referentieportefeuilles.

We zullen in elk geval geconfronteerd worden 
met nieuwe bronnen van onzekerheid die voor 
volatiliteit op de financiële markten zullen zorgen. 
Maar wat is dat nu eigenlijk, volatiliteit? We komen 
die term vaak tegen in financiële publicaties. 
Wie hierover meer wil weten, verwijzen we naar 
pagina 7. U zult zien hoe die risicometing ook nuttig 
kan zijn voor uw beleggingen.

De laatste zomerdagen waren (letterlijk) warm en 
sommige markten zijn weer aan de beterhand, vooral 
dan de groeimarkten. Nadat ze het de voorbije jaren 
zwaar te verduren hadden, vallen ze nu op in een 
klimaat dat gekenmerkt wordt door lage rentevoeten 
en een veeleer slappe wereldwijde economische 
groei. Zoals u op pagina 3 en 9 kunt lezen, verdienen 
ze een plaatsje in elke goed gediversifieerde 
portefeuille met een langetermijnvisie.

Helaas geeft onze maatschappij al te weinig blijk 
van geduld en langetermijnvisie. Op pagina 10 en 
11 maken we van de gelegenheid gebruik om in te 
pikken op de voordelen van langetermijntrends voor 
de beleggers, zoals de vergrijzing of de opkomst van 
de middenklasse in de groeilanden.

Veel leesplezier!

Terug naar school!
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Groeilanden: regelmatig en gespreid 

beleggen blijft de gouden regel

33

We zeggen al een aantal jaren dat aandelen uit 
de groeilanden (China, India, Latijns-Amerika...)  
een plaats verdienen in uw portefeuille. We 
beperken het gewicht tot zo’n 10 à 15% van het 
aandelengedeelte van de beleggingsportefeuille. 
De gouden tip: beleggingen spreiden in de tijd 
geldt zeker voor groeilandaandelen.

Doen aandelen uit groeilanden 
het beter dan Europese?
De afgelopen 15 jaar sloot de MSCI Emerging 
Markets – de referentie  voor groeilandaandelen 
–  het jaar 9 keer af met een beter resultaat 
dan de Europese index. De afgelopen 5 jaar is 
het beeld minder rooskleurig. De oorzaken zijn 
legio: de  ingestorte vraag vanuit de (westerse) 
industrielanden, de toegenomen risicoaversie 
waardoor beleggers en investeerders de 
groeilanden de rug toekeerden, de crash van de 
groeilandmunten....
Na enkele magere jaren keerde de trend  in 2016. 
Verschillende factoren verklaren het herstel.
→  Sinds februari kwam er een einde aan de forse 

daling van de grondstofprijzen. Veel groeilanden (bv. 
Rusland, Brazilië, Indonesië, Maleisië, Nigeria...) zijn 
erg afhankelijk van de uitvoer van grondstoffen. De 
olieprijs steeg van zo’n 30 dollar tot 50 dollar eind 
juni. In de zomermaanden daalde de prijs opnieuw 
richting 40 dollar door een daling van de vraag en 
meer aanbod van de OPEC-landen. We behouden 
onze visie dat de komende 12 à 18 maanden de 
olieprijs niet verder zal dalen en zal schommelen 
tussen 40 à 55 dollar per vat.

Laat het duidelijk zijn: beleggen in 
groeilanden doe je best gespreid en met 
een lange beleggingshorizon.

Inhoud

EVOLUTIE VAN DE GROEILANDAANDELEN  
DE AFGELOPEN 15 JAAR

400

350

300

250

150

100

50

12/01 12/03 12/05 12/07 12/09 12/11 12/13 12/15

  MSCI Emerging Markets

→  De vrees voor een sterke renteverhoging door de 
Amerikaanse centrale bank verdween en hiermee 
ook de vrees voor een nog  duurdere Amerikaanse 
dollar. Een stijgende dollar is slecht nieuws voor 
groeilanden met schulden in USD.

→  De Chinese groeivertraging lijkt nog steeds onder 
controle. De verwachtingen m.b.t. China blijven 
cruciaal voor de aandelen uit alle groeilanden. In 
het eerste en tweede  trimester van 2016 groeide 
de Chinese economie in vergelijking met een jaar 
eerder telkens met 6,7%. Eén van de economische 
sterkhouders blijft de huizenbouw.

Op lange termijn (20 jaar en meer!) gaan analisten 
ervan uit dat de beurzen van de groeilanden het 
beter zullen doen dan de westerse. De geleidelijke 
opkomst van een middenklasse die meer geld heeft 
om te consumeren, is de belangrijkste troef voor de 
groeilandbedrijven.

Waarom slechts een beperkt 
gewicht?
Deze beurzen houden nog steeds een meer dan 
gemiddeld risico in: de koersbewegingen zijn er 
vaak groter. Ook al omdat deze aandelen minder 
liquide zijn in vergelijking met de westerse.
Globaal genomen is de manier waarop de 
groeilanden bestuurd worden de voorbije 20 jaar 
verbeterd. Toch hebben sommige landen  nog een 
lange weg af te leggen: denken we maar aan het 
verplicht opstappen van de Braziliaanse president 
Dilma Rousseff omwille van onregelmatigheden, 
en de algemene achteruitgang van het land op 
economisch vlak door haar te populistisch beleid. 
De opkomst van meer populistische overheden die 
bv. de onafhankelijkheid van hun centrale bank in 
vraag stellen, zou wel eens het grootste risico voor 
de groeimarkten kunnen zijn. 

Wapen u tegen de grotere 
koersbewegingen
Beleg maandelijks een klein bedrag in een goed 
gespreid groeilandfonds. Door maandelijks te 
beleggen vlakt u de grote koersbewegingen als 
het ware uit: u koopt als het duur is, maar ook op 
momenten dat het extreem goedkoop is. Wie de 
afgelopen 5 jaar maandelijks een klein bedrag 
belegde in een goed gespreid groeilandfonds, heeft 
op elke storting een jaarlijks rendement van zo’n 
4,50%. Wie midden 2011 eenmalig belegde, heeft 
een jaarlijks rendement van 3%.1

1.  Een eenmalige belegging op 30 juni 2011 in een breed gespreid groeilandfonds werd vergeleken met maandelijkse stortingen 
in  hetzelfde fonds tussen 30 juni 2011 en 30 juni 2016. De resultaten werden berekend op 29 juli 2016.  Opgelet, de in het 
verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator, kunnen misleidend zijn en bieden dus geen garantie voor 
toekomstige rendementen.

De geleidelijke opkomst 
van een middenklasse 

die meer geld heeft om 
te consumeren, is de 

belangrijkste troef voor de 
groeilandbedrijven.
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Na een ernstige correctie door de brexit in juni zijn de 
aandelenmarkten weer mooi opgeveerd. Het herstel begon 
met het soepeler monetair beleid van de Bank of England 
en de goede economische cijfers van de eurozone. Door de 
snelle benoeming van Theresa May als nieuwe Britse eerste 
minister zette het herstel zich verder. Ze zorgde immers voor 
grotere hoop op meer duidelijkheid omtrent de toekomst van 
het Verenigd Koninkrijk.

De markten klaren op

Verwachte verbetering van de Amerikaanse 
groei in de tweede jaarhelft
Na de ontgoochelende groeicijfers van het tweede kwartaal gingen we uit van 
een verbetering tijdens de tweede jaarhelft. De industrie is wellicht aan de 
beterhand, want de orderboekjes zijn weer beter gevuld. Doordat de olieprijs 
zich opnieuw in een prijsvork tussen de 40 en 50 dollar per vat bevindt, kunnen 
de ondernemingen uit de energiesector weer nieuwe investeringen overwe-
gen. Bovendien zal de export wellicht aangevuurd worden doordat de dollar 
weer lichtjes gedaald is ten opzichte van de munten van de handelspartners 
van de Verenigde Staten. Terwijl de bouwsector – ondanks de extreem lage 
rente – tot voor kort nog op de recente groei woog, verwachten we daar een 
heropleving in de loop van de eerstkomende maanden.

De privéconsumptie is nu al enkele kwartalen de voornaamste motor van de 
economische groei. Het aantal banen groeit gestaag, het uurloon stijgt en 
de Amerikanen maken weer langere werkweken. De combinatie van die drie 
factoren zorgt voor een hogere loonsom. We verwachten dat de Amerikaanse 
centrale bank nog vóór het einde van het jaar de rente opnieuw zal optrekken. 
Er is echter niets dat zegt dat dat op 21 september zal gebeuren; de kans 
is groot dat de Fed zal wachten op nog meer economische indicatoren in 
het derde kwartaal, alvorens de rente in december te verhogen met 0,25%.

Eurozone 
De Europese economie zit nu in haar vierde jaar van herstel, maar de groei 
blijft gematigd. Bepaalde factoren die gunstig zijn voor de groei, zullen 
echter steviger moeten zijn en langer moeten aanhouden dan voorzien: 
de lage olie prijzen, de gunstige financieringsvoorwaarden en de goedkope 
euro. Bovendien dienen er zich nieuwe uitdagingen aan: de groeivertraging 
in China en in andere groeilanden, de slappe wereldhandel en de geopolitieke 
onzekerheid.

Zwakke groei in de eurozone: mogelijkheden voor 
een duidelijke verbetering
De Europese Centrale Bank heeft alles in het werk gesteld om de rentevoeten 
te doen dalen en zo aan te zetten tot meer investeren in plaats van sparen. 
Toch stellen we vast dat de economische groei zwak blijft. De werkloosheid 
blijft hoog (10%) en bovendien hebben heel wat werknemers slechts een 
tijdelijke baan in het toerisme, zoals in Spanje en Griekenland. Die onzekere 
situatie op de arbeidsmarkt weegt op de consumptie. Een consument die 
niet consumeert, vormt geen stimulans voor de bedrijven om te investeren. 
Als ze niet investeren, creëren ze minder banen, verbetert de arbeidsmarkt 
niet en krijgen we te maken met een dalend vertrouwen bij de consumenten, 

We verwachten dat de 
Amerikaanse centrale bank 
nog vóór het einde van het 
jaar de rente opnieuw zal 

optrekken.

STRATEGIE
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die hun aankoopbeslissingen uitstellen. Zo dreigen we in een vicieuze cirkel 
terecht te komen. Naast een soepel monetair beleid (lage rente) zouden er 
op Europees vlak herstelmaatregelen genomen kunnen worden zonder het 
begrotingstekort te laten toenemen. 

Welke maatregelen?
→  Investeringen in infrastructuur (wegen, bruggen, spoorlijnen enz.) en her-

nieuwbare energie.

→  Extra middelen voor het onderwijs om de vaardigheden van laaggeschoolde 
werknemers te verbeteren.

Onze beleggingsstrategie?
Op basis van de meest recente macro-economische gegevens, de relatieve 
kalmte na de brexit, de verdere daling van de rente enz. hebben we besloten 
de aandelenweging in onze referentieportefeuille op te trekken tot neutraal.

Een consument die niet 
consumeert, vormt geen 

stimulans voor de bedrijven 
om te investeren.

Aandelen 
→  Europa: onze onderwogen positie gaat weer naar neutraal (we gaan uit van een 

inhaalbeweging op de beurzen van het Oude Continent). De Europese aandelen 
gaan van 58 naar 65%. We blijven voorzichtig omspringen met Britse aandelen 
en onderwegen ze dan ook.

→  Verenigde Staten en Japan: die twee landen behouden hun neutrale positie van 
respectievelijk 20 en 5% van de aandelenportefeuille.

→  Groeilanden: we behouden onze overwogen positie. We gaan gespreid in de 
tijd aankopen. De groeilanden mogen 10 tot 15% van de aandelenportefeuille 
uitmaken.

Obligaties 
Onze obligatieportefeuille blijft overwogen in obligaties 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 portefeuille. 
De hoogrentende obligaties blijven eveneens overwogen. 

Het economische klimaat is weliswaar relatief gunstig, maar 
vormt nog geen reden tot euforie. Integendeel, een aantal 
elementen zou kunnen zorgen voor koersschommelingen op de 
markten. Een renteverhoging is mogelijk in de Verenigde Staten, 
maar is nog niet aan de orde in Europa. We geven er dan ook de 
voorkeur aan om investeringen in de tijd te spreiden.

20% • VS

65% • EUROPA

10% • GROEILANDEN

5% • JAPAN

Besluit

REGIONALE AANDELENVERDELING IN DE 
REFERENTIEPORTEFEUILLE

20%
DE OBLIGATIES VAN DE GROEILANDEN 
VERTEGENWOORDIGEN ONGEVEER 
15 TOT 20% VAN DE PORTEFEUILLE.
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COACHING

Wat zijn trackers of ETF’s?
Beide namen verwijzen naar eenzelfde type van 
beleggingsproduct, dat simpelweg een index volgt. 
Dat kan een beursindex zijn (bv. de BEL20), maar 
evengoed een sectorindex (bv. de farmasector), 
een grondstoffen-, vastgoed- of obligatie-index. 
Het gaat dus eigenlijk om een korf waarin alle 
aandelen van de gevolgde index zijn opgenomen. 

Trackers of Exchange Traded Funds 
(ETF’s) ontstonden in de jaren negentig 
in de Verenigde Staten. In tussentijd 
kenden ze ook een forse opmars op 
de Europese markt. Bent u er al mee 
vertrouwd? Of overweegt u om erin te 
beleggen? We zetten de belangrijkste 
kenmerken op een rij.   

Coaching: belegt u al in  

trackers of ETF’s?

Verschil met een ‘klassiek’ 
beleggingsfonds?   
Bij een ‘klassiek’ beleggingsfonds probeert de 
beheerder beter te presteren dan een referen-
tie-index. Dit door bepaalde aandelen (met betere 
vooruitzichten, interessantere waardering…) een 
groter of kleiner gewicht te geven dan in de index, 
of door in beperkte mate aandelen op te nemen die 
niet in de index zijn opgenomen. Een tracker of ETF 
wijkt daarentegen niet af van de samenstelling en 
de gewichten in de index. 

Bij een tracker of ETF liggen de kosten doorgaans 
wat lager dan bij een fonds. Het actief beheer van 
een ‘klassiek’ fonds vergt immers actieve fond-
senbeheerders en analisten, wat niet het geval is 
bij een tracker. 

En tenslotte wordt een tracker of ETF op de beurs 
verhandeld (‘exchange traded’), wat betekent dat 
er – net zoals bij individuele aandelen – voortdurend 
koersen worden gegeven. Dit in tegenstelling tot 
een ‘klassiek’ beleggingsfonds, dat één keer per 
dag tegen de netto inventariswaarde (NIW) wordt 
verhandeld.  

Types van trackers
Door hun populariteit is er een wildgroei aan trac-
kers ontstaan. Het is belangrijk om het kaf van 
het koren te scheiden. Zo moet u een onderscheid 
maken tussen ‘fysieke’ en ‘synthetische’ trackers. 

Een ‘fysieke’ ETF of tracker koopt daadwerke-
lijk de aandelen van de index die hij volgt. Dat is 
eenvoudig bij een vrij kleine index (bv. de BEL20 
met slechts 20 aandelen), maar een pak omslach-
tiger bij ‘grote’ indexen (bv. de MSCI World met 
een 1.600-tal bedrijven). In dat geval kan hij een 
steekproef van de aandelen uit de index kopen. 
Nadeel is wel dat er dan geen ‘perfecte’ kopie van 
de index ontstaat en de prestatie dus licht kan 
afwijken. De fysieke aankoop van de aandelen en 
de regelmatige herbalancering leiden wel tot de 

TIP 
→  Wilt u beleggen in een goed gespreide 

portefeuille van trackers of ETF’s, 
contacteer dan uw financieel adviseur 
in uw kantoor. Samen met u overloopt hij 
graag de verschillende mogelijkheden 
bij Belfius. 

→  Let op als u buitenlandse trackers 
koopt: het kan zijn dat u dan dubbele 
voorheffing moet betalen op de 
dividenden die u ontvangt!

nodige transactiekosten, maar bieden het grote 
voordeel dat u als belegger geen risico loopt op 
een tegenpartij. 

Een ‘synthetische’ tracker werkt daarentegen 
met afgeleide producten, die hem het rendement 
van de index opleveren zonder dat hij daarvoor de 
onderliggende aandelen moet aankopen. Dit zorgt 
voor lagere kosten, maar heeft het grote nadeel dat 
het risico op een tegenpartij er bijkomt. Indien de 
tegenpartij van het afgeleide product in gebreke 
blijft, is er een probleem: aangezien de aandelen 
niet fysiek zijn aangekocht, kunt u als koper van 
de tracker met lege handen achterblijven. 

Trackers of ETF’s zijn een interessant 
beleggingsalternatief naast de ‘klassieke’ 
fondsen. Ze laten toe om met een lagere 
kostprijs een gespreid pakket aan 
aandelen of obligaties, grondstoffen enz. 
te kopen en zo de prestatie van een index 
te kopiëren. Zorg wel voor voldoende 
spreiding door te investeren in meerdere 
trackers die verschillende indexen 
volgen. En verkies ‘fysieke’ trackers 
boven ‘synthetische’, zo loopt u geen 
risico op een tegenpartij. Door actief 
beheerde fondsen te combineren met 
passief beheerde trackers bekomt u een 
mooie mix van marktstrategieën!

Besluit
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FOCUS

Het kan! Via de zogenaamde ‘managed volatility’-beheertechniek. We 
verduidelijken voor u wat dat concreet inhoudt.

Volatiliteit
Volatiliteit is de mate waarin de koers van uw 
belegging schommelt in de tijd. Bij forse koers-
schommelingen spreken we van ‘hoge volatiliteit’; 
stabielere koersen vertalen zich in ‘lage volatiliteit’. 

Het voorbije jaar zagen we de volatiliteit op de aan-
delenmarkten toenemen – denk maar aan de forse 
bokkensprongen op de beurs naar aanleiding van 
de brexit – en ook de komende maanden mogen we 
nog heel wat koersschommelingen verwachten. Er 
zijn immers nog verschillende bronnen van onze-
kerheid: het Italiaanse referendum in oktober, de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen in november, 
een mogelijke Amerikaanse renteverhoging enz.

‘Managed volatility’
De meeste beleggers houden niet van volatiliteit. 
Dat er een manier is om die koersschommelingen 
binnen de perken te houden, klinkt velen dan ook 
als muziek in de oren. Die manier is het zogenaamd 
‘managed volatility ’-beheer. Deze naam dekt vele 
ladingen, maar bij Belfius betekent hij: een actief 
risicobeheer, waarbij rekening gehouden wordt 
met de historische volatiliteit van de onderliggende 
beleggingsproducten. 

Er wordt met andere woorden een combinatie 
gemaakt van verschillende beleggingsproducten 
(bv. aandelen, obligaties en cash) in de vorm van 
een dakfonds. Vervolgens wordt er gekeken naar 
de koersschommelingen in het verleden: vertoon-
den de onderliggende beleggingsproducten een 
vrij regelmatig verloop, of veel pieken en dalen? 
Op basis daarvan worden bepaalde risiconiveaus 
vooropgesteld (zie kader hiernaast).

Als de volatiliteit van het dakfonds zo’n vooropge-
steld niveau overschrijdt, dan worden de sterkst 
schommelende – en dus doorgaans ook de meest 
risicovolle – onderliggende posities afgebouwd ten 
voordele van posities met een stabieler verloop 
of cash. Zo kunt u er zeker van zijn dat de koers-
schommelingen van uw dakfonds beperkt zullen 
blijven tot een door u gekozen niveau.  

In de grafiek ziet u een voorbeeld van het koersver-
loop van beleggingsproducten met zo’n verschillend 
volatiliteitsniveau.  

Een zo hoog mogelijk 
rendement én actief risicobeheer?

→  Wilt u de koersstijgingen en -dalingen 
vrij beperkt houden, dan kiest u bv. voor 
een maximale volatiliteit van 5% voor het 
dakfonds (= Low).  

→  Mag het er iets hobbeliger aan toe gaan, 
dan kiest u een volatiliteitsdoel van 8% 
(= Medium). 

→  Ligt u niet wakker van wat 
bokkensprongen op de beurs, dan stelt 
u een volatiliteit van 12% voorop (= High). 

BENT U GEÏNTERESEERD IN 
EEN 'MANAGED VOLATILITY'- 
BEHEER? 
Vraag ernaar bij uw financieel adviseur!

Niveaus van 
volatiliteit

De toenemende onzekerheid op de 
financiële markten heeft de volatiliteit 
van heel wat beleggingsproducten fors 
doen toenemen. Ook voor de toekomst 
verwachten we dat deze tendens zal 
aanhouden. Het kan dus interessant zijn 
om te kiezen voor beleggingsproducten 
waarbij de volatiliteit actief beheerd 
wordt en de koersschommelingen binnen 
de perken worden gehouden.

HISTORISCH KOERSVERLOOP VAN EEN 
PRODUCT MET EEN VOLATILITEIT VAN...
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De grotere waarden verloren in 2016 wel wat terrein. Zo noteert de Bel20 
sinds begin dit jaar 7% lager en blijft hij hiermee in lijn met het Europese 
gemiddelde. Maar de Bel20-index is geen weerspiegeling van de Belgische 
economie. De drie zwaarst wegende aandelen in de index zijn ofwel buitenlands 
(ING en Engie), of halen ruim 90% van hun omzet uit het buitenland (AB InBev). 

De kleinere bedrijven halen wel een groter deel van hun omzet uit de 
binnenlandse economie en die doen het opmerkelijk goed op de beurs. 
De koersen van enkele kleinere Belgische bedrijven (bv. Ter Beke, Van de 
Velde, Melexis) schommelen rond hun historische hoogtepunten. Veel 
vastgoedaandelen noteren aan topkoersen en onze defensieve bedrijven 
met gezonde balansen en voorspelbare cashflows, zoals Bpost, Elia of Colruyt 
trotseren vele beursstormen. 

Veel Belgische aandelen noteren aan historisch 

hoge koersen. Wat zijn de vooruitzichten? 

Moeten we winsten veiligstellen?

  F.D. UIT WAVER

De koers/winstratio van de Bel20 schommelt rond 17,5,  wat niet spotgoedkoop 
is. Voor sommige kleinere Belgische aandelen betalen beleggers zelfs al 20 keer 
de winst per aandeel. Belgische aandelen zijn zeker nog te behouden en kunt 
u bijkopen op dagen van koerszwakte. Voor wie in individuele aandelen belegt: 
maak wel uw huiswerk, want een aantal bedrijven kunnen nadeel ondervinden 
van de brexit. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke handelspartner, want 
het neemt ongeveer 9% van onze export af.

Toch blijft ook voor wie belegt in Belgische aandelen spreiding de gouden 
vuistregel. Zo daalden de Belgische vastgoedaandelen tussen 15 april 2015 
en 15 juni 2015 met ongeveer 15%. De boosdoener? Een tijdelijke opstoot 
van de rente met 1%. Na het emissieschandaal bij Volkswagen daalde het 
aandeel D’Ieteren in enkele weken met 20%. En Bpost kreeg recent nog 
klappen. Toen de fusie met Post NL niet doorging, boekte het in enkele dagen 
tijd een verlies van 7%.

Via een beleggingsfonds bent u zeker van een goede spreiding. De fondsen 
die in Belgische aandelen beleggen, haalden de afgelopen 10 jaar een jaarlijks 
rendement van 3,1% (tot 29 juli). Tien jaar geleden domineerde de financiële 
sector de Bel20. Maar ook wie net vóór de bankencrisis — zomer 2007 — 
belegde in een fonds van Belgische aandelen, heeft vandaag een positief 
resultaat. 

Belgische aandelen zijn zeker 
nog te behouden en kunt 
u bijkopen op dagen van 

koerszwakte.

VRAGEN

Vragen 
  van onze lezers

3,1%
DE FONDSEN DIE IN BELGISCHE AANDELEN BELEGGEN, 
HAALDEN DE AFGELOPEN 10 JAAR EEN JAARLIJKS 
RENDEMENT VAN 3,1%.
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Zijn obligaties in Turkse lire nog 

interessant?  

  E.B. UIT GOOIK 

De vooruitzichten voor Turkije zijn momenteel erg onduidelijk. Op 15 juli 
mislukte een poging tot staatsgreep door het leger. Sindsdien is de noodtoe-
stand uitgeroepen in het land en wordt er meedogenloos jacht gemaakt op de 
samenzweerders en op alle politieke tegenstanders van president Erdogan. 

De Turkse lire kreeg klappen na de mislukte coup, maar de daling viel al bij al 
voorlopig nog mee (+/- 4,5% daling t.o.v. de euro). Een verdere daling van de 
munt is echter niet uitgesloten. Ratingbureau Standard&Poor’s verlaagde 
ondertussen de rating van Turkije van BB+ naar BB met ‘negatieve voor-
uitzichten’, waardoor het land nog een trapje dieper zakt in de categorie 
‘non-investment grade’ of risicovolle schuldenaars. Bij Moody’s heeft Turkije 
momenteel nog wel een ‘investment grade’-rating (Baa3, de laagste trap van 
investment grade), maar men is een mogelijke ratingverlaging naar ‘non-
investment grade’ aan het bekijken…

De economische groeicijfers voor Turkije blijven voorlopig goed, maar de 
vrees is vooral dat de politieke onzekerheid een rem zal zetten op de buiten-
landse kapitaalstromen naar Turkije. Het land heeft echter een groot tekort 
op de lopende rekening en is voor de financiering daarvan afhankelijk van 
buitenlands geld…

EVOLUTIE VAN DE TURKSE LIRE TEN 
OPZICHTE VAN DE EURO OVER 5 JAAR
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De Turkse lire zit al een aantal jaren in een dalende trend t.o.v. de euro.

daling van de TRY,  
stijging van de euro

Een interessant alternatief voor een individuele obligatie in Turkse lire is 
een goed gespreid fonds van groeilandobligaties. Zo wordt het risico op één 
enkel groeiland danig beperkt, een belangrijk voordeel, zeker ook in tijden 
van geopolitieke onzekerheid.

Zowel een fonds dat belegt in groeilandobligaties in harde munten, zoals 
USD, als een fonds dat zich toespitst op lokale groeilandmunten loont de 
moeite. Beide types van fondsen bieden immers een goede spreiding over 
obligaties van verschillende groeilanden en geven een interessant rendement. 
Bij een fonds van obligaties in lokale munten geniet u bovendien een mooie 
spreiding over verschillende groeilandmunten. Een beperkt gewicht in Turkse 
lire is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de beheerder ervan uitgaat dat de munt 
voldoende interessant is.Een interessant alternatief 

voor een individuele 
obligatie in Turkse lire is 
een goed gespreid fonds 
van groeilandobligaties.
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FOCUS

4 langetermijntrends
→  De demografische evolutie: enerzijds blijft de 

wereldbevolking groeien, vooral in de opkomende 
economieën en ontwikkelingslanden, maar 
anderzijds zien we een snelle veroudering van de 
bevolking momenteel vooral in de ontwikkelde 
landen.

→  Armoede is zeker de wereld nog niet uit, maar 
ze neemt wel af. In de opkomende landen  landen 
(China, India, Brazilië...) behoren steeds meer 
mensen tot de middenklasse.

→  Technologie en de opkomst van robotica. De 
technologische trends zijn het moeilijkst in te 
schatten. Welke technologische vernieuwing slaat 
aan? Wat zijn de gevolgen ervan?

→  De gevolgen van de klimaatverandering en de 
uitputting van de natuurlijke rijkdommen.

In dit artikel staan we stil bij de gevolgen van de 
demografische evolutie en de afname van de 
armoede.

Demografie of bevolkingsleer is de wetenschap 
die de kwantitatieve aspecten van de bevolking 
bestudeert. We zetten een aantal belangrijke cijfers 
uit een rapport van de Verenigde Naties op een rijtje. 
In 1950 woonden er slechts 2,5 miljard mensen op de 
wereld. Vandaag 7,3 miljard. De laatste 12 jaar groeide 
de wereldbevolking met 1 miljard. De bevolking groeit 
het snelst in Afrika en Azië. Binnen 15 jaar zouden 
we met 8,5 miljard zijn. De groei gaat dus verder, al 
vertraagt het groeitempo wel.

Beleggers, maar ook 
aandelenanalisten en economen 
hebben vaak een te korte 
termijnfocus. Ze kijken vooral 
naar de groeiverwachtingen voor 
het komende jaar. De financiële 
wereld debatteert momenteel 
over de aanpak van de centrale 
banken, de gevolgen van het 
ultralage rentebeleid, de volgende 
verkiezingen... Op korte termijn 
zijn deze factoren belangrijk, op 
langere termijn vaak iets minder. 
Langetermijntrends zijn even 
belangrijk. Bij Belfius proberen we 
ook aandacht te hebben voor die 
trends. 

Hou rekening met   
langetermijntrends

Verwachte bevolkingsgroei  
(in miljard)

2015 2030 2050

Wereld 7,349 8,501 9,725

Afrika 1,186 1,679 2,478

Azië 4,393 4,923 5,267

Europa 0,738 0,734 0,707

Bron: Rapport VN 2015 'World Population 
Prospects'

Daarnaast vergrijst de bevolking aan een hoog 
tempo. Momenteel telt onze planeet 900 miljoen 
zestigplussers; tegen 2050 verdubbelt dat aantal 
ruim tot 2 miljard. Het aantal tachtigers zou tegen 
2050 bijna verviervoudigen naar 434 miljoen. Het 
vergrijzingsproces verloopt ook sneller en sneller. 
Om de vijf jaar stijgt onze levensverwachting met 
een jaar.

Toenemende wereldbevolking 
wordt welvarender
Uit een rapport van de Wereldbank (september 
2015) blijkt dat de extreme armoede daalt: 9,6% 
van de wereldbevolking moet per dag rondkomen 
met minder dan 1,9 dollar. Begin 2000 was dat nog 
29%. De afgelopen 15 jaar viel – dankzij het Chinese 
groeimirakel – de extreme armoede in Oost-Azië 
terug van maar liefst 60 naar slechts 4%. Ook in 
India daalde de extreme armoede spectaculair. De 
cijfers voor zwart Afrika zijn jammer genoeg minder 
goed: een daling van 58 naar 35%.
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Daarnaast zouden tegen 2030 al 4,9 miljard 
mensen tot de middenklasse behoren. Vooral in 
de groeilanden behoren steeds meer gezinnen 
tot de middenklasse. Dit creëert nieuwe 
consumptiemogelijkheden met een toenemende 
vraag naar westerse merkproducten, meer 
uitgaven voor persoonlijke verzorging, enz. 
Vandaag zijn de ontwikkelde landen goed voor 
72% van de totale wereldwijde consumptie, 
terwijl ze slechts 68% van het wereldwijde bruto 
binnenlands product voor hun rekening nemen. De 
economieën in de groeilanden zijn nog steeds meer 
gericht op export en minder op private consumptie. 
Maar deze situatie wijzigt snel, want de private 
consumptie neemt in de groeilanden jaarlijks met 
5,1% toe tegenover 2,1% in de ontwikkelde landen. 
China zet de komende jaren bijvoorbeeld meer en 
meer in op consumptie.  

MAANDELIJKSE VERKOOP VAN PERSONENWAGENS  (X 1.000)
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De Chinese automarkt is de belangrijkste in de wereld.

Ondanks de indrukwekkende stijging van de autoverkoop in China  
is het aantal wagens per persoon nog steeds laag.
Bron: Europa AECA 2014, World Bank.

Ons beleggingsaanbod? 
In het beleggingsaanbod van Belfius Bank 
proberen we rekening te houden met deze 
langetermijntrends. Om in te spelen op de 
vergrijzing overwegen we al een aantal jaar de 
farmasector in onze referentieportefeuille. De 
uitgaven in de gezondheidszorg stijgen immers 
exponentieel naarmate de bevolking veroudert. 
De laatste maanden hebben de grote farmareuzen 
het niet gemakkelijk gehad. Hillary Clinton wil 
in de VS de strijd aanbinden tegen de te hoge 
geneesmiddelenprijzen, maar tegelijk belooft ze 
meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling. 
Sinds 2000 bieden we met succes ook een 
biotechfonds aan. De biotechsector ontwikkelt 
geneesmiddelen en vaccins met behulp van levende 
micro-organismes. Beide fondsen verdienen een 
plaats in uw aandelenportefeuille.

Daarnaast hebben we sinds 2012 een fonds dat 
specifiek inspeelt op de demografische trends. 
Het fonds kan in alle sectoren beleggen, maar 
de bedrijven actief in de gezondheidssector en 
consumptie zijn de belangrijkste. Ook aandelen 
van uitbaters van verzorgingstehuizen of 
fabrikanten van bv. hoorapparaten vinden we erin 
terug. Het fonds spitst zich ook toe op westerse 

1. Bron: Global Macro Monitor September 2016, BMI Research – verwachte jaarlijkse groei van de consumptie van 2016 tot 2025.

consumptiebedrijven die een belangrijk deel van 
hun omzet in de groeimarkten realiseren. Nestlé en 
Unilever zijn schoolvoorbeelden van bedrijven die 
tijdig het toenemende belang van de middenklasse 
in de groeilanden onderkend hebben. Nestlé heeft 
een hoog marktaandeel op de markt van Chinese 
babyvoeding en haalt al 43% van haar omzet uit de 
groeilanden. Unilever haalt al meer dan de helft van 
haar omzet uit de groeiregio (57%). Voor luxebedrijven 
zoals LVMH winnen de groeiregio’s aan belang (al 28% 
van de omzet).

Ook de aandelenfondsen die uitsluitend beleggen 
in de groeiregio’s mogen niet ontbreken in uw 
portefeuille. In onze portefeuilles schommelt het 
gewicht tussen 10 à 15%. 

Tegen 2030 zouden 
4,9 miljard mensen 

tot de middenklasse 
behoren.

TIP
Ook in ons gamma gestructureerde 
producten met of zonder 
kapitaalsbescherming vindt u regelmatig 
producten terug die inspelen op 
langetermijntrends. Hou ons maandelijks 
aanbod zeker in het oog!

72%
VANDAAG ZIJN DE 
ONTWIKKELDE LANDEN 
GOED VOOR 72% VAN DE 
TOTALE WERELDWIJDE 
CONSUMPTIE.
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