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KFW
Nieuwe publieke lening in TRY op 2 jaar
Kreditanstalt für Wiederafbau (KFW) lanceert een nieuwe lening in Turkse lira (TRY) die een
coupon van 17,50% gedurende 2 jaar biedt.

De Turkse lira (TRY)
Sinds het vastleggen van de aanvangsdatum van de toetredingsgesprekken van Turkije tot de
Europese Unie en de verkrijging van een nieuwe lening van het IMF, in december 2004, kon de
Turkse lira flink aantrekken. Ten opzichte van de EUR steeg de munt in 2005 met 13,75%. Het
gestegen vertrouwen bij de investeerders en het relatief hoge renteniveau in TRY in de huidige
omgeving van lage rentevoeten zorgden voor een stevige ondersteuning van de munt.
Van maart tot juni 2006 werd de TRY evenwel mee naar beneden gesleurd met andere hoogrentende munten die de voorbije jaren profiteerden van de opgang van de “carry trades” die nu
echter massaal teruggedraaid werden. Dit zijn deals waarbij geld ontleend wordt in een munt met
een laag rentepeil, zoals de Japanse yen, de Zwitserse frank of de EUR, en herbelegd wordt in
activa die meer opbrengen zoals obligaties in hoogrentende munt. De stijging van het inflatiepeil in
de grote handelsblokken en de daaropvolgende renteverhogingen door de centrale banken aldaar,
deden vrezen voor een wereldwijde groeivertraging en een daling van de risicopremies, waardoor
de risicoaversie bij de beleggers weer oplaaide. Ook had het als gevolg dat hun aandacht weer
meer uitging naar andere factoren zoals de aanzienlijke tekorten op de lopende rekening van
sommige landen, in Turkije toch 7,5% van het BBP de voorbije 12 maanden. Bijkomende druk
ondervond de TRY door de perceptie dat de overheid, met het oog op de parlementaire en
presidentiële verkiezingen volgend jaar, lakser leek te worden ten aanzien van de door te voeren
structurele hervormingen en deze opgelegd door de EU met het oog op de toetreding van Turkije.
Het sentiment keerde echter weer in juli. De beleggers keerden opnieuw terug naar de ‘emerging
markets’ en meer specifiek voor de TRY leidde de kordate aanpak van de Turkse centrale bank tot
een fors herstel van de munt. In juni, juli en augustus werd ter bestrijding van de inflatie en ter
ondersteuning van de munt onder andere het richttarief opgetrokken met 425 basispunten tot
17,50% na vijf jaar van rentedalingen. De TRY blijft een speculatieve munt. Onder ander de evolutie
van het inflatiepeil, de rentepolitiek in de grote handelsblokken, de toetredingsonderhandelingen tot
de EU, en de afloop van de verkiezingen zijn belangrijke risicofactoren. Een lichte correctie van de
TRY, na de recente forse stijging is mogelijk, maar de hoge rendementen beperken de impact ervan
voor beleggers in obligaties in TRY.

Verwachtingen
• Op korte termijn (3 maanden): EUR/TRY naar 1,92.
• Op langere termijn (12 maanden): EUR/TRY naar 1,96.

Opportuniteit voor diversificatie
Deze obligatie in TRY kan best gezien worden als een interessante diversificatie in een portefeuille
die reeds een stevige basis heeft belegd in obligaties uitgedrukt in EUR, en in, ten opzichte van de
EUR, stabiele munten, met een hoge kredietwaardigheidsrating. Beleggers dienen zich natuurlijk af
te vragen of het hogere wisselkoersrisico in overeenstemming is met hun beleggersprofiel.

Voornaamste kenmerken van deze emissie
Emittent

Kredietanstalt für Wiederaufbau (KFW).

Waarborg

Federale Republiek Duitsland.

Rating

Moody’s: AAA / Standard & Poor’s: AAA / Fitch: AAA.

Munt

TRY (Turkse lira).

Risicofactor

Deze emissie staat bloot aan het wisselkoersrisico. Dit betekent dat de belegger op de vervaldag een bedrag in euro kan
ontvangen dat lager is dan het oorspronkelijk belegde bedrag in euro.

Totaal bedrag

75.000.000 TRY.

Coupures

2.000 TRY.

Financiële dienst

- Fortis Bank in België.
- Fortis Bank (Nederland) in Nederland.
- Fortis Banque Luxembourg in Luxembourg.

Coupon

17,50% (bruto) per jaar, betaalbaar na vervallen termijn op 22 september 2007 en 22 september 2008.

Vervaldag

22 september 2008, wat overeenstemt met een looptijd van 2 jaar.

Betalingsdatum

22 september 2006.

Emissieprijs

101,40%.

Rendement bij emissieprijs

16,62%.

Terugbetalingsprijs

100%.

Notering

Luxembourg.

ISIN-code

XS0265310630.

Taks op beursverrichtingen
(TOB)

- Bij de inschrijving: geen.
- Bij aankoop of verkoop op de secondaire markt: 0,07% (max. 500 EUR per verrichting).

Materiële levering van
de obligaties

Geen materiële levering.

Bewaring in
effectenrekening

Gratis bij Fortis1 tot 1 januari 2008, daarna tegen het geldende tarief.

Fiscaal regime voor
particuliere beleggers
in België

Op de inkomsten uit buitenlandse schuldinstrumenten die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde
professionele tussenpersoon zal 15% roerende voorheffing (RV) worden ingehouden.
De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers.

Prospectus

De beleggers dienen het Basisprospectus, opgemaakt in het Engels en gedateerd op 26 juni 2006, aandachtig te lezen
evenals de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) opgemaakt in het Engels.
Ze worden uitgenodigd om hun beslissing om te investeren in deze obligatie uitsluitend te baseren op de inhoud van deze
voormelde informatie en vooral op de inhoud van de sectie “Risicofactoren”. Een samenvatting in het Nederlands van het
Basisprospectus is eveneens beschikbaar.
Indien de beleggers dit nodig achten, kunnen ze bovendien een specialist in financieel advies raadplegen.

Ter beschikking aan de
loketten van elk Fortiskantoor of door te bellen
naar het nummer
02/565 35 35

1 Beleggers dienen zich te informeren over de kosten die andere financiële instellingen kunnen aanrekenen.

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingsperiode loopt van 22 augustus tot 19 september 2006 (mogelijke vervroegde afsluiting).
U kunt inschrijven op die nieuwe lening via PC banking of Phone banking (op het nummer 078 05 05 01) of aan de loketten van
de Fortis-kantoren. U vindt er het uitgifteprospectus, alsook op onze site www.fortisbank.be/beleggen (rubriek “obligaties”, daarna
“emissies”).
Voor alle aanvullende inlichtingen kunt u onze Klantendienst contacteren op het nummer 078 05 05 05.
09.2006 - Verantwoordelijke uitgever: G. Eeckhoudt - Fortis Bank NV - Warandeberg 3 - 1000 Brussel

