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‘Passieve fondsen
lenen zich perfect
voor actief beheer’
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Uw houvast in woelige beurstijden.

Het coronavirus trof ook de beurzen ongemeen hard, maar de zware klappen zorgden evenwel
voor nieuwe koopkansen. De Belegger wijst u de weg naar de bedrijven die tegen een stootje
kunnen, en die sterker uit de crisis zullen komen.
De Belegger, dat is onafhankelijke informatie van doorgewinterde beursanalisten.
Goede raad met bewezen resultaat, nu al voor meer dan 13.000 lezers.

Probeer De Belegger voor maar 1 euro.
Start uw proefperiode op belegger.be/1euro
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lke crisis creëert kansen, ook voor de aanbieders
van fondsen. Want ook tijdens de coronacrisis
wordt de fondsenmarkt overspoeld met nieuwe
fondsen. Tijdens de eerste acht maanden van het
jaar - tot zover reiken de statistieken - werden 276 nieuwe
fondsen toegelaten voor commercialisatie door de Belgische toezichthouder FSMA.
Het aantal nieuwe registraties overstijgt ruimschoots
het aantal schrappingen. Die kwamen tijdens de eerste
acht maanden uit op 128. Netto was er dus opnieuw een
toename van 148 fondsen. Niet dat al die nieuw geregistreerde fondsen de kleine belegger
in ons land bereiken, want vaak
zijn de registraties louter bedoeld
voor enkele grotere spelers. Maar
feit is dat het voor beleggers steeds
moeilijker wordt door de bomen
het bos te zien.
Parallel met de blijvende toenaOm zich in
me van (niet-genoteerde) fondsen
deze dichtworden steeds meer passief
bevolkte
beheerde fondsen of trackers beschikbaar op de beurzen. Trackers
wereld van
die de uiteenlopendste indexen
fondsen te
onderscheiden schaduwen en steeds vaker gebaseerd zijn op complexe strategieën.
worden
fondsnamen Om zich in die dichtbevolkte westeeds langer. reld van fondsen te onderscheiden
worden fondsnamen steeds langer,
wat bij de belegger een zeker
afschrikeffect teweegbrengt.
En dus bestaat het risico dat
beleggers door de toenemende complexiteit het kind met
het badwater weggooien. Om het momentum van beleggersappetijt vast te grijpen lijkt de weg naar eenvoud en
naar minder fondsen de enige juiste.
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‘Trackers zijn
de meest
democratische
producten’
‘ETF’s of beursgenoteerde fondsen zijn nog veel democratischer dan klassieke fondsen. Groot of klein, iedereen betaalt dezelfde kosten’, zegt Deborah Fuhr, alias
Mrs ETF, die na een loopbaan bij de grootste trackerfabrieken ter wereld al acht jaar haar eigen onderzoeksbureau ETFGI leidt.

PETER VAN MALDEGEM

I

n maart, in volle coronacrisis,
vierde het beursgenoteerde (index-)fonds - Exchange Traded
Fund (ETF) of in de volksmond
tracker - zijn 30-jarige bestaan.
Vandaag staan de ETF’s wereldwijd in
voor meer dan 7.000 miljard dollar,
al blijven ze nog het kleine broertje
van de klassieke beleggingsfondsen.
‘Maar dat kleine broertje wordt
snel groot’, zegt Deborah Fuhr, de oprichtster van ETFGI, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat inzichten
verschaft in de globale markt van
ETF’s. Het levert studies aan institutionele beleggers, maar ook aan aanbieders van trackers en indexleveranciers. ‘De klassieke fondsen hadden
in de Verenigde Staten 66 jaar nodig

om 1.000 miljard dollar aan activa te
beheren. De ETF’s hebben daar
18 jaar over gedaan. De sector verdubbelt elke vijf jaar’, zegt Fuhr.
Voor ze in 2012 ETFGI oprichtte,
was Fuhr onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
de ETF-business bij BlackRock en
Barclays Global Investors. Een boeiende ervaring, maar met haar eigen
onderzoeksbureau was ze vooral op
zoek naar vrijheid. ‘Onafhankelijk
zijn heeft voordelen. Ik kan nu meer
mijn eigen agenda bepalen’, zegt ze.
Als vrouw in een typische mannenbusiness is Fuhr een voorvechtster van genderdiversiteit in de fondsensector. Ze richtte in 2013, samen
met vier andere vrouwen, ‘Women in
ETF’s’ op, een organisatie die diversiteit en inclusie in de financiële sector

Trackers
hebben
tijdens de
covidcrisis
bewezen
dat ze bij
verhoogde
volatiliteit
liquiditeit
kunnen
waarborgen.

de nodige aandacht geeft. ‘Vandaag
telt de organisatie 6.400 leden’, zegt
ze gedreven.
Hoe hebben de trackers de voorbije
maanden verteerd?
Deborah Fuhr: ‘2020 is een vreemd
jaar met de Covid-19-crisis, maar de
trackers hebben zeer goed stand
gehouden. Meer nog, ze hebben de
kritiek die ze al jaren meeslepen
weerlegd. De vrees bestond dat de
trackers bij een verhoogde volatiliteit
de markt in de problemen brengen, omdat alle beleggers dan op
hetzelfde moment dezelfde uitgang
zouden nemen. We hebben in die
afschuwelijke maand maart gezien
dat dat helemaal niet het geval was.
Trackers hebben op elk moment de
liquiditeit kunnen waarborgen. Ondanks de crisis is al 15 opeenvolgende
maanden sprake van een globale
netto-instroom in trackers.’
Hoe verklaart u die continue groei?
Fuhr: ‘Ik denk dat de coronacrisis
de trackermarkt nog versterkt heeft.
Door de crisis hebben mensen in
het dagelijkse leven de omslag naar
het digitale moeten maken. Mensen
werken van thuis uit, ze kopen meer
online, ze volgen online lessen... Die
digitale trend speelt in het voordeel
van de trackers, producten die bij
uitstek via online makelaars worden
gekocht. De aanbieders van trackers
spelen veel meer in op het digitale,
kijk maar naar wat op sociale media
gebeurt. Daarnaast profiteren de
trackers van andere trends.’
Zoals?
Fuhr: ‘Een ander groeisegment
zijn de ETF’s die zich op thema’s
richten. Dat gaat onder meer over de
technologiesector, die met artificiële
intelligentie en robotisering disruptie in de samenleving veroorzaakt.
Maar dat gaat ook over de gezondheidszorg, waar beleggers op zoek
zijn naar de winnaars in de strijd
om een coronavaccin. Voor elk van
die thema’s bestaan trackers. Voorts
is er duurzaam beleggen. Ook daar
worden steeds meer nieuwe trackers
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gelanceerd. Opvallend is dat Europa
daarin een leidende rol speelt. Terwijl
Europa instaat voor 15 procent van de
wereldwijde activa in trackers, palmt
het 51 procent van alle duurzame
trackers ter wereld in.’
Hoe definiëren jullie die duurzame
trackers?
Fuhr: ‘We kijken naar trackers die
duurzame indexen van leveranciers
zoals MSCI, Russell en S&P volgen.
Op zich zijn die indexen voldoende
gedefinieerd, maar er is nog werk om
tot een uniforme definitie van duurzaam beleggen te komen. Frankrijk
ziet nucleaire energie bijvoorbeeld
als groene energie, maar Duitsland
niet. We zien wel dat bij de duurzame
indexen sprake is van een verschillende methodologie.’

Europa
staat in voor
15 procent
van de
activa in
trackers,
maar voor
duurzame
trackers,
palmt
het 51 procent van de
markt in.

Wat hebben de trackers voor op
klassieke beleggingsfondsen?
Fuhr: ‘Het zijn vooral heel eenvoudige producten. Je kan er met een
minimumbedrag in beleggen en het
zijn de meest democratische producten die er zijn. Elke belegger, zowel
een particuliere als een professionele,
betaalt dezelfde kosten. Dat is bij
klassieke fondsen anders. Daar liggen
de kosten voor grote, institutionele
beleggers veel lager dan voor de goede huisvader die er zijn spaarcenten
in stopt.’
Het zijn passieve instrumenten die
de markten gedwee volgen. Wie
beter wil doen dan de markt is bij
trackers niet altijd aan het juiste
adres.
Fuhr: ‘Ik denk dat dat een misvatting
is. ETF’s, ook de passieve, kunnen
perfect worden gebruikt voor actief
beheer. Dat gebeurt meer en meer.
Beleggers zijn zich er steeds meer van
bewust dat alfa (een meerrendement
ten opzichte van de markt, red.) vooral
door de juiste allocatie gecreëerd
wordt. Dat heeft onderzoek al meermaals bewezen. Het komt er niet op
aan de juiste aandelen te selecteren
- wat veel moeilijker is - maar het is
zaak het juiste gewicht aan aandelen
en sectoren toe te kennen. Het draait

BIO
Deborah Fuhr
> Richtte in 2012 ETFGI op,

een onderzoeksbureau
gespecialiseerd in ETF’s
(beursgenoteerde (index)
fondsen).
> Medeoprichtster van
‘Women in ETF’ in 2013,
een organisatie die
diversiteit in de financiële
sector stimuleert.
> Werkte tussen 2008 en
2011 als operationeel
directeur en hoofd
ETF-onderzoek bij BlackRock en Barclays Global
Investors.
> Was tussen 1997 en 2008
hoofd beleggingsstrategie
bij Morgan Stanley.

om de juiste diversificatie. Dat kan
met goedkope, liquide trackers.’
Hebben fondsbeheerders die actief
een referentie-index proberen te
verslaan een toekomst?
Fuhr: ‘Het is bijzonder moeilijk op
een consistente manier de markt te
kloppen. De Amerikaan Bill Miller
slaagde daar 15 opeenvolgende jaren
in, maar ging dan de mist in. Waarmee ik niet zeg dat er geen plaats is
voor actief beheer. Alleen moet dat
dan ook bewijzen dat het op de lange
termijn consistent beter presteert.
Actief beheer kan passief beheer
aanvullen en vice versa.’
Ook bij de ETF’s is actief beheer
binnengeslopen. Aanvankelijk
met de smart beta trackers, die
een alternatieve index nabootsen,
en nu met actief beheerde ETF’s.
Brengt dat complexiteit binnen in
een segment dat het van eenvoud
moet hebben?
Fuhr: ‘Het aandeel van actieve ETF’s
is zeer beperkt, zeker in Europa. Van
de 2.309 ETF’s in Europa zijn slechts
44 actief. Ook wereldwijd is het aandeel actieve trackers beperkt, met 2,9

procent van de trackermarkt. Het potentieel voor actieve ETF’s zit vooral
in het potentieel om succesvolle actieve fondsen te converteren naar een
ETF-model om de verhandelbaarheid
te verbeteren. Een actieve ETF van nul
oprichten, daar ben ik sceptisch over.
Voor zo’n ETF volume krijgt, moet
die een trackrecord voorleggen en
bewijzen dat zijn strategie op grote
volumes werkt. Het is een beetje de
kip-of-eivraag. We zien pogingen in
de markt, maar die komen vooral van
spelers die in de passieve markt niet
tegen de hegemonie van de grootste
spelers als BlackRock, State Street of
Vanguard kunnen opboksen. De drie
grootste spelers palmen 70 procent
van de markt in. Al bij al geloof ik
dat de passieve varianten dominant
blijven in de ETF-markt.’
Er zijn ook de smart beta trackers,
die geënt zijn op indexen die
niet gebouwd zijn rond marktkapitalisatie, maar rond factoren
als dividendrendement en omzet.
Fuhr: ‘Die hebben zeker een
toekomst, maar ze hebben het dit
jaar wat minder gedaan. Dan kijk
ik vooral naar de indexen die rond
dividendrendement gebouwd zijn.
Vele bedrijven hebben tijdens de coronacrisis hun dividenden verlaagd.
Daardoor hebben de trackers hun
verwachtingen niet kunnen inlossen.
Smart beta blijft minder helder voor
de belegger. Vaak is het niet duidelijk
welke factor gebruikt wordt of om
welke combinatie van factoren het
gaat.’
Wat vindt u van de kritiek op
trackers dat ze veel geld in dezelfde
richting doen stromen en een
groot probleem kunnen creëren bij
een verhoogde volatiliteit?
Fuhr: ‘Ik ben het daar niet mee eens.
Dat zou het geval zijn als al het geld
naar pakweg de DAX-index (de Duitse
beursgraadmeter die 30 aandelen
telt, red.) zou stromen. Maar in de
praktijk stroomt het naar trackers die
uiteenlopende indexen volgen, van
aandelen, obligaties tot grondstoffen. Ik denk dat het gevaar eerder van
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de andere kant komt. Een belangrijk
deel van de actieve fondsen zijn closet indexers, fondsen die nagenoeg
een volledige kopie zijn van de
indexen. Ik denk dat hun verstorende
rol groter is.’

Wat vindt u van de regelgeving en
de fiscaliteit waaraan trackers onderworpen zijn? In België gelden
drie belastingregimes naargelang
de kenmerken van de tracker.
Creëert dat een barrière?
Fuhr: ‘Absoluut. Dat blijft een heikel
punt. De complexe situatie kan beleggers afschrikken. Een harmonisering van de fiscaliteit zou een goede
zaak zijn, al mogen we ons daar niet
achter verstoppen. In Luxemburg
en Ierland zijn grote taksverschillen
voor trackers en beide markten doen
het zeer goed.’
Hoe ziet u de toekomst van
trackers?
Fuhr: ‘Trackers raken steeds wijder
verspreid. In de Verenigde Staten

De drempel
voor
financiële
adviseurs
om trackers
aan klanten
te adviseren
ligt lager.

© MARY TURNER/PANOS PICTURES

Hoe kijkt u naar de technologische
evoluties in de sector. Gelooft u dat
Amazon en Google zelf trackers
zullen ontwerpen en aanbieden op
hun platformen?
Fuhr: ‘Amazon heeft een uniek
model ontwikkeld waarbij kopers
van producten op het platform laten
weten wat ze ervan vinden. Amazon is in staat aankooppatronen te
ontdekken en daarop in te spelen.
Dat model kan perfect gekopieerd
worden voor financiële producten.
Amazon kan modelportefeuilles
aanbieden, producten vergelijken
of andere functionaliteiten toevoegen. Maar zelf financiële producten
maken, lijkt me een brug te ver.
Waar ik wel een belangrijke rol voor
de techspelers zie weggelegd, is de
financiële opvoeding. Dat is voor
mij de belangrijkste uitdaging en
opportuniteit voor de trackermarkt.
Ik denk dat er op dat vlak zeer veel
mogelijkheden zijn, zeker met de
toenemende digitalisering. Kijk maar
naar wat robotadviseurs al bewerkstelligd hebben.’

besliste de Federal Reserve in volle
coronacrisis ETF’s te kopen om het financieel systeem te stabiliseren. Zo’n
aankondiging geeft de trackermarkt
vleugels. In Latijns-Amerika zien we
dat de trackermarkt in volle ontwikkeling is. In Brazilië en in Chili wordt
beleggen in trackers steeds meer
opengesteld en aangemoedigd. Ook
Europa zit nog in een vroeg stadium.
Ik denk dat trackers alleen belangrijker worden. Omdat de advieskosten
door de regelgeving moeten worden
losgekoppeld van de productkosten, zal de drempel voor financiële
adviseurs minder hoog zijn om
trackers te adviseren in plaats van
klassieke fondsen. En dan zijn er nog
de domeinen waarin trackers veel
potentieel hebben, zoals duurzaam
beleggen, en de vastrentende trackers, die in een lage renteomgeving
veel voordelen bieden.’

P
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Hoeveel kost uw
pensioenspaarfonds?
De regering-De Croo maakt er een doelstelling van de kosten van pensioenspaarproducten
tegen het licht te houden. De aanbieders van pensioenspaarfondsen noemen de kosten
marktconform en plannen geen aanpassingen.

PETER VAN MALDEGEM

E

en belangrijk zinnetje in
het regeerakkoord van de
nieuwe regering trok de
aandacht van de pensioenspaarder. ‘De kosten (instapkosten,
beheerskosten...) die in het kader van
de tweede en derde pensioenpijler
worden aangerekend door financiële
instellingen, worden in kaart gebracht, geanalyseerd en indien nodig
worden maatregelen genomen.’
Hoe hoog zijn die kosten precies?
Veel hangt af van het type product.
De kosten in de tweede pensioenpijler, waarbij een aanvullend
pensioen via de werkgever wordt
opgebouwd, verschillen van die van
de derde pijler, het individuele pensioensparen. En ook in die pijler is er
een onderscheid tussen de pensioenspaarfondsen en de pensioenspaarverzekeringen.
We beperken ons tot de pensioenspaarfondsen. De jaarlijks terugkerende kosten variëren volgens de
essentiële beleggersinformatie van
de fondsen afhankelijk van de aanbieder tussen 1,04 en 1,69 procent per
jaar. Bij die jaarlijkse kosten zijn de
transactiekosten die fondsen bij elke
transactie betalen niet inbegrepen.
In de meeste gevallen gaat het om
enkele basispunten. Bij Bank Delen

bijvoorbeeld liggen de jaarlijkse
kosten inclusief transactiekosten op
1,24 procent. Daarnaast zijn er de
eenmalige instapkosten. Die variëren
naargelang de aanbieder tussen 0
en 3 procent. Argenta, Dierickx Leys
en één fonds van Belfius rekenen 0
procent instapkosten aan.
De aanbieders van de fondsen
zien geen reden om die kosten
te wijzigen. ‘De kosten van onze
pensioenspaarfondsen zijn marktconform, zowel in vergelijking met
de andere pensioenspaarfondsen
als met andere, vergelijkbare
beleggingsfondsen die in beheer
aanleunen bij dat type fondsen. Een
aanpassing ligt niet op tafel, al wordt
de kostenstructuur van onze producten op regelmatige basis bekeken,
geëvalueerd en bijgestuurd waar
nodig’, zegt Belfius.

Verschillende partijen
Hetzelfde valt te horen bij andere
aanbieders, die ook verwijzen naar
de toegenomen werkingskosten. ‘De
kosten weerspiegelen heel wat werk
van verschillende partijen, van beleggingsadvies en financieel beheer
tot administratie, bewaarneming,
duurzaamheidsscreening, implementatie van nieuwe wetgeving en
IT- infrastructuur. Een groot deel van
de vergoeding bestaat uit kosten die

De kosten weerspiegelen heel wat
werk van verschillende
partijen.
ISABELLE HEYNDRICKX
VDK

naar de verschillende partijen doorvloeien voor de geleverde diensten’,
zegt Isabelle Heyndrickx van VDK.
Maar vallen 3 procent instapkosten wel te rechtvaardigen nu steeds
meer stortingen via automatische
betaalopdrachten gebeuren? ‘Het
klopt dat het grootste gedeelte via
doorlopende opdrachten gebeurt,
maar de achterliggende operationele
verwerking en administratie van
die orders is dezelfde als voor een
niet-geautomatiseerd order’, zegt
Belfius.
Ook BNP Paribas Fortis rechtvaardigt de instapkosten. ‘Het gaat om
beperkte bedragen die in meerdere
keren - tot twaalf keer per jaar betaald worden. Bij een instapbedrag
van 990 euro gaat 28,73 euro naar
kosten. Dat dekt ook de administratieve kosten. Aan de klant moet een
fiscaal attest bezorgd worden en de
info moet aan de overheid worden
doorgespeeld’, klinkt het.
Opvallend is dat Belfius zowel
fondsen met 3 procent instapkosten
als een fonds met 0 procent instapkosten aanbiedt. ‘Dat is historisch
gegroeid. Het Belfius Pension Fund
Balanced Plus werd later gelanceerd,
waarbij het beheer niet identiek
aan de twee voorgaande fondsen
was en waardoor het fonds hogere
beheerskosten had. Om die voor
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OVERZICHT KOSTEN PENSIOENSPAARFONDSEN
Bank

Instapkosten

Jaarlijkse
kosten****

Transferkosten
indien reserves
in dit fonds
worden
overdragen naar
een andere bank

Instapkosten
indien u reserves
van bij andere
bank onderbrengt
in dit fonds

Bank neemt transferkosten
over indien u reserves van
bij andere bank onderbrengt
in dit fonds

Hermes Pensioenfonds

Delen Private Bank

3%

1,04%

Geen

Geen

Neen

Belfius Pension Fund Low Equities

Belfius

3%

1,17%

75 €

Geen

Ja

Star Fund

ING

3%

1,17%

60,5 €

Geen

Neen

Pricos Defensive

KBC

2%

1,19%

Geen

Geen

In functie van klantenrelatie**

Pricos

KBC

2%

1,20%

Geen

Geen

In functie van klantenrelatie**

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced* BNP Paribas Fortis

3%

1,24%

150 €

Geen

Neen

BNP Paribas B Pension Sustainable Growth*

BNP Paribas Fortis

3%

1,24%

150 €

Geen

Neen

BNP Paribas B Pension Sustainable Stability* BNP Paribas Fortis

3%

1,24%

150 €

Geen

Neen

Crelan Pension Fund Balanced

Crelan

2%

1,28%

75 €

Geen

Neen

Crelan Pension Fund Growth

Crelan

2%

1,28%

75 €

Geen

Neen

Crelan Pension Fund Stability

Crelan

2%

1,28%

75 €

Geen

Neen

VDK Pension Fund

VDK

2%

1,28%

75 €

Geen

Ja, onder voorwaarden

Pricos SRI

KBC

2%

1,31%

Geen

Geen

In functie van klantenrelatie**

Belfius Pension Fund High Equities

Belfius

3%

1,31%

75 €

Geen

Ja

Argenta Pensioenspaarfonds

Argenta

0%

1,32%

Geen

Geen

Ja

Argenta Pensioenspaarfonds Defensive

Argenta

0%

1,32%

Geen

Geen

Ja

Belfius Pension Fund Balanced Plus

Belfius

0%

1,39%

75 €

Geen

Ja

Inter-Beurs-Hermes

Dierickx Leys

0%***

1,69%

Geen

Geen

Neen

* Fintro (Metropolitan Rentastro) biedt spiegelfondsen van deze fondsen aan. De kosten lopen gelijk.
** CBC betaalt eventuele transferkosten terug tot een maximum van 75 euro
*** Volgens de essentiële beleggersinformatie kan een aanbieder van dit fonds 3 procent instapkosten aanrekenen, maar Dierickx Leys rekent voor haar klanten 0 procent kosten aan
**** Exclusief transactiekosten in het fonds

onze klanten te compenseren hebben
we ervoor gekozen geen instapkosten
aan te rekenen’, zegt Belfius. ‘Intussen
hebben we dat aangepast en hebben
we de beheerskosten naar beneden
kunnen brengen, zonder dat we de
instapkosten hebben verhoogd.’

Soms rekenen banken kosten aan
als pensioenspaarders hun reserves
overdragen naar een pensioenspaarfonds van een andere bank.
Bij BNP Paribas Fortis lopen die op
tot 150 euro. Maar soms worden die
transferkosten overgenomen door de

ontvangende bank, zoals bij Argenta,
Belfius en VDK.
Ten slotte zijn er banken die premies geven voor pensioenspaarders
die hun reserves bij hen overdragen.
Bij CBC ontvangt een klant die een
volledige overdracht naar een pen-

sioenspaarrekening doet een premie
van 100 euro. Bij ING loopt een cashbackactie van 40 euro voor klanten
die een pensioenspaarplan openen.
‘Het gaat om een tijdelijke premie die
tot 22 november 2020 loopt’, aldus
de bank.

ADVERTENTIE

Waarom beleggers voor groen gaan:
De Green Bond Buyer’s Guide van NN IP
Waarom beleggers die de markt- en rendementskenmerken van
traditionele obligaties willen evenaren voor groen gaan.
Download de Green Bond Buyer’s Guide van NN IP
go.nnip.com/green-bonds

Bij ons draait het om u

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor MiFID professionele beleggers. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om
deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst in de zin van de wet van 2 augustus 2002 of het verlenen van een onderzoeksdienst in de zin van het MiFID KB van 19 december 2017. Hoewel de inhoud van
dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De
informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren,
verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van
investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.
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DRIE
VRAGEN

?

DAVID
POLAK
CAPITAL GROUP

‘Belegger onderschat de impact
van nulrente op groeiaandelen’
Dankzij de nulrente is een dollar winst in 2030 (bijna) evenveel waard als een dollar
winst nu. ‘En dus kan een belegger het zich veroorloven geduldig te zijn’, verklaart
David Polak van Capital Group de stevige klim van groeiaandelen. Polak heeft 36 jaar
ervaring in de financiële sector.
KURT VANSTEENLAND

1

Moeten aandelenbeleggers
vandaag gaan voor aandelen
die duur ogen maar stevige
groei beloven, of voor aandelen
die nu goedkoop ogen?

David Polak: ‘Het onderscheid tussen groei en waarde hield misschien
steek in de jaren 80, maar is nu
voorbijgestreefd. Wat heel belangrijk
is en vaak nog onderschat wordt, is
de impact van de nulrente. Die gunt
beleggers de luxe geduldig te zijn.
De waarde van een dollar die een
bedrijf in 2030 zal verdienen is bijna
evenveel waard als de waarde van een
dollar nu.’
‘Neem Amazon. Beleggers
focussen daar al jaren op nettowinst
in plaats van op vrije kasstroom. De
webgigant oogt al jaren duur omdat
hij een groot deel van zijn cashflow
herinvesteert in sectoren waar
hij veel opportuniteiten ziet. Die
investeringen beginnen nu te lonen.
Die sterke vrije kasstroom, die niets
anders is dan toekomstige nettowinst, is de rode draad bij veel grote
technologiebedrijven die een steeds
dominantere positie in verschillende
domeinen aan het uitbouwen zijn.’

2

Met andere woorden: die nulrente is een onderschatte factor
bij de forse opmars van groeiaandelen, zeker op Nasdaq, in
2020?

Polak: ‘Zeker. Maar niet alleen die
nulrente. Er is nog een factor die beleggers onderschatten: het internet.
Dat is voor technologiebedrijven
als Facebook een mondiaal distributieplatform met een marginale
kostprijs van nul. Door het internet is
de bereikbare markt plots de wereld.
Neem Netflix. Die wereldmarktleider
in streaming kon in één dag
(6 januari 2016, red.) in 138 landen
actief worden. Hetzelfde geldt voor
e-commerce. Die sector is op zich al
in opmars, maar de pandemie heeft
ook de doorbraak van de betaaldiensten versneld. Dan denk ik aan
een bedrijf als PayPal. Dat slaat niet
alleen munt uit dat we steeds meer
aankopen online doen, maar ook uit
dat we tijdens de lockdown allemaal
verplicht thuis zaten en vanuit onze
woonkamer vlot en veilig wilden
shoppen. En eindelijk tijd hadden
om onze PayPal-account te installeren (lacht).’

3

Is er ook sprake van structurele
groeiers buiten de klassieke Big
Tech?

Polak: ‘Uiteraard. Dat wordt vaak
vergeten. Nu gaat de aandacht
logischerwijs naar de middelen
om Covid-19 te bestrijden, maar de
pandemie versnelt ook de digitalisering van de gezondheidszorg. In de
Verenigde Staten beloopt de kostprijs
van alle gezondheidszorg 19 procent
van het bruto binnenlands product.
Dat is onhoudbaar. Wees maar zeker
dat bedrijven die inspelen op een
grotere efficiëntie de komende jaren
structurele winnaars zullen blijken.
Denk aan bedrijven als Insulet,
voor een efficiëntere bediening van
diabetespatiënten, aan Regeneron,
een innovatieve biotechspeler in
antilichamen, of aan de Deense
bloedspecialist Genmab.’
‘Ook de klassieke industrie belooft
de komende jaren enorm boeiend te
worden. De combinatie van artificiële
intelligentie en robotisering opent
mogelijkheden. Het kan plots goedkoper dan gedacht blijken dat fabrieken weer in eigen land opereren.’

ADVERTORIAL

De Chinese aandelen- en
obligatiemarkten zijn wat
betreft kapitalisatie de
op één na grootste ter
wereld, en het BBP
van China zou binnen
10 tot 15 jaar hoger
kunnen zijn dan dat van
de Verenigde Staten.
VINCENT JUVYNS,
GLOBAL MARKET STRATEGIST,
J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT.
Vincent Juvyns, Nicolas Deblauwe
©Studio Dann

China: een te grote markt om genegeerd te worden!
Sinds het begin van het jaar staat China meer dan ooit in de schijnwerpers. Het was het
eerste land dat werd getroffen door COVID-19 en toen de stad Wuhan in januari in
quarantaine ging, maakte dat de omvang van deze gezondheidscrisis duidelijk aan de
rest van de wereld. Naast de gezondheidscrisis was China ook de eerste economie die
werd getroffen door de lockdown van de bevolking, waardoor het Chinese BBP in het
eerste kwartaal kromp met een historische -6,8%.
Net als tijdens de financiële crisis van 2008 heeft
China echter zijn buitengewone veerkracht bij
tegenslagen getoond door zijn gezondheidssituatie
snel weer onder controle te krijgen en zijn
economie doelgericht te laten opleven. Hierdoor
begon het Chinese BBP in het tweede kwartaal
alweer te stijgen (+3,2%), terwijl de wereldeconomie
een historische BBP-daling liet zien.
Het derde kwartaal oogt nog rooskleuriger in
China, want de meeste van de laatste gepubliceerde
macro-economische cijfers, zoals die voor de
industriële productie (+5,6%), de investeringen in
infrastructuur (+4,2%) en de autoverkopen
(+11,8%), bevestigen dat het herstel zich deze
zomer heeft doorgezet.
China is hierdoor een van de weinige economieën
die waarschijnlijk een “V”-vormig economisch
herstel na Covid-19 zal kennen. Dat betekent dat
het Chinese BBP tegen het einde van dit jaar naar
verwachting het niveau van eind 2019 overtroffen
zal hebben, ondanks het feit dat het land relatief
weinig stimuleringsmaatregelen heeft genomen.
Die omvatten minder dan 5% van het BBP, terwijl
veel landen de 10% ruimschoots hebben
overschreden. Hoewel China dus als eerste door
de crisis werd getroffen, is het land er over het
geheel genomen sterker uit gekomen en kan het
hopen op een terugkeer naar normale
economische omstandigheden in 2021.
Wij denken dat deze terugkeer naar normaal in de
komende 10-15 jaar gepaard gaat met een

zwakkere groei van gemiddeld 4,4% per jaar en
een grotere gerichtheid op de consumptiesector.
Dat komt omdat het BBP per hoofd van de
bevolking nu bijna USD 10.000 bedraagt, wat
China tot een “rijk” land maakt. Hoewel dit
groeipercentage van 4,4% mager afsteekt tegen
de dubbelcijferige groei zoals die voorheen
gebruikelijk was in China, kan het land hierdoor
binnen 10 tot 15 jaar toch uitgroeien tot de
grootste economie ter wereld.

Chinese A-aandelen vormen een
van de thema’s die onze klanten en
wij sinds januari voorop hebben
gesteld. J.P. Morgan heeft dit jaar
zijn aanwezigheid in China verder
versterkt met een 100%-belang in
zijn lokale joint-venture.
NICOLAS DEBLAUWE, COUNTRY HEAD BENELUX EN
FRANKRIJK, J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT.

Om dit doel te bereiken en zijn ontwikkeling te
financieren, zal China moeten doorgaan met het
openstellen van zijn kapitaalmarkten voor
buitenlandse beleggers, wat volgens ons kansen
biedt voor zowel aandelen- als obligatiebeleggers.
De Chinese aandelen- en obligatiemarkten zijn wat
betreft kapitalisatie de op één na grootste ter
wereld, maar buitenlandse beleggers bezitten

Bronnen: IMF, MSCI, Bloomberg, Thomson Reuters, Datastream, J.P.Morgan Asset Management. Gegevens per 30 september 2020. *J.P.
Morgan Government Bond Index - Emerging Markets. Dit document betreft marketingcommunicatie en de visies hierin moeten dan ook niet
worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of daaraan verbonden belangen te kopen of te verkopen. Opgemerkt zij dat
de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden. De mogelijkheid bestaat dat
beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugontvangen. Prestaties en rendementen uit het verleden bieden
geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. J.P. Morgan Asset
Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Het Privacybeleid is
beschikbaar op de website www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Uitgegeven in Europa door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
LV-JPM52936 | 10/20 | 0903c02a82a12242

slechts 8% van de binnenlandse obligatiemarkt en
3% van de binnenlandse aandelenmarkt (de
zogeheten A-aandelen).
Deze situatie is echter aan het veranderen, want
het is China gelukt om de samenstellers van
aandelen- en obligatie-indices ervan te
overtuigen om geleidelijk binnenlandse Chinese
aandelen en obligaties aan hun indices toe te
voegen. Dit dankzij de inspanningen van China op
het gebied van governance en de garanties aan
buitenlandse beleggers.
De weging van Chinese A-aandelen in de MSCI EM
Index en MSCI AC World Index zou hierdoor de
komende jaren met een factor 4 kunnen toenemen,
tot respectievelijk 17,24% en 2,3%. Wat de
obligatie-indices betreft, zouden we een
vergelijkbare trend moeten zien. De weging van
Chinese obligaties is de afgelopen maanden al
veranderd van bijna nul naar respectievelijk 6% en
10% in de Bloomberg Barclays Global Aggregate
Index en de JPM GBI-EM Index*.
De openstelling van de aandelen- en obligatieindices zal naar verwachting zorgen voor
honderden miljarden dollars aan passieve stromen
naar de Chinese markten. Deze trend kan nog
versterkt worden door het groeiende aantal actieve
beleggers dat wil profiteren van de kansen die deze
markten bieden. Naast de e-commerce-giganten en
smartphonefabrikanten lopen Chinese bedrijven
voorop op tal van veelbelovende gebieden, zoals
cloud computing, hernieuwbare energie en
gezondheidszorg. Op de obligatiemarkten biedt
China, met een rating van Investment Grade/AA-,
momenteel een rendement van 3% op zijn 10-jarige
staatsobligaties. Dat steekt gunstig af ten opzichte
van staatsobligaties van ontwikkelde landen, te
meer omdat de renminbi naar verwachting zal
blijven stijgen. Kortom, de Chinese markten zijn te
belangrijk en te aantrekkelijk om door
langetermijnbeleggers te worden genegeerd.
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DBI-FONDSEN

Fondsen voor ondernemers
kennen gestage groei
Ondernemersfondsen profiteren net als pensioenspaarfondsen van een continue instroom.
Ondanks de coronacorrectie op de beurzen steeg het belegd vermogen in de DBI-fondsen
het afgelopen jaar met 25 procent naar meer dan 3,5 miljard euro.

PETER VAN MALDEGEM

D

e DBI-fondsen bestaan al
lange tijd, maar kenden
in 2018 een forse opmars
door het Zomerakkoord
van de regering-Michel een jaar
eerder. Daarbij werd voor vennootschappen een meerwaardebelasting
op aandelen ingevoerd, ook als
de ondernemingen de aandelen
langer dan een jaar in de portefeuille
hadden.
Om die meerwaardebelasting te
vermijden zochten ondernemingen
hun toevlucht tot de DBI-fondsen.
Dat zijn specifieke beleggingsfondsen die in aandelen beleggen. DBI
staat voor Definitief Belaste Inkomsten. Als de fondsen aan bepaalde
voorwaarden voldoen, moeten de
ondernemingen geen roerende
voorheffing betalen op de dividenden die de fondsen uitkeren, en ook
niet op de eventuele meerwaarde
bij verkoop. Het principe achter de
DBI-fondsen is dat de uitgekeerde
winst al werd belast bij de uitkerende
vennootschap, en dat ze dus niet
dubbel belast kan worden bij de ont-

Wat is een
DBI-fonds?
> DBI-fondsen zijn fiscaal

voordelige fondsen voor
ondernemingen. De
ondernemingen betalen
geen roerende voorheffing op de dividenden
die de fondsen uitkeren
en worden niet belast
op de meerwaarde. De
minwaarden zijn niet
aftrekbaar.
> Om een DBI-statuut te
krijgen, mogen de fondsen alleen in aandelen
beleggen van bedrijven
die al een normaal
belastingregime hebben
ondergaan. De fondsen
keren verplicht minstens
90 procent van hun
inkomsten uit in de vorm
van een dividend.

vangende vennootschap. Omgekeerd
kan de onderneming een minwaarde op het fonds niet in mindering
brengen.
DBI-fondsen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Het
moeten pure aandelenfondsen zijn
die 90 procent van hun inkomsten
uitkeren via een dividend. Voorts
moeten ze beleggen in aandelen van
vennootschappen die onderworpen
zijn aan een ‘normaal belastingregime’ en voldoen aan de taxatievoorwaarde. Van bedrijven in de
Europese Unie en in de Verenigde
Staten wordt geacht dat dat sowieso
het geval is. Voor aandelen uit
andere regio’s en landen is dat vaak
moeilijker aan te tonen. Daardoor
focussen de meeste DBI-fondsen op
grotere bedrijven in Europa en de
VS (zie tabel). Value Square is een
uitzondering. Het fonds belegt in
beursgenoteerde holdings, die niet
alleen in Europa, maar ook in Azië te
vinden zijn.
De dividenden die een DBI-bevek
uitkeert, zijn maar vrijgesteld voor
zover ze afkomstig zijn van ‘goede’ inkomsten van de bevek, zoals
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OVERZICHT DBI-FONDSEN IN BELGIË

Emittent

Regiospreiding
aandelen***

Belegd
vermogen
(in miljoen €)

Rendement
sinds begin
dit jaar*

Jaarreturn
op 3 jaar*

BNP Paribas B Invest Global Equity RDT

BNP Paribas AM

Wereldwijd

302

6,4%

LS Value Equity - DBI

Leo Steven & Cie

Wereldwijd

81

4,7%

/

C+F World Equities

Capfi Delen AM

Wereldwijd

1.013

3,5%

4,0%

MC Equities DBI

Merit Capital

Wereldwijd

29

-0,4%

/

Crelan Global Equity DBI-RDT

Econopolis

Wereldwijd

24

-0,5%

/

Candriam Business Global Income

Candriam

Wereldwijd

100

-2,0%

/

Dierickx Leys Fund II DBI

Dierickx Leys & Cie

Wereldwijd

11

-5,7%

/

KBC Equity Fund World DBI-RDT

KBC AM

Wereldwijd

156

-5,7%

/

CapitalAtWork Equities Plus at Work

CapitalatWork

Wereldwijd

100

-7,3%

/

Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT

Van Lanschot

Wereldwijd

198

-7,8%

4,3%

Value Square Fund Business Holdings DBI-RDT

Value Square

Wereldwijd****

43

-8,7%

/

Merclin DBI Institutional

Mercier Vanderlinden

Wereldwijd

360

-13,5%

-1,2%

BLB American Equities

B. de Luxembourg Invest.

VS

78

10,6%

/

DPAM DBI-RTD B Equities US

DPAM

VS

104

-6,9%

7,4%

Cordius B RDT/DBI Equities Emerging Markets

Candriam

Groeimarkten

170

5,6%

/

DPAM DBI-RTD B Equities Euroland

DPAM

Eurozone

44

-1,1%

/

Candriam Business Equities EMU

Candriam

Eurozone

95

-7,4%

-1,6%

KBC Equity Fund Eurozone DBI-RDT

KBC AM

Eurozone

87

-7,4%

/

Nagelmackers Inst. European Equity Large Cap

Nagelmackers

Eurozone

12

-7,6%

-0,2%

DPAM DBI-RTD B Equities EMU

DPAM

Eurozone

-1,0%

/

148

-9,9%

Value Square Fund European Small Caps PE Factor Value Square

Europa

9

/**

/

C+F European Large Caps

Capfi Delen AM

Europa

272

-1,4%

1,3%

Accent Fund Europe Equity DBI-RDT

ABN Amro PB

Europa

29

-3,9%

/

BLB European Equities

B. de Luxembourg Invest.

Europa

69

-4,0%

/

DPAM

Europa

27

-7,0%

/

DPAM DBI-RTD B Equities Europe

* Sommige fondsen hebben verschillende klassen. Voor het rendement werd de meest toegankelijke klasse genomen (laagste instapdrempel), wat vaak neerkomt op de klasse met de hoogste kosten.
** Koershistoriek van fonds te beperkt
*** Wereldwijde spreiding is in een aantal gevallen Europa en VS
**** Wereldwijd ex-US (vooral Europa en Azië))
Bron: Fondsenhuizen, VWD (data per 18/10/2020)

dividenden en meerwaarden van de
aandelen. Andere inkomsten zoals
die uit cash of wisselkoersverschillen
zijn ‘slechte inkomsten’ en moeten
belast worden. Dat betekent dat
vaak iets minder dan 100 procent
van het dividend vrijgesteld is van
roerende voorheffing. Bij de meeste
beheerders ligt het percentage boven
95. Van Lanschot zegt altijd voor 100
procent te gaan. ‘We streven ernaar
zowel de meerwaarde als dividenden
100 procent vrijgesteld van vennootschapsbelasting te krijgen. We
kunnen dat niet garanderen, maar

tot nu is dat altijd gelukt’, zegt fondsbeheerder Pieter De Ryck.

Groei
De DBI-fondsen in België zagen hun
belegd vermogen de voorbije twaalf
maanden toenemen. Gezamenlijk
staan de fondsen in voor meer dan
3,5 miljard euro. Dat is 25 procent
meer dan vorig jaar in november. De
toename is uitsluitend te danken aan
nieuwe inlagen, want de Europese
beurzen verloren over dezelfde periode meer dan 10 procent. ‘Ondanks
het negatieve koerseffect dit jaar

Ondanks het
negatieve koerseffect
dit jaar stijgt ons
belegd vermogen.
PIETER DE RYCK
VAN LANSCHOT BANKIERS

blijft ons belegd vermogen stijgen.
We trekken in ons DBI-fonds dus
nieuw geld aan’, zegt De Ryck.
Ook ABN Amro Private Banking
heeft ‘de voorbije maanden wat inflow’ in zijn fonds gezien. ‘De jongste
maanden hebben we ons gamma
aan oplossingen voor ondernemers
en ondernemingen uitgebreid. Daardoor werden enkele ondernemers
zich bewust van de voordelen van
beleggen in DBI-fondsen’, luidt het.
Volgens Bank Nagelmackers
ontdekken steeds meer ondernemers
de mogelijkheden van DBI-fondsen
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als een bestemming voor hun liquidatiereserve. ‘De liquidatiereserve
is het deel (of het geheel) van de
boekhoudkundige winst na belasting
die een onderneming in reserve kan
boeken met het oog op een latere uitkering ervan. Op die liquidatiereserve
betaalt de vennootschap 10 procent
bijkomende vennootschapsbelasting
op het moment van aanleggen. Na
een wachttijd van vijf jaar kan de vennootschap dat als dividend uitkeren.
Bij de uitkering wordt 5 procent roerende voorheffing betaald. Daardoor
is de globale heffing 15 procent, terwijl bij de uitkering van een dividend
30 procent roerende voorheffing in
rekening wordt gebracht. Als het om
een opname bij een liquidatie van de
vennootschap gaat, dan is de 5 procent extra roerende voorheffing niet
van toepassing’, zegt Pieter Haine van
Bank Nagelmackers.
Omdat de liquidatiereserve vijf
jaar geparkeerd staat bij de vennootschap en geen cent opbrengt, kunt u
volgens Nagelmackers in die periode
op zoek gaan naar extra rendement
door (een deel van) die reserves te
beleggen in een DBI-fonds. ‘Wegens
de middellange beleggingshorizon is
dat te overwegen, tenzij u op de korte
termijn tot de stopzetting overgaat.
Het voordeel van een DBI-fonds is

dat dividenden en meerwaarden
vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting, waardoor dat dus niet
vreet aan het rendement van uw
belegging in de vennootschap’, luidt
het.

Een fiscale vis helpt
blijkbaar om niet
te panikeren tijdens
een beurscrisis.
WERNER WUYTS
DIERICKX LEYS

Geen uitstroom
De fondsen worden nauwelijks
geconfronteerd met uitstroom. ‘Een
fiscale vis helpt blijkbaar om niet te
panikeren tijdens een beurscrisis’,
zegt Werner Wuyts van Dierickx Leys.
Volgens Delen heeft dat te maken
met de langetermijnhorizon die
ondernemingen met die fondsen
beogen. ‘We zien bij ons cliënteel dat
de blik op de lange termijn is gericht
- een goede zaak. Het juist inschatten
van de markttiming is zo goed als
onmogelijk en brengt risico’s met
zich mee. Dat is in het verleden al
meermaals aangetoond. Ook dit jaar
geldt dat wie panikeerde en uit de
markt stapte wellicht een deel van de
remonte gemist heeft’, luidt het.
Ook bij Leo Stevens & Cie heeft de
coronacrisis geen paniek veroorzaakt. ‘Onze cliënten weten dat
mooie liedjes wel lang duren’, zegt
Marc Stevens. ‘De Amerikaanse
beursindex S&P500 levert op de
lange termijn gemiddeld 6.5 procent
per jaar op, na inflatie. De plotse

Het DBI-fonds kan
een goede bestemming
zijn voor de liquidatiereserve van de onderneming die vijf jaar bij
de vennootschap
geparkeerd staat.
PIETER HAINE
BANK NAGELMACKERS

ADVERTENTIE

Maak tijd om
te beleggen via
uw vennootschap
DUURZAAM EN FISCAALVRIENDELIJK

In samenwerking met

correcties van 30 procent die zich op
de beurs af en toe voordoen, moet je
er als belegger bij nemen’, zegt hij.
De focus op de lange termijn
heeft in de DBI-fondsen de duurzaamheidsfactor binnengebracht.
Van Lanschot Bankiers was de eerste
om een label ‘towards sustainability’
voor zijn DBI-fonds aan te vragen.
KBC lanceerde onlangs een gelabeld
duurzaam DBI-fonds: KBC Equity
Fund SRI World DBI-RDT.

Nieuwe lanceringen
Opvallend is dat verschillende beheerders lanceringen van DBI-fondsen plannen. Value Square lanceerde
onlangs een smallcapfonds met
een invalshoek van private equity.
‘Voor dat fonds hebben we ook
een DBI-klasse gelanceerd waar 8,9
miljoen euro in zit’, zegt Kris Hermie,
senior portfolio manager. Ook de vermogensbeheerder Truncus lanceerde
onlangs een duurzaam DBI-fonds.
BNP Paribas Asset Management
wil op de korte termijn een Europese
versie van zijn DBI-fonds lanceren.
Ook DPAM plant de lancering van
een nieuwe strategie. Econopolis, dat
zijn DBI-fonds via Crelan aanbiedt,
wil het allereerste thematische DBIfonds in Belgie lanceren, gericht op
technologieaandelen.
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HANS
HEYTENS
MERIT CAPITAL

Hans Heytens is head of research en fondsbeheerder bij de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital.
Hij staat er ook in voor de selectie van de fondsen van derden.

Aandelenfonds

Obligatiefonds

Gemengd fonds

Morgan Stanley
Global Opportunity

Robeco
QI Dynamic High Yield

Tikehau
Income Cross Assets Fund

D

R

D

it aandelenfonds beheerd door
Morgan Stanley investeert wereldwijd - inclusief de groeimarkten in bedrijven die de kenmerken van
sterke groei en kwaliteit bundelen en tegen
een aanvaardbare prijs noteren. We vinden
het fonds aantrekkelijk wegens zijn hoge convictiebenadering. Als actieve beheerder moet
je fors durven af te wijken van de benchmark.
Dat is exact wat het fonds belooft en doet. De
beheerder wijkt liefst 90 procent af van zijn
referentie-index en houdt slechts een 40-tal
posities aan.
Meer dan de helft van het fonds is belegd in
de grootste tien posities. Het Global Opportunity fund steunt op een kort en fenomenaal
trackrecord met een jaarlijkse outperformance
van gemiddeld 15 procentpunten sinds 2015.

obeco lanceerde zes jaar geleden
een uniek, kwantitatief obligatiefonds dat een gediversifieerde
blootstelling aan wereldwijde hoogrentende obligaties biedt. Bijna alle fondsbeheerders in die activaklasse werken op basis
van fundamentele analyse. Dit fonds hanteert
niettemin een systematische benadering gebaseerd op academische bevindingen waarbij
het model de blootstelling op hoogrentend
papier tussen 50 en 150 procent kan laten
variëren.
Het model gebruikt enkele populaire parameters zoals momentum, volatiliteit, risicopremie en returns uit andere activaklassen om
de blootstelling te bepalen. Met succes. Weinig
obligatiebeheerders behalen outperformance
op hoogrentende obligaties. Het fonds behaalde de afgelopen vijf jaar een jaarlijks meerrendement van gemiddeld 2,5 procent.

e fondsbeheerder van dit fonds
hanteert een hoogst flexibele,
wereldwijde strategie waarbij
de aandelenblootstelling kan
variëren tussen -50 en +110 procent en de
obligatieblootstelling tussen 0 en 100 procent.
De beheerder hanteert niettemin een vrij conservatieve referentie-index die voor 25 procent
uit Europese aandelen en voor 75 procent
uit Europese vastrentende effecten (cash en
bedrijfsobligaties van lage en hoge kwaliteit)
bestaat. Daardoor mag u verwachten dat de
nagestreefde volatiliteit van het fonds wellicht
lager is dan de meeste flexibele fondsen.
Aandelenposities kunnen snel worden
afgedekt via individuele shortposities of
via indexderivaten. Sinds 2014 behalen de
beheerders een licht hogere return dan hun
referentie-index, maar met een beduidend
lagere volatiliteit en een lager risico.

MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITY

ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD FUND

TIKEHAU INCOME CROSS ASSETS FUND

(LU0552385295) Inventariswaarde in EUR

(LU1233758744) Inventariswaarde in EUR

(FR0011530948) Inventariswaarde in EUR
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DRIE
VRAGEN

?

JIM
LEAVISS
M&G SECURITIES

‘Presidentsverkiezingen in VS
kunnen dollar onderuithalen’
‘De Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor
de obligatiemarkten en de Amerikaanse dollar. Het grootste risico is een overwinning
van Joe Biden die niet erkend wordt door Donald Trump’, zegt Jim Leaviss, de hoofdstrateeg vastrentende beleggingen bij M&G Securities.
PETER VAN MALDEGEM

1

Welke impact kunnen de
Amerikaanse verkiezingen op
de obligatiemarkten hebben?

Jim Leaviss: ‘Ik beschouw de Amerikaanse presidentsverkiezingen als
de belangrijkste gebeurtenis voor de
obligatiemarkten en valuta’s dit jaar.
Joe Biden is de favoriet, maar niets is
zeker. Eigenlijk maakt het niet echt
uit wie wint, omdat we bij beide
kandidaten veel meer uitgiften van
staatsobligaties verwachten. Biden
zal meer aandacht besteden aan
uitgaven voor de gezondheidszorg,
armere mensen en infrastructuur.
Met Donald Trump zullen we nog
veel meer staatsobligaties krijgen, zij
het om de belastingen te verlagen.
Het grootste risico voor de obligatiemarkten is een overwinning van
Biden waarbij Trump weigert zijn
nederlaag te erkennen. Dat zou het
vertrouwen in de overheid ondermijnen, iets wat de obligatiemarkten en
munten kunnen missen als kiespijn.
Als dat scenario zich voltrekt, kan
zich een forse verkoop van de dollar
en een grote correctie van Amerikaanse activa voordoen.’

2

Hoe weerspiegelt die
visie zich in uw huidige
portefeuille?

Leaviss: ‘We handhaven een aanzienlijke allocatie in overheidsobligaties.
Ondanks het risico bij de presidentsverkiezingen blijven de Amerikaanse
overheidsobligaties onze grootste
positie. De forse monetaire stimuli
in veel landen zouden de lage rentes
op overheidsobligaties moeten
handhaven, wat hun aantrekkingskracht in een risk-offomgeving nog
vergroot. Daarnaast hebben we onze
blootstelling in bedrijfsobligaties
verlaagd. Voor de groeimarktobligaties blijven we positief, maar is
selectiviteit geboden. De lage rentes
in meer ontwikkelde landen maken
de hogere rentes in de groeimarkten
aantrekkelijker. Hoewel de wanbetalingen in de groeimarkten
kunnen stijgen, zijn er nog altijd
kansen. Voorts blijft de economische
groei in de groeilanden hoger dan
die in de meer ontwikkelde landen
en is de demografische samenstelling
er aantrekkelijker.’

3

Hoe ziet de muntsamenstelling
van uw portefeuille eruit?

Leaviss: ‘We hebben de blootstelling
in euro tijdens de zomer verhoogd
ten koste van de Amerikaanse dollar
omdat Europa het virus beter leek
te beheersen dan andere belangrijke regio’s zoals de VS. We vonden
de Amerikaanse dollar, die eerder
dit jaar goed presteerde, minder
aantrekkelijk wegens het monetaire
beleid van de Federal Reserve met
onder meer zeer lage rentetarieven.
In de loop van september had de
appreciatie van de euro tegenover
de Amerikaanse dollar de waarderingsniveaus bijgesteld, waardoor
we opnieuw wat europosities in
dollar hebben omgezet. Daarnaast
hebben we enkele posities in Brits
pond omgezet naar euro wegens het
toenemende risico op een no-deal in
de brexitonderhandelingen. Voorts
handhaven we een voorzichtige houding tegenover bedrijfsobligaties,
wat zich vooral uit in een aanzienlijke onderweging van hoogrentende
obligaties, zowel in het Europese als
in het Amerikaanse segment.’

EXPERT
VISION

Onder de verantwoordelijkheid van:

DUURZAME FONDSEN

Experts geven hun visie op een speciﬁek thema
in de fondsenmarkt.

OPTIMAAL BELEGGEN BINNEN VENNOOTSCHAPPEN

Meet het belastingeffect van
uw beleggingen met een fiscale scan

Door de negatieve rente zijn veel
familiale bedrijven op zoek naar
beleggingsoplossingen voor een
deel van hun cash. Maar sinds
het Zomerakkoord van 2017 is
het minder aantrekkelijk om in
individuele aandelen te investeren.
Indien aan bepaalde voorwaarden
niet wordt voldaan zijn gerealiseerde meerwaarden belastbaar,
terwijl minwaarden niet aftrekbaar
zijn. Daarom zijn zogenoemde
DBI-fondsen in trek, waarbij DBI
staat voor deﬁnitief belaste inkomsten.
Voor die fondsen gelden bepaalde uitzonderingsregels, verklaart
Marcel Kunnen, Ondernemings- &
Ondernemersexpert bij de private
bank van ABN AMRO België. ‘Vennootschappen die in een individueel aandeel beleggen moeten minstens 2,5 miljoen euro investeren in
een aandeel en het minstens een
jaar bijhouden opdat de meerwaarde niet belast zou worden. Voor
ondernemers die hun risico’s voldoende willen spreiden is vooral de
eerste voorwaarde niet realistisch.
Daarom zijn DBI-fondsen interessant: voor zulke fondsen gelden die
twee beperkingen niet.’
Risico
Bedrijven staan te weinig stil bij de
risico’s van hun beleggingsportefeuille, stelt Marcel Kunnen vast.
‘Sommige ondernemers en vrije
beroepers merken pas bij een
correctie op de beurzen dat hun
DBI-fondsen voor 100 procent

in aandelen belegd zijn. Onze
boodschap aan vennootschappen
is daarom: steek uw geld niet blind
in een aandelenfonds enkel maar
omwille van de gunstige ﬁscaliteit.’
Maar hoe zorgt u ervoor dat u niet
blind vaart? Een eerste stap is dat
ook ondernemingen zich een beleggersproﬁel moeten aanmeten.
Kunnen: ‘Sommige bedrijven zien
het DBI-fonds als enige alternatief
voor cash, omdat de meerwaarden
onbelast blijven. Maar ﬁscaliteit
mag nooit uw uitgangspunt zijn
voor een belegging, wel uw risicoproﬁel. En dat wordt bepaald door
uw beleggingshorizon. Dat is zo
voor een privépersoon en dat is
niet anders bij een onderneming,
al spelen dan wel andere zaken om
die horizon te bepalen. Wij spreken
met onze klanten bijvoorbeeld over
hun investeringsprojecten, de overdracht aan de volgende generatie,
of een mogelijke liquidatie over
een aantal jaar.’
Twee proﬁelen
Peter Bossaer beheert bij ABN
AMRO portefeuilles van ondernemingen. ‘DBI-fondsen zijn ﬁscaal
interessant, maar wel risicovol.
Zeker voor ondernemingen is het
vaak niet de bedoeling dat ze al
hun geld beleggen in een portefeuille met een hoog risico’, treedt
hij zijn collega bij.
Daarom werkt ABN AMRO voor
bedragen vanaf 500.000 euro met
twee proﬁelen. Bossaer: ‘We stellen matig defensieve portefeuilles

CONTACT
www.abnamroprivatebanking.be
privatebanking@be.abnamro.com

© Frank Toussaint

Bedrijven staan onvoldoende stil bij de impact
van belastingen op het rendement van hun
beleggingsportefeuille, vindt Marcel Kunnen
van ABN AMRO Private Banking. ‘Daarom
stemmen wij ons beheer daarop af.’

‘Steek uw geld
niet blind in een
aandelenfonds’
Marcel Kunnen,
Ondernemings- &
Ondernemersexpert
ABN AMRO
Private Banking

‘Ondernemingen
worden anders
belast dan
particulieren.
En daar stemmen
wij onze
beleggingen
op af’
Peter Bossaer
ABN AMRO
Private Banking

samen met maximaal 55 procent
aandelen en matig offensieve
portefeuilles met tot 75 procent
aandelen. We gebruiken daarbij
een open architectuur, dus we
gaan op de markt op zoek naar de
beste DBI- en obligatiefondsen.’
Fiscale scan
Ook ﬁscaliteit wordt meegenomen
in het beheer van een portefeuille.
‘Ondernemingen worden anders
belast dan particulieren. En daar
stemmen wij onze beleggingen op
af’, stelt Bossaer. Naast DBI-fondsen voor aandelen wordt daarom voor obligaties bijvoorbeeld
gekozen voor distributiefondsen,
fondsen die een periodieke uitkering voorzien. ‘Die vormen geen
correctie voor de berekening van
de notionele intrestaftrek je hoeft
geen beurstaks te betalen bij verkoop’, weet Bossaer.
Voor Marcel Kunnen is het voordeel van een intern ontwikkelde
ﬁscale scan duidelijk. ‘Met die scan
bekijken we wat het rendement is
van een bepaalde portefeuille na
de vennootschapsbelasting. Dat is
het werkelijke rendement en het
verschilt sterk van wat bedrijven
doorgaans krijgen gerapporteerd
door hun bankier. Met die scan
maken wij de transparantie voor
vennootschappen groter, want we
meten het belastingeffect, maken
het bespreekbaar, en kunnen op
basis daarvan eventuele alternatieven onderzoeken met behoud van
het bestaande risicoproﬁel.’

Partner Content biedt bedrijven, organisaties
en overheden toegang tot het netwerk van De Tijd.
Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen
met de De Tijd-community.

PARTNER
CONTENT
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Strijd om grijs
Deze foto werd in augustus genomen in
Florida. Amerikaanse senioren vierden
er de nominatie van Joe Biden (77) als
Amerikaans presidentskandidaat voor
de Democraten door er in golfkarren
te poseren voor een campagneposter.
Bij de verkiezingen in 2016 had Donald
Trump (74) de oudere bevolking nog
naar zijn hand gezet, maar de manier
waarop hij de voorbije maanden met
de coronapandemie is omgegaan,
heeft bij de kwetsbare ouderen tot veel
tegenstand geleid. 65-plussers zijn een
belangrijke doelgroep voor de Amerikaanse presidentskandidaten omdat
ze traditioneel de hoogste opkomstpercentages voorleggen.
© AFP
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FUND INSIDERS FORUM

Vragen van lezers
aan Terry Smith
en Philipp Vorndran
Twee bekende fondsbeheerders waren eind september te gast op het Fund Insiders Forum,
het professionele fondsenevent van De Tijd en L’Echo. Lezers schotelden de twee beheerders
deze vragen voor.

RV

PETER VAN MALDEGEM

Philipp Vorndran
Philipp Vorndran is hoofdstrateeg bij de Duitse vermogensbeheerder Flossbach von Storch en
ligt aan de basis van de strategie
van het in België populaire
gemengde fonds Flossbach von
Storch Multiple Opportunities.

Jullie gemengde fonds belegt
vandaag meer dan 70 procent in
aandelen. Zien jullie weinig alternatieven?
Philipp Vorndran: ‘Ik hou van tina
(there is no alternative, red.), maar
niet als argument om in aandelen te
beleggen. Als we in een activaklasse
beleggen, moeten we ons altijd
afvragen wat een realistische return
is. Ik denk dat aandelen de enige
liquide activaklasse zijn die de komende vijf jaar in staat is na kosten
en belastingen een hoger rendement
dan inflatie te halen. Ik verwacht voor
aandelen over een langere termijn
een gemiddeld rendement van jaarlijks 4,5 procent. We beleggen dus
niet zozeer wegens tina in aandelen,
maar omdat we er een aanvaardbaar
rendement van verwachten.’
Jullie zijn pure stockpickers en
kijken niet naar de regionale of
sectorverdeling bij de keuze van de
aandelen. Waarom precies?
Vorndran: ‘De reden is eenvoudig.
Een onderneming in Timboektoe
met een goed strategisch plan is
evenveel waard als een onderneming
met een goed plan uit Gent. De

Centrale banken
zullen een stijgende
rente nooit
laten gebeuren.
PHILIPP VORNDRAN
FLOSSBACH VON STORCH

locatie speelt voor ons niet echt een
rol. Bij elk bedrijf waarin we willen
beleggen stellen we ons drie vragen.
Kan het bedrijfsmodel uitgerold
worden op een globale schaal? Is het
bedrijfsmodel voldoende houdbaar
en verdedigbaar? Is het management
voldoende bekwaam? Als aan die
voorwaarden voldaan is, graven we
in het bedrijf en proberen we er een
faire waarde op te kleven. Die vergelijken we met de prijs waartegen het
bedrijf noteert. Afhankelijk van de
uitkomst, beleggen we erin of niet.
We zijn zeer selectief. We beleggen
slechts in 40 à 60 aandelen.’
U belegt met uw fonds voor
10 procent in goud. Waarom?
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Terry Smith

Vorndran: ‘We denken dat goud als
activaklasse een gelijke tred zal houden met de inflatie - niet meer, maar
ook niet minder. Goud heeft tijdens
de voorbije 2.500 jaar een rol als inflatiedekker vervuld en dat is ook de
reden waarom we het edelmetaal in
portefeuille hebben. Zeker niet voor
speculatieve doeleinden. Goud heeft
aangetoond dat het zeer waardevast
is in crisistijden.’
Ziet u zeepbellen op de financiële
markten?
Vorndran: ‘Ik ben bezorgd om de
vastgoedsector. De lage rentevoeten
hebben de waardering van vastgoed
gewijzigd. Als we voor een woonkrediet maar 1 procent rente betalen,
is het logisch dat de prijzen stijgen.
Maar staat de vastgoedzeepbel op
uiteenspatten? Nee, dat geloven we
niet. De centrale banken laten dat
nooit gebeuren. Daarom geloven we
ook niet dat de rentes snel stijgen,
ook niet als de inflatie toeneemt.
Overheden kunnen een stijgende
rente niet aan wegens de schuldenberg die ze opgebouwd hebben. Een
stijgende rente is een ramp voor de
begroting.’

Terry Smith beheert het
FundSmith Equity Fund, een
internationaal aandelenfonds
dat sinds de oprichting in 2010
de markten ver achter zich laat.
Smith wordt daarom weleens
de Europese Warren Buffett
genoemd.

Kwaliteit is voor u het belangrijkste criterium bij de selectie van
aandelen. Hoe denkt u over de
kwaliteit van de FAANG-aandelen
(Facebook, Apple, Amazon, Netflix,
Google/Alphabet)?
Terry Smith: ‘Acroniemen zijn niet
echt nuttig voor beleggers. Denk
aan 2000, toen Goldman Sachs BRIC
(Brazilië, Rusland, India en China, red.)
lanceerde. Daarop terugkijkend
zie je dat de prestaties van China
en Brazilië elkaars tegenpolen zijn.
Ik denk dus niet dat acroniemen
helpen, ook niet FAANG. Het gaat
om uiteenlopende segmenten in de
techsector. Facebook is een speler
in sociale media, Apple verkoopt
consumentenelektronica, Amazon is
een retailer... Amazon noteert tegen
een koers-winstverhouding van 127
en biedt een return op geïnvesteerd
kapitaal van 9 procent. Daar ben ik
niet van onder de indruk. Apple heeft
een koers-winstverhouding van 46
en biedt een return op geïnvesteerd
kapitaal van 29 procent. Dat kan al
interessanter zijn voor een langetermijnbelegger. Met acroniemen
mis je bovendien zaken. We beleggen
in Microsoft, een bedrijf met een
even imposante marktkapitalisatie
als de FAANG-bedrijven. Voorts bezitten we Facebook, omdat het sociale
media domineert en het in de online
reclamemarkt een duopolie vormt
met Google/Alphabet. Facebook is
ook zeer winstgevend, bijna vanaf
dag één.’
Hoe belangrijk is het dividendrendement bij de keuze van de
aandelen?
Smith: ‘Dat is totaal onbelangrijk.
Ik vind dat je niet in aandelen moet
beleggen voor het inkomen, maar
voor de totale return. Ik heb veel
liever dat een bedrijf met een return
op geïnvesteerd kapitaal van
30 procent zijn inkomsten in het
bedrijf herinvesteert. Dat kan het veel
rendabeler dan ik. Je kan als belegger

het dividend in het bedrijf herbeleggen, maar dan verlies je een deel
door de belastingen op het dividend.
Het beleggingsvehikel van Warren
Buffett, Berkshire Hathaway, heeft
bijvoorbeeld nooit een dividend
uitgekeerd.’
Is de samenstelling van uw fonds
veranderd door de coronacrisis?
Smith: ‘Niet echt. We zijn niet de grote handelaar in aandelen. De enige
die daar baat bij heeft, is de makelaar. We hebben de voorbije maanden een drietal posities gewijzigd.
Tijdens de crisis hebben we Clorox
verkocht, een Amerikaanse producent van desinfectiemiddelen. Het
bedrijf kende een forse groei tijdens
de crisis en we verkochten het omdat
de waardering te fors was opgelopen.

Tijdens de coronacrisis
hebben we Nike en
Starbucks gekocht,
twee bedrijven met
een hoge return op
geïnvesteerd kapitaal.
TERRY SMITH
FUNDSMITH EQUITY

Voorts hebben we twee bedrijven
gekocht, Nike en Starbucks. Beide
aandelen, die we al langer bekeken
maar te duur vonden, daalden door
de coronacrisis meer dan 40 procent.
Hun return op geïnvesteerd kapitaal
ligt historisch in de buurt van 30 procent en jaarlijks leggen ze een groei
van 7 à 10 procent voor. We geloven
dat het verleden zich kan doorzetten.
Nike vinden we interessant omdat
het erin geslaagd is een hoge penetratie in de onlineverkoop te creëren.
Starbucks kochten we onder meer
omdat de grootste concurrent in China, de op een na belangrijkste markt
voor Starbucks, in een fraudeschandaal terechtkwam.’

S
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zijn de ETF’s - goed voor 7.000 miljard dollar aan activa onder beheer veel meer dan passieve tegenhangers
van de actief beheerde beleggingsfondsen.
Door hun eenvoud, lage kosten
en grote toegankelijkheid kruipen
ze langzaam uit de schaduw van de
klassieke beleggingsfondsen. Specialisten onderscheiden drie belangrijke
groeipolen.

1. Duurzame trackers

Duurzame ETF’s, die bijvoorbeeld rond de klimaatverandering werken, zitten in de lift. © REUTERS

TRACKERS

Beursgenoteerde fondsen
putten uit vele groeipolen
Sinds begin dit jaar stroomde meer dan 400 miljard dollar vers geld
naar beursgenoteerde fondsen of ETF’s. Achter die spectaculaire groei
schuilen drie belangrijke groeipolen, zeggen specialisten.

PETER VAN MALDEGEM

H

et eerste Exchange
Traded Fund (ETF) zag
het levenslicht in 1990.
Initieel waren de fondsen uitsluitend passieve indexvolgers,
vandaar dat ze in de volksmond vaak
trackers genoemd worden. Vandaag

Verrassend is het niet, maar het duurzaam beleggen palmt de ETF-markt
in, net als in de klassieke fondsensector. Volgens een rondvraag van
JPMorgan Asset Management bij 320
professionele beleggers wereldwijd
zijn de duurzame ETF’s de komende
jaren de grootste groeipool in de ETFmarkt. Duurzaam verwijst naar ESG,
Environmental (milieu), Social en
Governance (deugdelijk bestuur).
Maar die afbakening is niet altijd
duidelijk. ‘Er is een grote diversiteit
in ESG-indices en in ESG-ETF’s’,
zegt Jill Rootsaert, hoofd van de
ETF-distributie in de Benelux bij
JPMorgan Asset Management. ‘Hun
populariteit hangt vaak af van de
hoofdindex waarvan vertrokken
wordt. Voor Amerikaanse aandelen is
S&P500 een populairdere index voor
beleggers dan MSCI USA. De moeilijkheid voor beleggers is te begrijpen welke duurzame analyse achter
de indexen zit’, zegt Rootsaert.
Bovendien is er een toenemende
convergentie tussen thematische
ETF’s en ESG-ETF’s. ‘We zien dat een
groeiend aantal thematische ETF’s
kan geclassificeerd worden als duurzame ETF’s. Denk aan fondsen die
werken rond klimaatverandering’,
zegt Rootsaert.
Charles Symons, het hoofd Sales
van de trackerafdeling iShares voor
BlackRock België en Luxemburg,
deelt duurzame ETF’s op in twee
groepen. ‘De thematische producten,
die een duurzame thematiek bespelen, zoals een focus op waterbedrijven of op bedrijven die inzetten
op de klimaatdoelstellingen van
de Verenigde Naties. En de brede,

23

D E TIJD WOE NS DAG 2 1 O K TO B ER 20 2 0

duurzame regio-indexen waarop
een duurzame filter is toegepast.’ Die
filter kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om exclusie,
waarbij enkele bedrijven worden uitgesloten, of om ‘enhanced’, waarbij
boven op de uitsluiting een herweging wordt gedaan om een effect
na te streven, zoals de vermindering
van de CO2-uitstoot. Ook kan het
gaan om geavanceerde indexen die
de best-in-classmethode hanteren.
Volgens de ETF-specialist zitten veel
fondsenhuizen en pensioenfondsen
in stap één of twee. ‘De indexen worden nog afgemeten ten opzichte van
de (niet-duurzame) hoofdindex. Elke
belangrijke afwijking heeft gevolgen
voor het risicobeheer’, zegt Symons.
De indices van de MSCI-familie
zijn de leidende indices voor duurzame beleggingen. Die bieden vier
niveaus aan: Screened, Enhanced,
Leaders en SRI. Indices gebaseerd op
research van Sustainalytics zijn die
van S&P, Dow Jones en Stoxx. ‘Zowel
Sustainalytics als MSCI heeft vrij
grote onderzoeksteams, toegang tot
belangrijke datasets en veel interne
en externe analyses van bedrijven.
De kwaliteit van hun onderzoek
verbetert voortdurend en ze gaan
veel dieper dan enkele jaren geleden.
Dat wil niet zeggen dat nooit fouten
gebeuren, maar die zijn vrij beperkt.
Actieve beheerders gebruiken vaak
dezelfde bedrijven (Sustainalytics en
MSCI) om hun beleggingsuniversum
te bepalen voor duurzame beleggingen’, zegt Symons.

2. Actieve ETF’s
Een tweede groeipool zijn de actieve
ETF’s en de smart beta ETF’s. Actieve
ETF’s volgen al dan niet een referentie-index, maar willen die index kloppen door er via actief beheer van af
te wijken. Smart beta- of factor-ETF’s
volgen nauwgezet een index, maar
die index is op basis van factoren
als kwaliteit, dividendrendement,
minimum volatility... gewogen, niet
op marktkapitalisatie.
Ongeveer 40 procent van het geld
dat klanten in ETF’s beleggen zit tegen 2023 in actieve of smart beta-ET-

F’s, toont de rondvraag van JPMorgan
Asset Management. ‘Actieve en smart
beta-ETF’s worden in toenemende
mate gezien als instrumenten om
alfa aan de portefeuille toe te voegen,
of om specifieke beleggingsdoelstellingen te bereiken. We zien een
belangrijke wijziging in de manier
waarop beleggers ETF’s in hun portefeuilles gebruiken. Voor velen gaat
het veel verder dan puur passieve
strategieën’, zegt Rootsaert.

We zien een belangrijke
wijziging in hoe
beleggers ETF’s in hun
portefeuilles gebruiken.
JILL ROOTSAERT
HOOFD ETF-DISTRIBUTIE BENELUX
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

Volgens Symons ligt de aanbodzijde aan de basis van de groei
van actieve ETF’s. ‘Voor een nieuwe
ETF-speler heeft het niet veel zin zich
te differentiëren met de zoveelste ETF
op de S&P500 of op de Euro Stoxx
50. Actieve ETFs bieden die kans’,
zegt hij. Een belangrijk voordeel van
de trackers is dat het beschikbaar
maken geen distributiecontract of infrastructuur bij de klant vereist. Een
toegang tot de beurs volstaat. ‘Voor
veel spelers is dat een manier om een
distributie van hun fondsen te verzekeren, al blijft het aandeel van actieve
ETF’s heel beperkt’, zegt hij.

3. Vastrentende ETF’s
ETF’s die inzetten op de vastrentende
markt kennen in de huidige lagerenteomgeving veel succes. ‘Dat is voor
mij de groeimotor van de voorbije jaren’, zegt Symons. ‘Met lage rentes en
een hoge volatiliteit kent de vastrentende markt disruptie. De crisis op de
vastrentende markten in maart heeft
aangetoond dat ETF’s exact hebben
gedaan wat ze moesten doen: liquiditeit bieden aan beleggers die in of uit
wensten te stappen’, zegt hij.

DE M/V ACHTER UW FONDS

Kris
Hermie
Kris Hermie (44) is fondsbeheerder bij de Gentse
vermogensbeheerder Value
Square en heeft 250 miljoen
euro onder beheer.

> Op welke leeftijd deed u uw eerste belegging?
Als student maakte ik me lid van een beleggingsclub in Aalst, waarvan de gemiddelde leeftijd van
de leden fors hoger lag dan die van mij.
> Wat was uw eerste privébelegging?
Mijn eerste beleggingen hadden allemaal een
lokale focus. Een van de eerste was Powerfin, een
dochter van Tractebel. Powerfin bezat destijds
26 procent van Electrabel. Uiteindelijk fuseerde
Powerfin met Tractebel in 1997.
> Wat was uw beste belegging ooit?
Een investering die me is bijgebleven, is Intel
midden jaren 90. De evolutie van de pc ging
peilsnel en Intel zat op de eerste rij. De aanleiding was een discussie met de eigenaar van
een elektronicawinkel. Die zag de snelheid waarmee alles evolueerde en dat Intel in alle nieuwe
pc’s aanwezig was.
> Belegt u in uw eigen fonds?
Ja. Bij Value Square hanteren we het principe dat
een lid van het beleggingsteam enkel investeert
in de eigen fondsen. Een gezond principe.
> Wat is de belangrijkste les die u leerde als
fondsbeheerder?
Als jonge fondsbeheerder ben je vaak onder de
indruk van de grote CEO’s van beursgenoteerde
bedrijven. Je bent geneigd hun uitspraken als
realiteit over te nemen. Maar als belegger is het
noodzakelijk voldoende kritisch te blijven. Ik heb
de jongste twintig jaar weinig CEO’s ontmoet die
een negatief verhaal brengen.
> Wat is uw levensmotto?
Choose your battles. Het heeft weinig zin je druk
te maken over zaken waar je zelf niets aan kan
veranderen.

S
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Amerikaanse aandelen
in de ban van verkiezingen
Ondanks de coronacrisis leggen Amerikaanse aandelenfondsen sinds begin dit jaar een
hoog rendement voor. Maar de presidentsverkiezingen kunnen de beurzen in woelig water
doen terechtkomen.

FREDERIC LEJOINT

D

e verkiezing van een
president in de Verenigde Staten is altijd een
belangrijke gebeurtenis,
ook al heeft ze historisch niet altijd
tot grote beroering op de beurs
geleid. Toch lijkt het erop dat de
verkiezingen van november wellicht
veel meer volatiliteit zullen veroorzaken dan gewoonlijk.
Amerikaanse aandelen komen uit
een uitzonderlijk gunstige periode,
vooral de groeiaandelen. Van de
twintig Amerikaanse aandelenfondsen die in België worden verdeeld
en de voorbije vijf jaar meer dan
15 procent rendement op jaarbasis
haalden, behoren vrijwel alle tot de
categorie van de fondsen die beleggen in groeiaandelen (zie tabel).
Het is dus geen verrassing dat de
belangrijkste posities in de fondsen
en de sectorsamenstellingen vrij opvallende overeenkomsten vertonen.
Vooral de aanzienlijke aanwezigheid
in technologieaandelen (Microsoft,
Apple) en de communicatiesector
(Facebook, Alphabet, Netflix) valt op.
Ook de grote wegingen in financiële
dienstenaandelen die profiteren van
de explosie van elektronische transacties (Mastercard, Visa of PayPal) of
de aanwezigheid in aandelen uit de
consumptiesector (Amazon, Tesla)
springen in het oog.

De verkiezingsstrijd tussen Donald Trump (foto) en Joe Biden leidt tot nervositeit op de beurzen. © REUTERS

De heropleving van de coronacrisis
en de onzekerheden over de verkiezingen
kunnen in het laatste kwartaal de volatiliteit
fors doen toenemen.
CHRISTIAN GOLDSMITH
MORGAN STANLEY IM

Hoewel de meeste van die fondsen
sinds begin dit jaar een prestatie van
ongeveer 15 tot 25 procent (in euro)
hebben neergezet, springen twee
fondsen eruit. Ze worden beheerd
door Morgan Stanley Investment
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SELECTIE AMERIKAANSE AANDELENFONDSEN

ISIN

Return sinds
begin dit jaar

Geannualiseerd
rendement 5 jaar

Belegd vermogen
(in miljoen USD)

Lopende
kosten per jaar

Morgan Stanley IF - US Growth Fund

LU0073232471

93,5%

29,7%

5.618

1,64%

Morgan Stanley IF - US Advantage Fund

LU0225737302

58,3%

22,9%

13.946

1,64%

PrivilEdge - Sands US Growth

LU0990495458

44,4%

20,3%

637

2,01%

JP Morgan Funds - US Growth Fund

LU0119065240

38,9%

20,1%

1.642

2,53%

Wells Fargo WF - US All Cap Growth

LU0353189680

27,1%

18,4%

1.273

1,75%

T.Rowe Price - US Large Cap Growth

LU0174119429

23,6%

18,4%

3.196

1,58%

JP Morgan Funds - US Small Cap Growth

LU0117881226

23,8%

18,1%

724

2,53%

Wells Fargo WF - US Large Cap Growth

LU0354030438

20,5%

18,0%

201

1,78%

T.Rowe Price - US Blue Chip

LU0133085943

23,7%

17,7%

1.240

1,59%

BlackRock BGF - US Growth

LU0097036916

25,3%

17,4%

625

1,81%

Bron: Morningstar, rendementen in euro

Management, meer bepaald door
het team onder leiding van Dennis
Lynch. Beide wonnen meer dan 50
procent sinds eind 2019 dankzij
posities in bedrijven die tijdens de
coronacrisis zeer sterke winsten
hebben geboekt, zoals Zoom.

Politieke onzekerheid
De komende weken zullen de presidentsverkiezingen het nieuws in
de Verenigde Staten domineren. De
factoren van onzekerheid zijn veel
belangrijker dan gewoonlijk wegens
de diepe politieke verdeeldheid tussen Democraten en Republikeinen.
Als de verkiezingen niet snel tot een
duidelijke uitslag voor een van de
kandidaten leiden, bestaat een reëel
risico op een onzekerheid die enkele
weken kan aanhouden.
‘De heropleving van de coronaepidemie, het onvermogen om
het eens te worden over een nieuw
steunplan en de onzekerheden over
de verkiezingen kunnen in het laatste
kwartaal een aanzienlijke toename
van de volatiliteit veroorzaken’,
zegt Christian Goldsmith, directeur
bij Morgan Stanley Investment
Management. ‘Een presidentschap
zonder een meerderheid in beide
kamers (het Huis van Afgevaardigden
en de Senaat, red.) zou leiden tot een
permanente confrontatie, waardoor
de uitvoering van een economisch
relanceplan wordt vertraagd.’

Een herverkiezing van de Republikein Donald Trump met een
meerderheid in beide kamers lijkt
weinig waarschijnlijk, op basis van
de peilingen en de sterke positie
van de Democraten in het Huis. Het
gunstigste scenario voor de markten
is een verkiezing van de Democraat
Joe Biden met een meerderheid in
beide kamers. Bidens programma
bevat massale investeringen in
infrastructuur, vooral op het vlak van
hernieuwbare energie. Dat kan in
eerste instantie ten goede komen aan
‘waardesectoren’ die de afgelopen jaren relatief weinig aandacht hebben
gekregen.
Volgens Randeep Somel, beheerder bij M&G Investments, zou een
overwinning van Biden goed zijn
voor ‘de hernieuwbare energiesector,
de bouwsector actief in isolatie en
renovatie van gebouwen, en sectoren
die aan elektrische voertuigen zijn
blootgesteld. De techsector, die
profiteert van de digitaliseringsrage,
wordt ongeacht wie er president
wordt waarschijnlijk niet verstoord,
meent Somel.

Gunstige evoluties
‘We wedden niet op wie de volgende
president wordt. Een verkiezing van
elk van beide kandidaten heeft vooren nadelen’, zegt Giri Devulapally,
beheerder van JPMorgan Funds - US
Growth Fund. ‘Sommige punten

De technologiesector
wordt, ongeacht wie
verkozen wordt,
wellicht niet verstoord.
RANDEEP SOMEL
M&G SECURITIES

van het Democratisch programma
hebben waarschijnlijk een negatieve
invloed, zoals een toename van de
regelgeving of de belastingheffing
op bedrijven. Maar ik zie het niet gebeuren dat de Amerikaanse regering
een Amerikaans bedrijf opzettelijk
verzwakt terwijl hun Chinese concurrenten vrij kunnen blijven groeien.
Bovendien kunnen andere factoren,
zoals betere relaties met China,
gunstiger evolueren als Biden wordt
verkozen.’
‘Op basis van de recente bewegingen op de Amerikaanse beurs, lijkt de
markt rekening te houden met het
belangrijke infrastructuurplan dat
Biden zou ontvouwen als hij verkozen raakt’, zegt Taymour Tamaddon,
beheerder van T.Rowe Price - US
Large Cap Growth. ‘De gevolgen op
de middellange termijn, bijvoorbeeld op het vlak van belastingen of
regelgeving, zijn te ver weg om de
markt te beïnvloeden.’
De beheerder wijst er ook op dat
een overwinning van de Democraten
geen slechte zaak zou zijn voor de
zorgsector, omdat een verbreding
van de toepassing van Obamacare
het mogelijk maakt dat meer mensen
verzekerd zijn en kan leiden tot
een toename van de omzet van de
sector met een bredere en universele
toegang tot de zorg. ‘We hebben nu
overgewicht in die sector’, zegt de
beheerder.

i
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BELG IN HET BUITENLAND

‘We dienen
dezelfde belangen
als de bedrijven
waarin we
beleggen’
‘Het belang van deugdelijk bestuur bij een bedrijf kan je
bijna niet onderschatten. Bedrijven die niet deugdelijk
bestuurd worden, komen vroeg of laat in de problemen.’
Dat zegt Kathleen Dewandeleer, die mee de duurzame
beleggingen bij de Schotse vermogensbeheerder
Aberdeen Standard Investments in goede banen leidt.

PETER VAN MALDEGEM

K

athleen Dewandeleer
werkt al meer dan 30 jaar
in het Verenigd Koninkrijk, waarvan meer dan 28
in de sector van vermogensbeheer.
‘De Schotse beheerder Aberdeen is
de rode draad door mijn loopbaan’,
zegt ze. Twee keer werkte ze voor een
vermogensbeheerder die later in de
handen kwam van Aberdeen. Na een
passage bij het Schotse filiaal van het
Nederlandse Kempen Capital Management en een jaar om voor haar
bejaarde moeder in België te zorgen

is ze sinds september vorig jaar
opnieuw aan de slag bij Aberdeen
Standard Investments.
‘Aberdeen is een bedrijf met een
grote familiecultuur en een zeer
collegiale sfeer. Dat bleek tijdens de
coronacrisis, toen het management
blijk gaf van veel empathie en menselijkheid’, zegt ze.
U werkt iets meer dan een jaar als
Stewardship Manager bij Aberdeen
Standard Investments. Wat is uw
rol precies?
Kathleen Dewandeleer: ‘Door de
overname van Standard Life door

Aberdeen is de manier waarop aan
duurzaam beleggen gedaan wordt,
herbekeken. Bij Aberdeen was er
per geografisch beleggingsteam
een ESG-analist die met het team
samenwerkte. Bij Standard Life werd
de duurzame analyse meer gedaan
vanuit een centrale desk. We hebben
de troeven van beide systemen
wat gecombineerd. Ik werk nu in
een team van 20 personen die zich
uitsluitend bezighouden met de
ESG-analyse (Environment, Social en
Governance) van bedrijven. Ik ben
gespecialiseerd in de G, de analyse
van deugdelijk bestuur.’
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U probeert bedrijven op andere
gedachten te brengen, maar bent
u ook betrokken bij de beleggingsbeslissingen?
Dewandeleer: ‘We zijn erbij betrokken, maar de uiteindelijke beslissing
wordt door de fondsbeheerder
gemaakt. Die bekijkt vooral de
financiële parameters, terwijl wij de
ESG-analyse doen. Beide elementen
zijn cruciaal in het beleggingsproces.
We stemmen ook in team af hoe
we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen of hoe we bedrijven
op andere gedachten gaan brengen.
We houden een lijst van bedrijven
bij waar we proactief mee willen
spreken voor de volgende jaarvergadering.’

Welke problemen op het vlak van
governance komt u het meest
tegen?
Dewandeleer: ‘Diversiteit was jaren
een belangrijk probleem. Er is nog
werk aan de winkel, maar we hebben
al een positieve evolutie gezien. Voor
ons is 30 procent vrouwen in een bestuursraad het minimum. Voorts zien
we dat onafhankelijkheid in de raad
van bestuur vaak een probleem is,
zeker bij kleine familiebedrijven. Die
kunnen goed beheerd zijn, maar in
de raden van bestuur is er niet altijd
een juist evenwicht en is de familie
soms oververtegenwoordigd. We stel-

len die bedrijven daar vragen over.
Dat krijg je niet zomaar snel gekeerd,
daar gaan vaak jaren over, maar we
merken dat bedrijven het belang
van een juist evenwicht inzien. Een
ander voorbeeld is de verloning. We
stellen ons de vraag of de salarissen
en bonussen die betaald worden aan
het topmanagement in verhouding
tot de prestatie staan. Kunnen de
werknemers voldoende deelnemen
aan de winst? Tijdens de coronacrisis
probeerden sommige bedrijfsraden
nieuwe verloningsplannen voor te
leggen, gebaseerd op veel te lage
aandelenkoersen.’

In de raden
van bestuur
van familiebedrijven is
er niet altijd
een goed
evenwicht
en is de
familie
soms oververtegenwoordigd.

Hebt u het gevoel dat jullie impact
op bedrijven groeit?
Dewandeleer: ‘Ja. Aberdeen is een
grote beheerder (de groep heeft wereldwijd 500 miljard euro onder beheer,
red.) en ik heb het gevoel dat bedrijven dat zeker beseffen. Ze zien steeds
meer in dat we dezelfde belangen
dienen: het bedrijf vrijwaren voor
ongelukken. We zien het als een reis
die we samen met het bedrijf maken.
Uiteindelijk wint iedereen als we hetzelfde pad bewandelen. Bedrijven die
op het vlak van deugdelijk bestuur
niet goed scoren dragen op de lange
termijn de gevolgen. Dat kan even
goed gaan, maar het triggerpoint
komt onvermijdelijk. Onze rol is om
bedrijven het gevaar van zo’n triggerpoint te doen inzien.’
Hebt u een concreet voorbeeld?
Dewandeleer: ‘Het Duitse Wirecard.
Ondanks de bestuursstructuur met
twee lagen - management en raad
van bestuur, wat zeer goed is op het
vlak van deugdelijk bestuur - kon er
toch fraude gebeuren. Dat betekent
dat bedrijven en aandeelhouders
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De verplichte rapportering
van bedrijven zien we
niet als een
eindpunt.
Het is een
startpunt
om het gesprek met
het bedrijf
aan te gaan.

altijd voldoende kritisch moeten
nadenken over hun structuur. Is
de raad van bestuur niet te groot?
Zetelen niet te veel personen te lang?
Zijn de nodige commissies actief,
zoals een audit- en een remuneratiecommissie? Zulke zaken moeten
voortdurend in vraag gesteld worden
en daarbij kunnen aandeelhouders
helpen.’
Zijn er bedrijven waarvan u
persoonlijk denkt dat u ze tot een
beter deugdelijk bestuur hebt
gebracht?
Dewandeleer: ‘Het Italiaanse
Moncler, toen ik nog bij een andere
vermogensbeheerder als fondsbeheerder werkte. Moncler produceert winterjassen op basis van
ganzeveren. Nadat in de pers een
vernietigend artikel was verschenen
over de manier waarop die ganzen
werden behandeld, hebben we met
het bedrijf samengezeten. Bleek dat
de praktijken helemaal niet zo onwaardig waren als werd beschreven.
We hebben het bedrijf aangespoord
veel duidelijker te communiceren.
Sindsdien publiceert het jaarlijks een
apart rapport over de mate waarin
het duurzaam onderneemt.’
Helpt de regelgeving om bedrijven
tot een beter deugdelijk bestuur
aan te zetten?
Dewandeleer: ‘Ja. We zien dat
bedrijven er bewuster mee omgaan.
De non-financial disclosure, waarbij
bedrijven concreet moeten rapporteren over hun ecologische voetafdruk
of hun bestuursorganisatie is belangrijk. Kijk naar het gebruik van fossiele
brandstoffen. Bedrijven die daar
onvoldoende aandacht voor hebben,
voelen dat op termijn aan de kostenzijde. We zien die verplichte rapportering niet als een eindpunt, maar als
een startpunt om met het bedrijf het
gesprek aan te gaan. Je mag er niet
per definitie van uitgaan dat alles
wat in het jaarverslag staat effectief
klopt. Het gebeurt dat bedrijven
schrijven dat ze duurzaam zijn, maar
dat niet zijn, of omgekeerd. Soms
praten we met een bedrijf en vragen
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we waarom ze iets niet doen en dan
blijkt dat ze dat wel doen. Het is zeer
belangrijk daarover te spreken. Britse
bedrijven zijn bovendien gehouden
tot de Stewardship Code, een Britse
regelgeving die fondsbeheerders
verplicht te rapporteren over de
naleving van twaalf principes.’
U volgt veel jaarvergaderingen
van bedrijven. Hoe verloopt dat in
tijden van social distancing?
Dewandeleer: ‘Alles verloopt digitaal
via MS Teams. We werken zelf volledig van thuis uit.’
Hebt u het gevoel dat u hetzelfde
resultaat bereikt vanop afstand?
Dewandeleer: ‘Ja en nee. Soms helpt
het door een bedrijf te lopen en de
sfeer te voelen en te zien. Maar op dit
moment is dit het meest haalbare en
veel beter dan niets. Die technologie
helpt ons de crisis door te komen.’
Keert u ooit terug naar België?
Dewandeleer: ‘Precorona reisde ik
geregeld voor mijn job en maakte
ik telkens een tussenstop in België
voor het lekkere eten. Dat is nu veel
moeilijker. Ik zie mezelf op de langere termijn meer tijd doorbrengen
in België, bij mijn familie, maar nu is
het nog te vroeg. Ik heb twee zonen
die in Schotland studeren.’

BIO
Kathleen
Dewandeleer
> 53 jaar
> Stewardship Manager

bij Aberdeen Standard
Investments, verantwoordelijk voor onderzoek
naar deugdelijk bestuur
bij bedrijven.
> Werkte eerder voor de
vermogensbeheerders
Matheson Investment
Management, Scottish
Widows Investment
Partnership en Kempen
Capital Management,
hoofdzakelijk vanuit
Edinburgh en vier jaar
vanuit Londen.
> Studeerde handelsingenieur aan de Solvay
Business School.

Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overheden toegang tot het
netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen met de De
Tijd-community. Buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van De Tijd.
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‘Er zijn deuren dicht gegaan,
maar er gingen er ook nieuwe open’

V.l.n.r.: Marnix Arickx, Yves Ceelen, Serge Mampaey, Vincent Juvyns, Marco Willner, Stacey Notteboom
Als gevolg van de coronamaatregelen werd de derde editie van
het jaarlijkse Fund Insiders Forum (FIF) dit jaar volledig digitaal
georganiseerd. Uiteraard werd
de coronapandemie ook uitvoerig besproken tijdens het driedaagse event. Maar topsprekers
Marc Faber, Roelfien Kuijpers,
Terry Smith, Johan Lema, Karel
Baert en Philipp Vorndranhadden
het opvallend genoeg vaak over
de kansen die deze situatie biedt.

De coronacrisis heeft onze wereld en dus ook de
fondsenmarkt drastisch veranderd. Daarom evolueerde FIF in 2020 van een fysiek eendagsevent in Tour
& Taxis naar een virtuele driedaagse afspraak. Institutionele investeerders, brokers en fondsenbeheerders
konden onder meer interactieve webinars en redactionele debatten volgen.
Van 29 september tot 1 oktober konden de deelnemers kiezen wanneer én welke sessie ze thuis of op
kantoor meepikten. Elke FIF-namiddag begon met
een plenair gedeelte, er waren debatten en interviews met (inter)nationale sprekers.

DR. DOOM
Marc Faber opende het event met zijn visie op de
markten van vandaag en morgen. De Zwitserse eigenzinnige investeringsanalist, auteur en ondernemer
had het niet alleen over de kommer en kwel van corona, maar vooral ook over de nieuwe opportuniteiten
die hieruit ontstaan zijn. ‘Er zijn deuren dicht gegaan,
maar er gingen er ook nieuwe open: de marktkansen
liggen in die veranderingen.’
Verder verwees hij naar de internationale politiek en
het bijdrukken van geld. Dat heeft volgens hem een
schadelijke impact op de reële economische groei
en de welstand van veel mensen. ‘Vooral jongeren
zijn hiervan het slachtoffer: zij verdienen nu minder
dan hun ouders toen die dezelfde leeftijd hadden.’
Hij pleitte ook voor het democratischer maken van de
fondsenmarkt voor kleinere investeerders.

‘GROENE TAXONOMIE’
De tweede FIF-dag schoot uit de startblokken met een
inspirerende Q&A met Roelfien Kuijpers, Managing
Director en Global ESG Client Officer bij DWS. Zij
vertelde dat ze een voorstander is van de ‘groene
taxonomie’ van de EU, die ‘duidelijk definieert wel-

ke investeringen vanaf 2021 officieel duurzaam genoemd mogen worden’.
Aansluitend volgde een presentatie door de CEO &
CIO van Fundsmith: Terry Smith, die weleens de Britse
Warren Buffett genoemd wordt. Tijdens het afrondende gesprek met journalist Peter Van Maldegem had
Smith het over ‘waarde versus kwaliteit’ bij beleggen
in aandelen. ‘Kwaliteit wint het áltijd op de lange termijn’, is zijn rotsvaste overtuiging.

INSPIREREND DEBAT
Het succesvolle digitale driedaagse event werd afgesloten met een inspirerend debat tussen moderator
Serge Mampaey en vijf fondsenspecialisten: Marnix
Arickx (BNP Paribas Asset Management), Yves Ceelen (DPAM), Vincent Juvyns (J.P. Morgan Asset Management), Stacey Notteboom (M&G) en Marco
Willner (NN Investment Partners).
Ze spraken uitvoerig over de impact van de coronacrisis op de strategische en dagelijkse werking van
de fondsensector: het plotse thuiswerk van fondsmanagers, de daarbij horende uitdagingen voor de
IT-infrastructuur, klantenrelaties onderhouden: face to
face en op afstand. Hun besluit? Corona heeft aangetoond dat ‘in’ de markt blijven belangrijker is dan te
proberen om de markt te timen.

FUND INSIDERS FORUM 2020

Groener, groeimarkten en solide rendementen
FIF zoomde dit jaar
via 16 webinars
in op diverse
trends, strategieën
en prognoses
uit fondsenland.
Een greep uit het
ruime aanbod.
THEMA 1
DUURZAAMHEID

Ellen Vermorgen

GREEN BONDS
De markt voor groene obligaties is vandaag meer
dan 600 miljard euro waard. In zijn presentatie focuste Bram Bos, Lead Portfoliomanager Green Bonds
Strategies bij NN Investment Partners, op de normen
voor groene obligaties. ‘Uitgevers leven die vrijwillig
na, en de manier waarop ze dat doen, kan variëren.
Actief management speelt daarom een cruciale rol bij
de selectie van de juiste green bonds.’

ENERGIETRANSITIE
Een succesvolle energietransitie is een belangrijke
voorwaarde voor het oplossen van de klimaatcrisis.
‘Via doelgerichte investeringen in oplossingen rond
groene waterstof, slimme electriciteitsnetten, elektrische voertuigen en batterijopslag streven we de
komende twintig jaar veelbelovende marktopportuniteiten én een betere wereld na’, stelde Edward Lees
in een prikkelend webinar. Hij is sinds 2019 Co-Lead
PM Energy Transition Strategy bij BNP Paribas Asset
Management.

IMPACT INVESTING
‘Impact investing is niet hetzelfde als ESG’, verduidelijkte Kelly Hebert, Head of Belux bij M&G Investments. ‘ESG weert bedrijven die onvoldoende
duurzaam opereren. Impact investing daarentegen
focust gericht op bedrijven die via hun producten en
diensten positieve en vooral meetbare oplossingen
leveren voor wereldwijde uitdagingen.’ Kelly Hebert
ging dieper in op strategieën die M&G vandaag gebruikt bij het investeren in internationale impactvolle,
beursgenoteerde bedrijven.

THEMA 2
EMERGING MARKETS
Bruno Raveschot

De deelnemers konden de sessies thuis of op
kantoor volgen zonder enige verplaatsing.
De voordelen? Een enorme tijdswinst en een
uitgebreid aanbod.

CHINESE OBLIGATIES
‘Onshore Chinese obligaties en aandelen zijn té
groot om nog te negeren’, meent Luke Richdale, Head
of the Emerging Markets and Asia Pacific Equities
Specialist team bij J.P. Morgan Asset Management.
Terwijl de Chinese aandelen- en obligatiemarkten de
op één na grootste ter wereld zijn, ontdekken internationale beleggers de onshore markten nog maar
pas. ‘Die aandelen bieden toegang tot aantrekkelijke,
structurele groeitrends, zoals consumptieverbetering,
binnenlandse technologie en innovatie in de gezondheidszorg’.

Trending in fondsenland

LEVENSVERZEKERINGEN
In tijden van lage rentes zoeken klanten
met een lage risicobereidheid alternatieven om inkomsten te genereren. Levensverzekeringen kunnen dan een antwoord zijn. Naargelang de gekozen
activa en de onderliggende structuur
kunnen tak 23-producten een zekere
graad van veiligheid bieden. ‘De verwachte opbrengst van deze structuren
is afhankelijk van de onderliggende
constructie’, verduidelijkte Sébastien Leclercq, CAIA bij Belfius Verzekeringen.
‘Wij combineren voor onze klanten
veiligheid met het opwaartse potentieel
van de beurzen.’

Peter Van Maldegem

© Marco Mertens

PENSIOENFONDSEN

THEMA 3 MULTI-ASSET & CONVERTIBLE BONDS
HORIZON
De Horizon-strategieën van Degroof Petercam Asset Management (DPAM) hebben bewezen dat
ze op de lange termijn solide rendementen kunnen
opbouwen. Ze gebruiken one-stopportefeuilles, met
een sterke diversificatie verspreid over activaklassen,
landen, beleggingsstijlen en financiële instrumenten.
‘We streven naar een aantrekkelijk risico-rendementprofiel, via een actief portefeuillebeheer, op basis van
sterke overtuigingen die inspelen op beleggingsopportuniteiten, legde Casper De Ceuster uit, CFA bij
DPAM.

KREDIETVERSTREKKER
WORDT AANDEELHOUDER
Converteerbare obligaties bieden ingebedde aandelenopties. Ze behoren tot een financieringsvorm
waarbij beleggers kunnen starten als kredietverstrekker met de mogelijkheid om te eindigen als
aandeelhouder. ‘Wij ervaren dat convertible bonds
stilaan een aparte activaklasse vertegenwoordigen’, besprak Arnaud Brillois, CFA bij LAZARD. ‘Hun
vloeiende identiteit is dé kracht van converteerbare
obligaties. Ze vertonen over het algemeen obligatieachtige kenmerken in dalende aandelenmarkten, en
aandeelachtige kenmerken in stijgende markten.’

Nu de pensioenuitkeringen in de eerste
pijler enorm onder druk staan, worden
aanvullende bedrijfspensioenen voor
iedereen steeds onmisbaarder. ‘Maar
om aanvullende pensioenen voor iedereen toegankelijker en transparanter
te maken, is er een veralgemening en
verdieping van de tweede pijler nodig:
mét behoud van het fiscale kader en de
verworven rechten van de deelnemers’,
bepleitte Ann Verlinden, Secretaris-Generaal bij PensioPlus.

FUND INSIDERS FORUM 2020

Behind The Scenes

‘Een digitale
aanpak
betekent
tijdswinst
voor iedereen’

Een fysiek event biedt een totaalbeleving. Hoe
maak je van een onlineversie een evenwaardig alternatief?
Hans De Rore (Chief Commercial Officer bij Mediafin): ‘Door te focussen op de voordelen. Een digitale
aanpak maakt het mogelijk om ons programma te
verspreiden over drie dagen. Dat betekent tijdswinst
voor de deelnemers. Ze kunnen thuis of op kantoor
de sessies volgen die hen interesseren, zonder enige
verplaatsing. En dat geldt evenzeer voor de sprekers. Omdat ze op afstand geïnterviewd worden en
presenteren, wisten we dit jaar zes grote namen uit
de internationale fondsenwereld te strikken. Mensen
zoals bijvoorbeeld Marc Faber uit Zwitserland, Terry
Smith uit Mauritius en Roelfien Kuijpers uit Nederland
kun je op een fysiek evenement nooit allemaal samenbrengen.’
Hoe verloopt zo’n online-event in de praktijk?
Hans De Rore: ‘Vanuit een regiekamer werden de
camerastandpunten en presentaties van de sprekers
vloeiend afgewisseld, om de deelnemers/kijkers betrokken te houden. We gebruikten in de studio ook
een videowall om de live-ervaring te accentueren. En
we lanceerden een online-eventplatform.’

© Marco Mertens

De coronacrisis dwong de organisatoren van het Fund Insider Forum
tot een andere aanpak. Hans De
Rore, Chief Commercial Oﬃcer bĳ
Mediaﬁn vertelt over de uitdagingen van een digitaal evenement
met live keynotes en webinars.

Interactie, netwerken en gedachten uitwisselen is cruciaal in de fondsenwereld. Welke
oplossingen hebben jullie daarvoor uitgedokterd?
Hans De Rore: ‘Enerzijds was er Mix & Match: een
systeem waarbij de deelnemers met één muisklik met
andere aanwezigen konden praten. Dat maakte een
gesprek starten zelfs aangenamer voor mensen met

‘Omdat sprekers op afstand
geïnterviewd worden en
presenteren, wisten we dit
jaar zes grote namen uit de
internationale fondsenwereld
te strikken.’

drempelvrees. Anderzijds introduceerden we Meet
the Expert. Op elke companybooth-pagina van de
FIF-partners voorzagen we een netwerkbox, waarin
de experts van het bedrijf in kwestie zaten. Deelnemers konden hen vragen stellen over specifieke onderwerpen, producten en strategieën.’
En tot slot de standenruimte, ook een belangrijk onderdeel van een event. Hoe hebben jullie die vervangen?
Hans De Rore: ‘We ontwikkelden daarvoor de Fair
Square: een portaalpagina met logovisibiliteit van
onze partners. Tijdens de pauzes konden de deelnemers daarop doorklikken. Bij elke partner kwamen ze
terecht in een bijbehorende virtuele companybooth.
Daar konden ze keyfacts en andere content lezen,
video’s bekijken én een gesprek aanknopen met specialisten van elk bedrijf. Kortom: we maakten ook in
2020 van FIF een niet te missen evenement voor fondsenprofessionals.’

Meer informatie? tijd.be/fif2020 - Wilt u partner worden van FIF 2021? Contacteer info@fundinsidersforum.com

FSMA-accredited
webinars
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VAN LANSCHOT KEMPEN

Bekroond fonds
ziet beheerteam
uiteenvallen
Het succesvolle beheerteam van
onder meer Kempen Euro Credit
van Van Lanschot Kempen, ziet zes
van de acht beheerders vertrekken.
Het vertrek komt als een verrassing,
maar de continuïteit van het fonds
is gewaarborgd, luidt het bij het
fondsenhuis. ‘We hebben voldoende
ervaring aan boord en zijn daardoor
in staat vier additionele, ervaren
mensen uit eigen gelederen aan
te stellen die de strategie volgens

PERSONALIA
dezelfde aanpak voortzetten’, luidt
het. Alain van der Heijden en Harold
van Acht blijven bij Kempen en behouden hun verantwoordelijkheden.
‘Alain en Harold zijn de grondleggers
van de huidige strategie en maken
sinds de oprichting in 2008 deel uit
van het team.’
Het fonds haalde de voorbije jaren
dankzij een consistente prestatie
verschillende awards binnen. Het
won zes jaar op rij de De Tijd-award
in zijn categorie. Mede door de goede
prestaties is het belegd vermogen in
het fonds inmiddels opgelopen tot
bijna 2 miljard euro.

BELEGD VERMOGEN

Belgen beleggen weer
ruim 200 miljard
in fondsen

Stephen Harker, het hoofd Japanse
aandelen bij Man GLG, gaat na
een loopbaan van 43 jaar in de
fondsenindustrie met pensioen.
Harker beheert tot eind maart 2021
het Man GLG Japan Core Alpha
Fund, een fonds van meer dan
1,3 miljard euro. Jeff Atherson
neemt zijn rol over.

ADVERTENTIE

Tijdens het tweede kwartaal steeg
het belegd vermogen in fondsen
in België met 9,4 procent naar 209
miljard euro. Daarmee herstelde de
sector van de klap in maart door de
coronacrisis. Volgens de Belgische
fondsenfederatie Beama hadden
fondsen eind juni 60 procent van
de coronaverliezen gerecupereerd.
Gemengde fondsen zijn de belangrijkste categorie met een belegd
vermogen van 101,6 miljard euro.

F
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fonds
langetermijnrendementen

Aandelen (return in %, in euro)*

2010

2011

2012

2013

2014

Wereldwijd

16,1%

-8,2%

12,1%

30,0%

Europa

11,0%

-7,8%

16,0%

Europa smallcaps

28,1%

-14,5%

6,7%

België

2020 YTD
(per 18/10)

2015

2016

2017

2018

2019

13,2%

8,7%

6,3%

8,0%

-9,0%

25,1%

-0,5%

18,7%

5,2%

13,6%

3,7%

10,5%

-13,4%

23,9%

-6,9%

23,8%

26,2%

5,5%

24,8%

1,8%

19,4%

-16,9%

27,3%

-2,7%

-12,9%

18,9%

21,2%

3,3%

14,6%

4,9%

13,4%

-15,4%

22,3%

-7,5%

12,1%

-13,7%

21,0%

19,0%

11,0%

21,1%

4,3%

3,7%

-19,4%

14,4%

-9,5%

VS

18,1%

0,2%

9,6%

23,8%

22,3%

10,0%

14,7%

4,9%

-3,7%

29,9%

3,4%

Japan

17,5%

-10,2%

4,8%

22,0%

7,9%

22,6%

21,5%

13,5%

-14,4%

17,7%

-2,5%

Groeimarkten

15,7%

-13,4%

11,4%

-3,1%

9,7%

-2,5%

12,8%

18,0%

-12,4%

19,6%

-3,4%

Azië exclusief Japan

20,4%

-11,5%

15,2%

0,1%

17,0%

2,9%

11,7%

17,8%

-11,5%

20,3%

3,2%

2010

2011

2012

2015

2016

2017

2018

Eurozone

Vastrentend (return in %, in euro)*

2013

2014

2019

2020 YTD

Obligaties korf munten gediversifieerd

6,1%

2,9%

5,5%

-3,8%

10,8%

4,8%

3,2%

-4,4%

0,1%

7,0%

-1,2%

Obligaties in euro gediversifieerd

2,0%

2,0%

9,6%

0,9%

7,5%

0,6%

0,9%

-0,2%

-1,6%

4,2%

0,3%

Obligaties in euro high yield

7,3%

-2,0%

15,6%

6,4%

2,8%

1,6%

5,9%

3,6%

-4,5%

22,8%

-3,1%

Obligaties groeimarkten

9,8%

1,2%

9,9%

-8,7%

9,8%

3,5%

9,0%

-1,2%

-3,9%

12,4%

-5,4%

Obligaties in USD gediversifieerd

8,8%

4,6%

3,4%

-6,4%

15,1%

8,9%

6,0%

-9,0%

2,6%

8,9%

0,4%

Geldmarktinstrumenten in euro

0,4%

0,6%

0,9%

0,2%

0,2%

-0,1%

-0,1%

-0,3%

-0,7%

-0,1%

-0,4%

Geldmarktinstrumenten in USD

6,7%

1,1%

-2,0%

-4,4%

12,8%

10,3%

6,1%

-11,8%

5,7%

3,5%

-2,4%

2015

Andere (return in %, in euro)*

2010

2011

2012

2013

2014

Gemengde fondsen laag risico

3,3%

-1,3%

8,0%

4,3%

6,4%

1,7%

2,1%

3,1%

-5,5%

8,2%

-1,8%

Gemengde fondsen neutraal risico

6,5%

-2,8%

6,6%

4,0%

7,8%

3,9%

4,4%

3,1%

-6,7%

12,2%

-2,0%

Gemengde fondsen hoog risico

9,3%

-5,8%

9,1%

9,2%

8,3%

5,1%

4,6%

5,7%

-9,0%

17,7%

-2,6%

Gemengde fondsen flexibel risico

4,9%

-3,3%

6,1%

5,8%

5,0%

2,6%

3,2%

5,4%

-7,9%

8,9%

-2,1%

Dynamische pensioenspaarfondsen

8,1%

-6,2%

11,8%

12,4%

7,1%

9,3%

3,4%

7,8%

-8,7%

16,7%

-3,9%

* Gemiddelde returns van alle geregistreerde fondsen in België uit betreffende categorie, return in euro.
Gemiddelde returns krijgen een kleur in functie van hun grootte, gaande van donkerrood (meest negatieve return) tot donkergroen (meest positieve return)

2016

2017

2018

2019

2020 YTD

Bron: VWD
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best presterende aandelenfondsen op 3 jaar

Aandelenfondsen
België
ISIN-code

Internationaal

Tijd-kronen* Jaarlijkse return**

ISIN-code

Europa
Tijd-kronen* Jaarlijkse return**

1 jaar 3 jaar 5 jaar

ISIN-code

Tijd-kronen* Jaarlijkse return**

1 jaar 3 jaar 5 jaar

1 jaar 3 jaar 5 jaar

Selectum Benelux I

LU0652589192

ccc

4,38

2,74

8,04

MS Global Opportunity A

LU0552385295

ccc

47,64 23,21 22,08

FAST Eurp Fd A

LU0202403266

cc

15,86 13,76

8,07

AXA B Eq Belgium

BE0152676954

ccc

-1,22

1,36

5,75

LOF Wld Br (EUR) MA

LU1809976100

ccc

31,92 21,43 16,93

MS Eurp Opp A

LU1387591305

-

34,68 13,10

-

Rivertr Eq Belgium A

LU1278912495

cc

-8,18 -3,43

2,28

DPAM Invest B Eq GemsSus W

BE6246061376

cc

38,96 21,24 16,56

Comgest Gwth Eurp Opp €

IE00B4ZJ4188

ccc

26,20 12,53 13,43

NN(B) Inv Belgium P

BE0124921827

cc

-10,50 -4,81

1,43

T. Rowe P Gl Eq A

LU0143551892

ccc

37,83 20,81 18,07

FF European Dyn Gwth A

LU0261959422

ccc

12,91 11,32 10,34

ValSq Equity Belgium C

BE6285413074

-

-15,49 -5,20

-

Aegon AM Inv Comp Gl Sust C €

IE00BYZHYX44

-

50,78 20,39

TSI Pan Eurp Focus Ret Acc £

GB00B01CWZ36 cc

15,22 11,08

7,01

KBC Eq Flanders

BE0164243223

cc

-6,35 -5,31

2,88

GS Fds GS Gl Millennial Base

LU0786609619

cc

37,32 20,38 15,24

Mirova Eurp Env Eq R

LU0914733059

ccc

22,07 10,44

8,66

KBC Eq Belgium

BE0129009966

cc

-7,55 -5,43

2,48

SIF SEILERN WORLD GROWTH £ I IE00B4Z5CM38

-

18,12 18,29 13,98

Candriam Eq L Eurp Innov C

LU0344046155

ccc

21,23 10,16 10,24

KBC Multi Tr Belgium

BE0126900241

c

-14,01 -5,66

0,73

CPR Inv Gl Disr Opp A

LU1530899142

-

39,16 18,07

-

DPAM Invest B Eq Eurp Sust W

BE6246078545

ccc

12,55

9,69

9,12

Belf Eq Belgium C

BE0942851115

c

-13,46 -5,82

1,14

TreeTop Glob Gl Conviction A

LU1117668860

cc

41,09 17,97 17,12

UBS(L)EQ European Opp Unc Q

LU0848002365

cc

13,98

9,62

5,73

Arg Belg Aand R Cap

LU0056758476

c

-3,46 -6,61

0,20

TSI Gl Eq Income Ret Acc £

GB00B1YW3W13 cc

49,74 17,63 13,54

Comgest Gwth Eurp EUR

IE0004766675

ccc

9,54

9,47

8,45

Europa small- & midcap
ISIN-code

Eurozone

Tijd-kronen* Jaarlijkse return**

VS
ISIN-code

Tijd-kronen* Jaarlijkse return**

1 jaar 3 jaar 5 jaar
IE0004766014

ccc

24,44 16,70 14,71

G-Fund Eurp SMCap I€

LU0675296932

ccc

24,55

8,97 12,56

Montanaro Monta EuSmCos €

IE00B411W698

cc

11,63

8,03

8,13

SLIG Eurp SmCos A

LU0306632414

cc

16,95

7,50

8,89

TIF European SmCos Ret Acc £

GB0001531424

ccc

17,50

7,48 10,41

BL European SmCos B

LU0832875438

cc

19,84

6,33

Belf Eq Eurp SmMid C

BE0948878245

ccc

8,15

5,17

Oddo BHF Avenir Europe B

FR0010251108

ccc

9,54

T. Rowe P Eurp SmCos Eq Fd A

LU0382931250

ccc

23,82

Mandarine Mandarine Europe F

LU1303941089

-

18,08

Comgest Gwth Eurp SmCos €

-

T(L) Pan Eurp Abs Alpha AE

7,82

7,66

-

cc

13,97

4,83

cc

3,51

4,43

BE6246057333

ccc

4,85

LU0145644893

cc

6,01

-

0,65

2,46

-

-4,66

2,46

FR0010505578

ccc

0,62

2,43

LU0213956849

ccc

2,73

2,19

-

-4,91

1,80

-

LU1469428814

-

AGIF EURL Eq Gwth AT

LU0256840447

FF Sust Eurozone Eq A

LU0238202427

DPAM Invest B Eq Euroland W
DWS Inv Top EUR LC

7,55

Eleva Eleva EUR Sel I (EUR

LU1616921232

7,86

BNPP L1 Eq Eurp Low Volty C

LU0982365545

4,93

9,49

EdR SICAV Euro Sust Gr A-EUR

4,25

9,42

HSBC GIF EUR Gwth M1

4,11

-

DPAM Eq L EMU SRI MSCI Idx B

LU1494416545

Japan

Tijd-kronen* Jaarlijkse return**

Tijd-kronen* Jaarlijkse return**

ISIN-code

1 jaar 3 jaar 5 jaar
100,43 39,66 29,62

MS US Growth A

LU0073232471

cc

7,13

MS US Advantage I

LU0225741247

ccc

61,25 32,17 23,71

4,34

PrivilEdge Sands US Gw ($) M

LU0990495292

cc

55,54 28,50 21,08

4,35

7,92

TSI US Eq Inc Fd Ret Acc £

GB00BD37P705

-

67,93 27,55

2,70

3,73

JPMF US Growth D

LU0119065240

cc

48,56 27,05 20,02

-

WF(L) Ww US All Cap Gwth Z$

LU0851225333

-

37,31 24,35

2,27

Brown Adv US Eq Gwth Fd P $

IE00B4M05337

cc

27,78 23,68 16,27

5,26

AA F Alger US Eq A

LU0851650381

cc

37,84 22,53 18,31

5,62

GS Fds GS US Focused Gr Eq B

LU0234573342

cc

42,84 22,44 15,68

FTIF Fran US Opp A

LU0109391861

cc

37,39 21,82 16,04

Groeimarkten
ISIN-code

ISIN-code

1 jaar 3 jaar 5 jaar

-

Azië
Tijd-kronen* Jaarlijkse return**

1 jaar 3 jaar 5 jaar

ISIN-code

Tijd-kronen* Jaarlijkse return**

1 jaar 3 jaar 5 jaar

First Sentier JP Focus F B £

GB00BWNGX432 -

24,53 15,69 16,31

MS Emerging Leaders Eq A

LU0815263628

cc

35,32 13,67 11,21

Comgest Gwth JP JPY

IE0004767087

ccc

26,54 15,62 15,91

GS Fds GS BRICs Eq Ptf B

LU0234580636

ccc

15,29

Nomura JP Hg Conviction Fd I

IE00BBT38576

-

26,89 15,47 15,30

JPMF EM Equity D USD

LU0117895366

ccc

GS Fds GS JP Eq Part Pt Base

LU1217870671

ccc

16,76 11,05 12,50

BNYM GF Gl EM Fd $ C

IE00B85QLQ12

cc

T. Rowe P Japanese Eq Fd A

LU0230817339

ccc

21,50 10,46 12,82

FF EM Focus Fd A ($)

LU1102505929

ccc

GAM Star Star Japan Le. Ord

IE0003014572

ccc

18,16

9,45 12,01

SISF BRIC A Acc

LU0228659784

ccc

FF Japan Y

LU0318940771

cc

13,18

8,85

7,44

Carm Pf Emerg F € Acc

LU0992626480

cc

33,93

TIF Japan Ret Acc £

GB0001529121

ccc

17,70

7,83

8,09

Nordea 1 EM Stars Eq BP

LU0602539602

ccc

20,86

BL Equities Japan B

LU0578148453

ccc

6,63

7,09

9,98

TSI Gl Em Mkt Eq Ret Acc £

GB00B10SJD63

cc

GS Fds GS JP Eq Ptf B

LU0234695293

cc

8,67

6,29

6,85

T(L) Gl EM Eq AU

LU0143863198

cc

1 jaar 3 jaar 5 jaar
MS AS Opp A

LU1378878430

-

37,91 19,42

9,06 12,89

Mirae AGDF AS Great Cons A $

LU0593848301

cc

19,64 12,04 11,19

16,37

8,25 11,39

FF AS Pac Opp Fd Y ($)

LU1116431138

ccc

13,77 11,42 13,72

33,03

7,80 11,23

Nomura Asia Ex Japan High I

IE00BBT37X86

-

28,98 10,78 14,94

9,58

7,71 10,58

UBS(L)KSS Asian Eq P

LU0235996351

ccc

25,81 10,16 13,37

7,93

7,64 11,49

BNYM GF Asian Eq A

IE0003795394

cc

37,54

9,25 10,23

7,54

FF Asia Focus Y

LU0318941159

ccc

14,06

8,75 11,27

7,44 10,72

T. Rowe P AsxJap Eq I

LU0266341725

ccc

16,77

8,62 10,91

21,89

7,23

8,07

First Sentier AsPac Sust A €

GB00B2PDRY03

cc

20,82

7,09

8,09

T. Rowe P AS Opportunites A

LU1044871579

ccc

8,80

7,87
14,28

8,36

-

8,22

8,26 11,00

*De Tijd-kronen geven de prestatie van de fondsen weer over een periode van vijf jaar. De berekening van de kronen gebeurt op basis van vier criteria, waarbij regelmaat van de prestatie het belangrijkste is. Het aantal kronen varieert tussen 0 (b) en 3 ( ccc). Hoe hoger
het aantal kronen, hoe beter het fonds presteert binnen zijn categorie. Verzekeringsfondsen of fondsen die geen vijf jaar bestaan, worden niet in de berekening meegenomen en krijgen dus geen kronen (-). Voor meer informatie over de methodologie: www.tijd.be/kronen
** In euro, op 19/10/2020, gerangschikt volgens return op 3 jaar (top 10)

De fondsenradar van De Tijd.
Uw favoriete beleggingsfondsen voor u uitgelicht.
Het aantal beleggingsfondsen is duizelingwekkend. Ze komen van alle kanten en gaan ook alle kanten op. Ze zijn
soms duurzaam, soms langzaam, soms een beetje uitgeblust en soms vol startup-energie. Bij De Tijd riepen we
daarom de Fondsenradar in het leven. Een tool ontwikkeld en begeleid door onze experten die de hele dag het
fondsenfi rmament bestuderen. Niets ontgaat hen, ze volgen elke evolutie en elke trend op de voet. De Fondsenradar
speurt naar die fondsen die matchen met uw persoonlijke criteria en die tegelijk het meeste potentieel hebben. Die
selectie serveren we netjes op uw scherm, zodat u zelf uw onderbouwde keuze kan maken.

Surf naar tijd.be/fondsenradar

