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Geen vakantie  
           op de financiële markten
Beste lezer

De zomervakantie zit erop, maar van uitrusten was niet echt 
sprake. Toch niet voor de Griekse, Europese en Chinese leiders 
die lange dagen maakten om hun zaken op orde te krijgen. 
De financiële markten werden op hun beurt geconfronteerd 
met de Griekse crisis, de crash van de Chinese beurzen en 
de opeenvolgende devaluaties van de Chinese yuan. Volg 
de jongste ontwikkelingen van het financiële nieuws op 
bladzijde 4, 5 en 11 van uw magazine.

Ook de Belgische regering had het deze zomer bijzonder druk 
met de tax shift. Nog niet alle modaliteiten ervan zijn bekend, 
maar u kunt alvast de grote lijnen vinden op pagina 8.

Zoals het gezoem van de muggen ons deze zomer wakker 
hield, zo werd de slaap van veel beleggers verstoord door de 
brutale bewegingen op de financiële markten. Het is inderdaad 
niet altijd gemakkelijk de markten te volgen, het fijne van al 
die gebeurtenissen te begrijpen en uw beleggingsportefeuille 
eraan aan te passen. Maar sommige gemengde fondsen (die 
zowel in aandelen als obligaties beleggen) bieden ‘alles-in-één’-
formules aan: een team van beheerders kiest voor u de meest 
belovende aandelen en obligaties en past de verhoudingen 
tussen beiden aan naargelang de marktomstandigheden. Er 
bestaan ook gemengde fondsen met knipperlichten, om de 
koersdalingen te beperken wanneer de nervositeit op de 
markten toeneemt. Lees er meer over op pagina 10.

Veel leesplezier

Werkten mee aan dit nummer : Jan Vergote, Isabelle Bohets, Patrick Vandenhaute, Bernard Bemelmans, François Groessens, Guy Vanroten, Alex Clinckx,  
Els Vander Straeten, Sabine Everaert en Jean-Paul Dirick.
Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – Tel.: 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel 
BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 019649 A. Voorwaarden geldig op 1 september 2015. Dit document is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd 
worden als beleggingsadvies. 
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De voorbije weken maakten de rentevoeten bokkensprongen in Europa, kregen de beurzen er klappen door de 
Griekse en Chinese crisis, daalde de olieprijs aan een ongezien tempo … Target Return-fondsen die een bepaald 
rendement nastreven op een bepaalde beleggingshorizon kunnen een antwoord bieden in deze woelige tijden.

In het kort
Target Return-fondsen werken anders dan klassieke fondsen.
→  Ze volgen geen referentie-index, maar streven een bepaald rendement 

na, ongeacht de evolutie van de financiële markten. De rendements-
doelstelling is bv. 5 % beter doen dan de rentevergoeding die voor cash 
betaald wordt. 

→  Om het beoogde rendement te bereiken beleggen ze in een brede waaier 
van activa, waaronder ook afgeleide producten.

Daarnaast willen ze ook de koersschommelingen, gemeten door de volatiliteit, 
onder controle houden. Hoe hoger het doelrendement van een fonds hoe 
meer de koers van een fonds normaal schommelt. 

→  Gemengde fondsen, de grootste groep, waarbij de fondsenbeheerder vrij 
is om wereldwijd in een brede waaier van aandelen, obligaties, vastgoed, 
grondstoffen, deviezen, afgeleide producten en cash te beleggen. Hij 
kiest de volgens hem ideale verhouding en past ze aan bij een wijziging 
van de marktsituatie. Gemengde fondsen zijn dus zeer gespreid. Zo hoeft 
de belegger niet wakker te liggen of hij beter meer of minder in aandelen 
belegt. Dat doet de beheerder voor hem op basis van zijn overtuiging 
van de marktevolutie. 

Verschillende strategieën
Elke beheerder heeft een eigen overtuiging van hoe de markt zal evolue-
ren. Op basis hiervan stippelt hij een strategie uit en wordt de portefeuille 
opgebouwd om het beoogde rendement te halen. De ene beheerder gelooft 
bv. in een verdere stijging van de Europese aandelenmarkten, terwijl een 
andere meer potentieel ziet in Amerikaanse waarden. 

Ook de stijl van beleggen kan verschillen. Het ene fonds zweert bv. bij een 
selectie van individuele effecten om het rendement op te krikken, terwijl 
een ander in aandelen of obligaties belegt door vooral indexen te kopen. Ook 
het doelrendement verschilt van fonds tot fonds. 

Door verschillende fondsen te combineren worden ook de verschillende 
strategieën en stijlen gecombineerd.

Target Return-fondsen
in de kijker

Conclusie
Target Return-fondsen beleggen in een ruim gamma aan 
activa en afgeleide financiële producten. Zij streven 
ernaar om zowel in stijgende als in dalende markten een 
bepaald rendement te behalen op een bepaalde beleg-
gingshorizon.
Geïnteresseerd? Vraag ernaar bij de financieel adviseur 
van uw Belfius-kantoor!

In alle maten en gewichten
Er zijn heel wat verschillende Target Return-fondsen. 
→  Aandelenfondsen die bij dalende beurzen de verliezen trachten te beper-

ken of zelfs proberen een positief rendement te halen door via afgeleide 
producten shortposities in te nemen op bepaalde beursindexen. 

→  Obligatiefondsen die bijzondere aandacht hebben voor het risico van 
een rentestijging door de gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille 
actief te beheren (via afgeleide producten of door meer of minder cash 
aan te houden). Deze fondsen beleggen in staats- en bedrijfsobligaties, 
hoogrentende en converteerbare obligaties, groeilandobligaties, enz. en 
passen actief het gewicht aan in functie van de vooruitzichten van elk 
soort obligatie. Vaak wordt ook actief ingezet op bepaalde deviezen om 
extra rendement te halen.

Target Return-fondsen bieden geen kapitaalbescherming,  
dus de belegger wordt wel degelijk geconfronteerd met 
koersschommelingen. Zonder hiervoor een garantie te bieden, 
proberen de beheerders het beoogde rendement te behalen 
over een voldoende lange beleggingshorizon (bv. 3 of 5 jaar),  
en dit door hun actief beheer. 
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Wordt 2015 een grand cru 
voor de Europese bedrijfswinsten?
Nu de zomer ten einde loopt, hebben de meeste bedrijven hun halfjaarcijfers gepubliceerd. 
Deze waren in de meeste gevallen meer dan uitstekend. Naast de lage rente en 
grondstofprijzen, zorgt de zwakke euro voor een extra duwtje in de rug van Europese 
bedrijven. Een goede oogst wordt echter bedreigd. De Chinese economie vertraagt en  
de Chinese centrale bank devalueerde haar munt.

Grondstoffen lager
Goed nieuws voor uw portemonnee. Ondanks de stijging van de 
dollar, zijn de meeste grondstoffen het laatste jaar fors goedkoper 
geworden. De Wereldbank verwijst in een kwartaalrapport naar 
het overvloedige aanbod o.a. door de gestegen productiecapaciteit 
(bv. voor olie, nieuwe ijzerertsmijnen) en de grote voorraden (bv. een 
groot overschot aan ijzererts). Daarnaast is de vraag vanuit China 
afgenomen en zet de dure dollar ook een rem op de vraag. Aangezien 
de meeste grondstoffenprijzen in dollar noteren, maakt een stijging 
van de dollar die grondstoffen duurder voor niet-Amerikanen. Of 
de bodem bereikt is, valt moeilijk te voorspellen. Feit is wel dat de 
investeringen in de grondstofsector op een laag pitje staan. Hierdoor 
zal het aanbod uiteindelijk krimpen, wat tot hogere prijzen zal leiden. 
We beleggen momenteel niet in grondstoffen en ook bedrijven 
actief in basismaterialen of de energiesector onderwegen we in onze 
portefeuilles.

Chinese economie vertraagt,  
maar geen harde landing
“China devalueert yuan”, “Muntoorlog op komst” … de koppen in de 
pers verwoorden de onrust die bij de beleggers heerst. Is de Chinese 
economie veel zwakker dan de autoriteiten doen uitschijnen? De 
communicatie over de herziening van de referentiekoers usd/yuan 
was inderdaad ongelukkig. Toch ziet het er niet naar uit dat China 
een muntoorlog wil ontketenen en opnieuw meer wil inzetten op 
de exportsector. China wil vooral de yuan in de muntkorf van het 
IMF (Internationaal Muntfonds) krijgen. Het IMF zal pas eind 2016 
beslissen of de yuan, naast de Amerikaanse dollar, de euro, het Britse 
pond en de Japanse yen een plaats verdient in haar reservemunt. 
Hiertoe moet de munt voldoende vrij verhandelbaar zijn. Tot nu toe 
bepaalde de Chinese centrale bank een referentiewisselkoers voor 
de yuan. De marktwisselkoers mocht hiervan dan 2 % afwijken. Week 
de koers te veel af, dan kwam de Chinese bank tussen: ze verkocht 
bv. Amerikaanse dollar tegenover yuan zodat de Chinese munt niet te 
veel zou verzwakken. Voortaan wil China de markt een grotere rol laten 

spelen bij de bepaling van de referentiekoers. De Chinese munt werd 
in augustus zo’n 5 % goedkoper tegenover de Amerikaanse dollar. De 
yuan is echter nog altijd zo’n 6 % duurder tegenover de dollar en bijna 
25 % duurder tegenover de euro dan 5 jaar geleden. Om de export 
aan te zwengelen zou de yuan dus veel forser moeten dalen en dat 
is niet het geval. 

We verwachten dat China verder zal blijven inzetten op de binnenlandse 
consumptie en dat de economie in 2015 met zo’n 7 % zal groeien. 
Op pagina 11 kunt u meer lezen over de Chinese beurs en economie.

In onze aandelenreferentieportefeuille kiezen we nog steeds voor een 
overweging van de ontwikkelde markten (Europa en Japan) ten opzichte 
van de groeimarkten. Het sentiment voor de groeimarkten is ongunstig. 
Naast specifieke problemen in bepaalde landen, denk maar aan Brazilië 
en Rusland die kampen met een recessie, schrikken de sterke dollar en 
een mogelijke Amerikaanse renteverhogingen beleggers af. 

Verhoogt de Amerikaanse centrale 
bank de rente?
Paradoxaal genoeg zijn het net de zwakke groeilanden en 
grondstofmarkten die de eerste Amerikaanse renteverhoging op de 
lange baan kunnen schuiven. De grondstoffen zijn goedkoop en de 
producten die de VS invoert zijn ook goedkoper geworden, van inflatie is 
dus geen sprake. Daarom twijfelen analisten of de Amerikaanse centrale 
bank de rente in september zal verhogen. We gaan er nog altijd vanuit 
dat de rente in de VS geleidelijk zal verhoogd worden. Temeer omdat 
de uurlonen stilaan wat duurder worden (+2,4 % op jaarbasis), terwijl 
de productiviteit bijna niet toeneemt. Bovendien blijft de toestand 
op de arbeidsmarkt verbeteren met een solide groei van het aantal 
jobs. De druk op de lonen kan de komende maanden nog toenemen. 
Vroeg of laat vertalen deze loonstijgingen zich in hogere prijzen, maar 
in tussentijd kunnen ze wel wegen op de winstgevendheid van de 
Amerikaanse bedrijven. Voeg daarbij de sterke dollar en het hoeft u 
niet te verbazen dat de Amerikaanse aandelen nog steeds onderwogen 
zijn in onze referentieportefeuille.

Europese aandelen boven
62 % van de Europese bedrijven rapporteerden winstcijfers die 
gemiddeld 8 % boven de verwachtingen van de analisten lagen. In 
een gemiddeld kwartaal doet slechts 1 op 2 bedrijven het beter dan 
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verwacht. De Europese bedrijven zien in vergelijking met 
vorig jaar hun winst met gemiddeld 4 % toenemen. Kijken 
we alleen naar de bedrijven uit de eurozone, dan kunnen 
die o.a. dankzij de zwakke euro een opmerkelijk beter 
rapport voorleggen. 67 % van de bedrijven uit de eurozone 
pakten met winstcijfers uit die zo’n 10 % beter waren dan 
verwacht. Op jaarbasis steeg de winst per aandeel met 
gemiddeld 18 %. 

Binnen Europa zijn het vooral de Britse bedrijven die het 
moeilijk hebben. In het VK zakten de bedrijfswinsten in het 
eerste semester met 22 %. Vooral de energiesector staat 
onder druk door de sterk gedaalde olieprijs. Op de Britse 
beurs is de energiesector met een gewicht van 15 % sterk 
vertegenwoordigd. Voeg daarbij het dure Britse pond en 
het is niet verwonderlijk dat de Britse beurs achterophinkt. 
We onderwegen de Britse aandelen.

De eerste 4 maanden van dit jaar stegen de Europese 
beurzen fors, maar sinds mei nemen de koersschommelingen 
toe. Met een verwachte koers/winst-verhouding van 
15,2 zijn Europese aandelen niet langer goedkoop. 
Zelfgenoegzaamheid is dan ook misplaatst. De tegenwind 
die waait vanuit de groeilanden zal een invloed hebben op 
Europa. Zo verminderde Volkswagen de verkoopsdoelen 
in China, zag Siemens de Chinese omzet dalen met 8 % … 
In onze aandelenportefeuille blijft Europa overwogen via 
kwaliteitsbedrijven. De Europese industriesector wordt 
licht onderwogen. We kiezen binnen Europa voor een 
overweging van de consumptie- en gezondheidssector. 
Zolang de Europese Centrale Bank de markten met 
liquiditeiten overspoelt, maken we ons echter niet te 
ongerust. Er zijn immers weinig alternatieven voor aandelen 
en ook de euro zal de komende maanden zwak blijven. 

 Fors gedaalde grondstofprijzen 
 (in euro, basis = 100 op 01-01-08) 

  Koper      Nikkel      IJzererts      Olie
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De Europese banken en
de Griekse storm
In juni bracht de Griekse crisis de problemen van de Griekse banken weer voor het voetlicht. Moest worden 
gevreesd voor een besmetting van de hele Europese financiële sector? Hangen de financiële problemen 
van Griekenland nog als een zwaard van Damokles boven de Europese banken na de woelige jaren die de 
Europese banksector al heeft beleefd? Die vragen proberen we hier te beantwoorden en tegelijk nemen we 
die sleutelsector van de economie onder de loep.

Banken al 8 jaar in het oog 
van de storm …
Om de huidige situatie van de Europese banken beter te begrijpen, is 
het belangrijk terug te gaan naar de gebeurtenissen die hebben gezorgd 
voor de gedaanteverandering van de sector.

→  Juli 2007: uitbraak van de subprimecrisis. De excessen van de 
Amerikaanse vastgoed- en kredietmarkt komen tot uitbarsting. De 
waarde van de aan die kredieten gekoppelde obligaties, massaal 
gekocht door de Europese banken, keldert onverbiddelijk.

→  2008: de koersdaling van die effecten heeft een verwoestend effect 
op de balansen van de banken, die elkaar beginnen te wantrouwen. 
De interbankenmarkt droogt langzaam maar zeker op en luidt een 
wereldwijde financiële crisis in, met als dieptepunt het faillissement 
van de bank Lehman Brothers in september 2008.

→  2009: de verlamming van het bankstelsel stort de eurozone in een 
economische recessie die meer dan een jaar aanhoudt.

→  2010: begin van de Griekse crisis, die uitdijt naar de andere perifere 
landen, zoals Spanje en Italië, en uiteindelijk het voortbestaan van de 
euro op de helling zet. De balansen van de banken komen opnieuw 
onder druk, want heel wat banken hebben soevereine obligaties (o.a. 
Griekse, Spaanse en Italiaanse) in portefeuille. Vijf jaar later weegt 
de Griekse kwestie nog altijd op het economische herstel in Europa, 
ondanks twee reddingsplannen (over de modaliteiten van het derde 
wordt momenteel onderhandeld).

De betere gezondheid van de banksector, en het vertrouwen dat eruit 
voortvloeit, kwam trouwens ook tot uiting in het koersverloop van de 
financiële aandelen tijdens de Griekse crisis in juni 2015: tussen eind 
mei en midden juli ging de Stoxx 600 Banks 0,9 % vooruit, terwijl de 
Stoxx 600 Europe 0,8 % achteruitging! 

Maar ’t is niet al rozengeur en 
maneschijn …
Laten we onszelf geen rad voor de ogen draaien. Tijdens de jongste episode 
van de Griekse crisis hadden de banken die stevige weerstand van hun 
beurskoersen deels te danken aan hun inspanningen om hun balansen te 
versterken, maar men mag ook niet voorbijgaan aan de vele maatregelen 
die de nationale en Europese overheden hebben genomen. Vandaag is de 
banksector inderdaad minder fragiel dan acht jaar geleden, maar dat is ook 
te danken aan de verschillende Europese hulpmechanismen die werden 
ingevoerd, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het ESM 
heeft als doel lidstaten die met zware financieringsproblemen (dreigen te) 
kampen, financiële hulp te bieden tegen betere voorwaarden dan die van de 
markt. Dankzij die instrumenten konden de spanningen op de staatsobliga-
tiekoersen en dus op de portefeuilles van de banken worden beperkt. Tot 
slot is ook het bijzonder inschikkelijke geldbeleid ’quantitative easing’ van 
de ECB een stok achter de deur gebleken. Die heeft de rentestijging – en 
dus de daling van de obligaties binnen de perken helpen houden toen de 
spanningen rond de Griekse crisis weer oplaaiden.

 … maar niet meer zo kwetsbaar!
In 2014 werd de soliditeit van de banken gemeten (op basis van de 
balansgegevens van eind 2013) in een stresstest o.l.v. de Europese 
Centrale Bank (ECB). De resultaten hebben de financiële markten 
grotendeels gerustgesteld. Enkele banken moesten hun eigen vermogen 
wel verhogen, maar de meeste voldeden aan de normen van de 
Bazel III-akkoorden. De banken hebben zich ook ontdaan van hun 
‘toxische’ activa, waaronder Griekse obligaties.

Deze tabel vat de sterke punten en de aandachtspunten van 
de Europese banksector samen. 

Sterke punten Aandachtspunten
De maatregelen van de 
ECB ondersteunen de 
economische relance.

Bazel III heeft een impact op 
de marges van de banken. Door 
de nieuwe vereisten qua eigen 
vermogen, en de ontrading van 
risicogedrag die ermee gepaard zal 
gaan, zullen de banken hun winsten 
moeilijker kunnen verbeteren.

Zeer aantrekkelijke 
waardering van de sector. 

Mogelijk een strengere regulering 
van de sector.

Verwachte winstgroei ver 
boven die van de Europese 
markt in haar geheel.

De lage rentestand weegt op de 
rendabiliteit van de banken.

Conclusie
Hoewel de waarderingen aantrekkelijk zijn, blijven we voor-
zichtig. Er bestaan nog veel vraagtekens over de toekomst van 
de Europese financiële sector. Een ‘default’ van Griekenland 
of ‘Grexit’ op zich is geen gevaar voor de Europese banken, 
maar een besmetting naar andere landen (Spanje, Italië …) 
zou problematischer zijn. We blijven bij ons neutraal advies 
voor deze sector in onze referentieportefeuilles.

 Evolutie (basis = 100) van de Stoxx Europa 600 Europe 
 en de Stoxx Europe 600-Banks sinds 1 juli 2007 

  Stoxx 600      Stoxx 600-Banks
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Hoe uw kapitaal tegen

inflatie beschermen?

Komt er inflatie?
Zoals aangetoond brengt een IGO meer op dan een klassieke obligatie 
als de inflatie aantrekt. De hamvraag is dan ook wanneer en in welke 
mate de inflatie zal aantrekken. Voor dit jaar verwacht Belfius Research 
een inflatie van 0,3 %, die in 2016 kan die stijgen naar 1 %. Ondanks 
de aanhoudende inspanningen van de Europese Centrale Bank (ECB) 
om haar inflatiedoelstelling van 2 % te behalen, bestaat er nog veel 
onzekerheid over de toekomstige evolutie. Zo zijn de olie- en grond-
stofprijzen dit jaar fors gedaald.

Zijn IGO’s vlot beschikbaar?
De markt van IGO’s is vooral een markt voor institutionele beleggers, 
zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, waar grote 
bedragen verhandeld worden. Nieuwe uitgiftes worden meestal direct 
door de ‘groten’ gekocht zodat de particulier al eens in de kou blijft 
staan. Die vindt dan zijn gading in inflatiegelinkte-obligatiefondsen 
die ruim voorhanden zijn.

Is er nog een nadeel?
IGO’s hebben meestal een lange looptijd (15 à 30 jaar). Door de lange 
looptijden en de huidige lage rentevoeten is het renterisico dan ook 
groot. Bij een plotse rentestijging zal de koers van deze obligaties 
aanvankelijk sneller dalen dan bij klassieke obligaties. Omdat de lan-
getermijnrente doorgaans stijgt als de inflatie aantrekt, zal dit verlies 
wel deels gecompenseerd worden door de indexering van het kapitaal, 
maar ondertussen kunnen de koersbewegingen groot zijn. 

Ons advies
Inflatiegelinkte obligaties hebben hun verdiensten en passen in de 
portefeuille voor wie op lange termijn belegt en bescherming zoekt 
tegen koopkrachtverlies bij een stijgende inflatie. Op dit ogenblik zijn 
we nog geen koper wegens het hoge renterisico. We volgen de infla-
tieverwachtingen van dichtbij op, want de inspanningen van de ECB 
zouden uiteindelijk toch resultaat moeten opleveren. Op dat moment 
kunnen IGO’s terug aantrekkelijk zijn.

Inflatie
Bescherming van de koopkracht is een belangrijke zorg voor elke 
spaarder. Het is van groot belang dat de opbrengst van een belegging 
voldoende hoog is om het koopkrachtverlies door inflatie te compen-
seren. Bij een klassieke obligatie zal op de uitgiftedatum de coupon 
doorgaans hoger liggen dan de inflatie op dat ogenblik. Vandaag is 
zowel de rente als de inflatie uiterst laag. Een 10-jarige obligatie van 
de Belgische staat gaf eind juli een bruto rendement van 1 %, terwijl 
de inflatie 0,60 % bedroeg. De geldontwaarding is daarmee wel gecom-
penseerd. Maar eens de inflatie toeneemt en boven de jaarlijkse vaste 
coupon uitkomt, verliest de spaarder aan koopkracht. Hoe kunt u zich 
hiertegen beschermen?

Inflatiegelinkte obligaties: 
wat en hoe?
Inflatiegelinkte, of geïndexeerde obligaties (IGO’s), beschermen de 
belegger tegen geldontwaarding van zijn spaarcenten. Hiervoor wordt 
het kapitaal periodiek verhoogd met de inflatie. Zoals elke verzekering, 
heeft deze bescherming ook een prijs, namelijk dat het couponrende-
ment merkelijk lager ligt dan dat van klassieke obligaties.

Een voorbeeld
We beleggen vandaag 10 000 euro in een inflatiegelinkte obligatie 
met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 0,25 %. Na een jaar is 
de index van consumptieprijzen met 1 % gestegen (bv. van 0,60 naar 
1,60 %) en dus zal het kapitaal met 1 % verhoogd worden. 
Concreet: 10 000 X 1,01 = 10 100 euro. De coupon van het 2e jaar is 
dan: 10 100 euro X 0,25 % of 25,25 euro. Dat is 0,25 euro meer dan 
het jaar voordien. Nu lijkt dit geen denderend verschil te maken maar 
de hogere hoofdsom zal het jaar nadien weer verhoogd worden met de 
inflatie over dat jaar. De coupon over het 3e jaar zal dan ook verhoogd 
worden. Zolang er inflatie is, groeit het kapitaal, en dus ook de coupon. 
De meerwaarde wordt op eindvervaldag met de hoofdsom uitgekeerd. 
Let wel, zowel op de coupon als op de meerwaarde is roerende voor-
heffing verschuldigd.

Hoe een inflatiegelinkte obligatie 
waarderen?
Bij de waardering van IGO’s tegenover klassieke obligaties speelt niet 
zozeer het actuele inflatieniveau een rol, maar wel de inflatiever-
wachtingen en de zogeheten ‘break-even’ inflatie. De break-even 
inflatie is het verschil tussen de rentevoet van de klassieke obligatie 
en deze van de IGO met dezelfde looptijd. In feite geeft dit verschil de 
inflatieverwachting aan. Aan de hand van de recente uitgifte van de 
Belgische IGO kunnen we dit verduidelijken. Deze obligatie heeft een 
coupon van 0,15 % en een looptijd van 20 jaar. Een klassieke staats-
lening met een looptijd van 20 jaar geeft een rendement van 1,23 %1. 
De break-eveninflatie is dan: 1,23 - 0,15 = 1,08 %. Dit betekent dat 
de markt de jaarlijkse inflatie voor de 20 komende jaren op 1,08 % 
schat. De inflatiegelinkte obligatie zal bijgevolg een betere belegging 
zijn dan de klassieke als de gemiddelde inflatie de komende 20 jaar 
boven 1,08 % uitkomt.

In juni 2015 gaf de Belgische staat voor het eerst inflatiegelinkte obligaties uit. Dergelijke obligaties betalen 
een coupon die gekoppeld is aan de inflatie. Wel hebben ze een lagere rentevoet dan de klassieke obligaties. 
Waarom erin beleggen?

CO
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Om de al lang aangekondigde lagere lasten op lonen te financieren, besliste de regering 
dat ook beleggers een steentje zullen moeten bijdragen. Zo zal de belasting op sommige 
beleggingen worden verhoogd of wordt er zelfs een nieuwe belasting ingevoerd.

Het gaat om twee maatregelen:
→ een verhoging van de roerende voorheffing van 25 naar 27 %;
→  een zogenaamde ‘speculatietaks’ op de meerwaarde bij de verkoop van aandelen binnen 

de 6 maanden.

Officiële teksten over de maatregelen zijn er nog niet. Sommige politieke knopen moeten 
nog worden doorgehakt, zoals welke verlaagde tarieven van roerende voorheffing blijven 
bestaan. Sommige maatregelen moeten nog concreet uitgewerkt worden, bijvoorbeeld hoe de 
speculatietaks zal geïnd worden en de inwerkingtreding van de maatregelen.

Roerende voorheffing van 25 naar 27 %
Het is al wel duidelijk dat de roerende voorheffing van 25 naar 27 % stijgt. Het gaat dan 
om geïnde dividenden, coupons op obligaties, interesten van kasbons en termijnrekeningen, 
meerwaarden op gestructureerde obligaties, meerwaarden bij bepaalde fondsen, enzovoort. 
Deze maatregel zou mogelijk pas in werking treden vanaf 2017. 
De roerende voorheffing van de Volkslening zou ook stijgen van 15 naar 27 %. Het is wel 
niet duidelijk of dit dan enkel zou gelden voor nieuwe uitgiften of ook voor lopende uitgiften. 
Ook de roerende voorheffing op residentiële vastgoedbevaks (bv. Aedifica, Home Invest 
Belgium) zou stijgen van 15 naar 27 %. Voor de Leterme Staatsbons zou het lage tarief van 
15 % wel behouden blijven. Voor de gereglementeerde spaarboekjes wijzigt er niets. De 
vrijstelling van 1 880 euro aan interesten blijft bestaan. Op het saldo blijft de verlaagde roerende 
voorheffing van 15 % van kracht. 

Speculatietaks op meerwaarden van aandelen
Deze maatregel zou ingaan vanaf 2016. Meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van 
individuele aandelen (aandelenfondsen zouden hier normaal niet onder vallen) die minder 
dan 6 maanden werden aangehouden zouden belast worden. Tegen welk tarief dit gebeurt en 
of het enkel gaat om beursgenoteerde aandelen of niet is nog niet duidelijk. Beleggers zullen 
hun minwaarden wel mogen verrekenen. Maar ook hier zijn nog heel wat onduidelijkheden. 
Wat als voor een bepaald jaar de verliezen groter zijn dan de meerwaarden? Is het saldo dan 
overdraagbaar of niet?

Ook bij een gespreide aankoop in de tijd van aandelen is het niet duidelijk hoe de meerwaarde 
moet worden bepaald. Is het volgens het principe van FIFO (First In First Out) waarbij de oudste 
aankopen worden verondersteld eerst te zijn verkocht? Of volgens het LIFO-principe (Last In 
First Out) waarbij er wordt verondersteld dat de laatste aankopen eerst worden verkocht. Of 
heeft de belegger de keuze? 

Candriam, beheerder van het leeuwendeel 
van de door Belfius verkochte fondsen, 
heeft de blootstelling van zijn fondsen 

aan Griekse effecten drastisch terugge-
schroefd.

Meer bepaald:
→  zit er al meer dan een jaar geen enkele 

Griekse privé- noch overheidsobligatie meer 
in de obligatiefondsen;

→  bevatten de portefeuilles van de 
aandelenfondsen geen enkel aandeel van 
Griekse ondernemingen, op drie fondsen 
na die hun referentie-index moeten volgen: 
een fonds dat de aandelen van Europese 
groeilanden volgt (± 4 % Griekse aandelen) 
en twee pensioenfondsen (± 0,3 % Griekse 
aandelen).

Vragen
van onze lezers

→ L.S. uit Verviers
Wat zijn de gevolgen van de 
fameuze Tax Shift die de regering 
recent heeft goedgekeurd op mijn 
beleggingen bij de bank?

→ A.D. uit Limelette
De problemen van 

Griekenland wegen zwaar 
op de beurs van dat land. 
Hoe groot is het aandeel 
van Griekse effecten in 

de fondsen die Belfius 
verkoopt?

Het is momenteel dus nog niet mogelijk om de juiste 
impact van deze twee maatregelen in te schatten. Zodra 
hierover meer duidelijkheid is, komen we daar uitgebreid 
op terug. U kunt ook altijd meer informatie vragen aan de 
financieel adviseur van uw kantoor.
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→ L.M. uit Leuven
De Vlaamse schenkingsrechten voor 
onroerende goederen zijn recent verlaagd. 
Ik ben eigenaar van een tweede verblijf aan 
de Belgische kust. Is het nu in het kader van 
successieplanning fiscaal interessanter dit pand 
in de erfenis te laten of het te schenken?

Hoeft niet noodzakelijk het appartement 
naar de begiftigde te gaan en denkt u eraan 
het te verkopen aan een derde? Ook dit 
kan opportuniteiten bieden op het vlak van 
successieplanning. Het overmaken van deze 
roerende opbrengst van de verkoop via een bank-
gift of schenking aan de begunstigde is in vele 
gevallen de goedkoopste oplossing. 

 CIJFERVOORBEELD 
Als het appartement aan zee een waarde 
heeft van 300 000 euro en u doet een 
schenking aan uw dochter, moeten 
hierop 22 500 euro schenkingsrechten 
worden betaald. Als uw dochter dit 
appartement zou erven, zijn er 33 000 euro 
successierechten verschuldigd. Dus een 
verschil van 10 500 euro.

Als u uw nicht wilt begunstigen, bedragen 
de schenkingsrechten 50 000 euro en de 
successierechten maar liefst 175 000 euro. 
Dus een verschil van 125 000 euro. 

Nieuwe tarieven in het kort
De Vlaamse schenkingsrechten1 op vastgoed zijn sinds 1 juli 2015 
inderdaad gevoelig verlaagd. Er zijn nog twee tariefcategorieën: enerzijds 
voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners en anderzijds voor 
alle andere personen. De progressieve tarieven voor de eerste categorie 
variëren afhankelijk van de geschonken waarde tussen 3 en 27 %. Voor 
de tweede categorie bedraagt het minimaal tarief 10 % en het maximaal 
tarief 40 %.
Als het appartement aan zee zou worden geërfd, betalen erfgenamen 
in rechte lijn en/of partners hierop successierechten die variëren tussen 
3 en 27 %. Maar de tariefschijven van de successierechten zijn kleiner 
dan die van de schenkingsrechten, zodat men al sneller tegen een hoger 
tarief belast wordt. Andere personen die het appartement zouden erven, 
betalen successierechten tegen tarieven van minimaal 30 % tot maximaal 
65 %. Deze zijn dus veel hoger dan de schenkingstarieven. Bovendien zijn 
de belastingschijven van de successierechten ook kleiner dan die van de 
schenkingsrechten, zodat men vlugger aan een hoger tarief belast wordt.

Interessant om te weten
→  Bij een schenking kunt u, als u het wenst, ervoor zorgen dat u nog 

in het appartement kunt verblijven of eventueel kunt genieten 
van de huurinkomsten. Dit kan door te schenken met voorbehoud 
van vruchtgebruik. Bij overlijden van de vruchtgebruiker dooft het 
vruchtgebruik uit en de begiftigde-blote eigenaar wordt volle eigenaar 
zonder dat er successierechten verschuldigd zijn.

→  Zijn er nog schulden op uw onroerend goed (bijvoorbeeld een openstaand 
saldo van een hypothecair krediet) dan mogen deze in geval van een 
erfenis in mindering worden gebracht van de waarde van het onroerend 
goed. In dat geval is het mogelijk toch nog interessanter het goed te 
laten vererven. Bovendien is het ongebruikelijk onroerende goederen 
belast met een hypotheek te schenken.

Voor wie?
De verlaagde tarieven zijn van toepassing als uw fiscale woonplaats 
in Vlaanderen gelegen is, meer bepaald moet u als schenker de laatste  
5 jaar minstens 2,5 jaar in Vlaanderen hebben gewoond. Het geschonken 
pand moet dus zelf niet in Vlaanderen liggen. Het moet wel gaan om een 
pand gelegen in België. Ook een vakantieverblijf in de Ardennen zou dus 
in aanmerking komen voor de verlaagde schenkingsrechten. 
In de andere Gewesten geldt er voorlopig geen verlaging van de 
schenkingsrechten.

1.  Naar aanleiding van de integratie van de successie- en registratierechten 
in de Vlaamse Codex Fiscaliteit sinds 01-01-2015 worden ook andere 
begrippen gehanteerd. We spreken gemakshalve in deze bijdrage nog vaak 
van ‘schenkingsrechten’ en ‘successierechten’ i.p.v. ‘schenkbelasting’ en 
‘erfbelasting’.

Meer informatie over de verlaagde Vlaamse 
schenkingsrechten vindt u in de Flash op 
belfius.be/schenkbelasting of in uw kantoor.  
U kunt ook terecht bij de financieel adviseur 
van uw kantoor.
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Beleggen in aandelen en obligaties 
met een valscherm, kan het?

Dat deze bescherming loont, leest u op onderstaande gra-
fiek. U ziet opnieuw het fonds vergeleken met een fonds dat 
eveneens 80 % belegt in obligaties en 20 % in aandelen maar 
dan zonder bescherming1. U ziet duidelijk dat de bescherming 
zijn vruchten afwierp tijdens de beurscrash van 2008. Ook 
tijdens de zomermaanden van 2011 loonde de bescherming. 
De Europese schuldencrisis zorgde toen voor veel onrust op de 
financiële markten. De beheerder bouwde telkens op korte tijd 
het aandelengewicht af en kon grote koersdalingen vermijden. 
Ook recent op het hoogtepunt van de Griekse crisis en bij de 
stevige beurscorrectie door de Chinese groeiperikelen trad het 
valscherm in werking.

U wenst te beleggen in aandelen en 
obligaties, maar u hebt toch graag een zekere 

bescherming om koersschommelingen 
te beperken. U laat het beheer graag 

over aan specialisten die actief ingrijpen 
wanneer het fout dreigt te lopen op de 

aandelen- of obligatiemarkten. Bij Belfius 
vindt u beleggingsfondsen met aandelen 
en obligaties, de zogenaamde gemengde 
fondsen, die actief beheerd worden met 

behulp van een valscherm.

Hoe werkt het valscherm?
De beheerder tracht grote dalingen in de waarde van het fonds 
te vermijden. Hiervoor baseert hij zich op het al gerealiseerde 
rendement en de onzekerheid op de financiële markten. Als de 
beheerder ziet dat de koers van het fonds daalt en de onzeker-
heid op bv. de beurzen toeneemt, dan zal hij ingrijpen. Hoe? 
Door tijdelijk te schuilen in cash en dus een gedeelte van de 
portefeuille met aandelen en obligaties te verkopen.

Een voorbeeld zegt zoveel meer
Deze beheertechniek wordt al met succes toegepast sinds 2007. 
Op onderstaande grafiek ziet u de evolutie van een fonds dat 
voor 80 % belegd is in obligaties en 20 % in aandelen (lichte 
lijn). Bij stress op de financiële markten komt de beheerder 
actief tussen. Hij kijkt hiervoor naar het verleden (de al behaalde 
resultaten) en de toekomstige verwachte schommelingen. Om 
de al behaalde resultaten gedeeltelijk te beschermen, houdt hij 
rekening met een beschermingsdrempel (zie grafiek). Als de 
lichte en donkere lijn te dicht naderen, wordt een deel van de 
aandelen en obligaties verkocht voor cash.

Deze fondsen worden dus voorzichtiger beheerd in vergelijking 
met een gewoon gemengd fonds. Bij een sterk herstel van 
de markten na een forse daling, zullen deze fondsen wel iets 
minder snel hernemen omdat ze op dat moment nog iets minder 
in aandelen belegd zijn. Dit neemt niet weg dat het valscherm 
duidelijk loont bij dalende markten.

1.  De in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare 
indicator, kunnen misleidend zijn en bieden dus geen garantie 
voor toekomstige rendementen.

Uw financieel adviseur geeft u graag persoonlijk advies 
en kan u wegwijs maken in ons aanbod aan fondsen die 
beheerd worden volgens bovenstaand principe. 
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 Koersevolutie van een fonds met en zonder valscherm 
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Chinese draak 
wankelt

Besmettingsgevaar?
Analisten gaan uit van een zeer beperkte impact van de aandelencrash 
op de reële economie. Hier zijn verschillende verklaringen voor.
→  De Chinezen consumeren niet meer of minder als de beurs het goed 

of slecht doet. Op jaarbasis groeien de kleinhandelsverkopen nog 
steeds met 10 %. Bovendien is slechts 5 % van de bevolking actief 
op de beurs tegenover bv. 55 % van de Amerikanen.

→  Met een spaarquote van 40 % zijn Chinezen spaarkampioenen (onze 
spaarquote bedraagt slechts 14 %). Ondanks de lagere interest-
vergoeding blijven ook de spaardeposito’s stijgen.

→  De overheid beschikt over voldoende middelen om de economie te 
stimuleren. Ook de rente kan nog verder verlaagd worden.

De overgang naar een groei die meer op consumptie gericht is, vertraagt 
de Chinese economie — een noodzakelijke en gezonde transitie.  Van 
een ineenstorting van de Chinese groei - waarin de pers soms gewag 
van wordt gemaakt - is echter geen sprake. Haar bijdrage aan de 
wereldeconomie blijft door haar omvang groot. Zelfs met een groei van 
slechts 6 % (voor 2015 mikt de overheid op 7 %) draagt China evenveel 
bij aan de wereldgroei als in 2007 toen haar economie met 14 % groeide. 
Op lange termijn blijft China niettemin een mooi groeiverhaal, waarbij 
de groeiende middenklasse meer en meer het voortouw zal nemen.

Na een verschroeiende rit omhoog zien de Chinese aandelenbeleggers 
hun winsten in snel tempo wegsmelten. Zal de beurscrash de reële 
economie besmetten? Kunnen er gevolgen zijn voor de westerse 
economieën en beurzen? 

Conclusie
De aandelenfondsen die Belfius aanbiedt, beleggen in China 
via de beurs van Hong Kong. Toch kopen we het China-fonds 
niet langer, omdat de koersschommelingen op korte termijn 
nog groot kunnen zijn. Op lange termijn blijven we geloven 
in het potentieel van China, dus kunnen beleggers met een 
langetermijnhorizon het China-fonds gerust behouden. Voor 
nieuwe intekeningen kiezen we nu liever het meer gespreide 
Asia-fonds. 

 INDEXSAMENSTELLER MSCI NEEMT NOG 
 GEEN CHINESE A-AANDELEN OP 

Eens de Stock Connect een feit was, wilde de indexsamensteller 
MSCI de A-aandelen opnemen in zijn beursgraadmeters die de 
groeimarkten volgen — door vele fondsenbeheerders gebruikt 
als referentie. In juni besliste MSCI echter de A-aandelen 
nog niet in zijn indexen op te nemen, omdat ze nog te weinig 
verhandelbaar zijn. Momenteel belegt MSCI China dan ook enkel 
in Chinese bedrijven die noteren op de beurs van Hong Kong. 
Grote Chinese bedrijven hebben zowel in Hong Kong als in China 
een beursnotering, maar hun aandeel noteert vaak veel goedko-
per in Hong Kong. 

Sinds 12-06-2015 zitten de Chinese beurzen in een neerwaartse spiraal. 
Van de 1 500 Chinese yuan winst die u maakte indien u een jaar eerder 
1 000 yuan belegde op de beurs van Shanghai, blijft vandaag (25-08-2015) 
nog slechts 450 yuan over. 

Vanwaar de sterke rally?
De Chinese beurzen worden gekenmerkt door een kluwen aan aandelen 
die meestal niet voor buitenlanders toegankelijk zijn. Vorig jaar stegen 
vooral de lokale A-aandelen fors als reactie op de aankomende ‘Stock 
Connect’, die internationale beleggers toegang gaf tot de lokale beurs 
van Shanghai en Chinese beleggers tot die van Hong Kong. In november 
2014 werd die Stock Connect werkelijkheid. Toch handelen nog steeds 
voornamelijk Chinezen in A-aandelen, omdat ze nog niet opgenomen 
zijn in de MSCI-indexen. 

De rally op de beurzen was contradictorisch genoeg ook het gevolg 
van de slabakkende economie. Om de consumptie te stimuleren ver-
laagde de centrale bank meermaals de rente en versoepelde ze de 
reserveverplichtingen van de banken. Door de lage interestvergoeding 
op spaarboekjes en aangemoedigd door de autoriteiten vond Jan met 
de pet de weg naar de beurs, vaak met geleend geld.

Overheidsinterventies 
De overheid nam maatregelen om het kopen van aandelen met geleend 
geld aan banden te leggen, waardoor de beurs fors lager dook en veel 
beleggers eieren voor hun geld kozen. De zeepbel liep verder leeg … 
Opnieuw kwam de overheid tussen: ze legde de handel in verschillende 
aandelen stil, stopte het staatsfonds geld toe voor steunaankopen, ver-
bood shortselling enz. Deze interventies dreigen echter een averechts 
effect te hebben: ze verhogen de paniek en beleggers weten niet meer 
wat de juiste prijs van een aandeel is. Geen wonder dat buitenlandse 
beleggers de Chinese beurs de rug toekeren.

 Evolutie van de lokale beurs en MSCI China 
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Elke maand een kleine belegging 

maakt straks een groot verschil.
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