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instrumenten en emittenten; en
2. geen enkel deel van hun bezoldiging rechtstreeks of
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Het
Apple-effect
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Hebt u het schitterende wit van onze cover al opgemerkt?
Hoewel wit niet echt een kleur is, wordt het algemeen wel als
kleur beschouwd. In het Oosten wordt het vaak geassocieerd
met perfect evenwicht, eenheid (en dus met het huwelijk),
puurheid, onschuld, ...
Wit is in ... dat merken we aan het aantal witte auto’s dat
wereldwijd verkocht wordt: witte auto’s zijn sinds 2006 de
grote favoriet en waren in 2014 goed voor een vierde van alle
verkochte auto’s.
Volgens Sally Augustin, doctor in de psychologie, kan dat
succes worden verklaard doordat wit, naast puurheid, ook
moderniteit en jeugd zou belichamen. Denken we maar aan
Apple, het bedrijf dat de beroemde appel in zijn vaandel

draagt. Ook het Britse dagblad Daily Mail verwijst naar de
gigant uit Cupertino en schrijft het succes van de witte auto’s
toe aan het ‘Apple-effect’: een referentie aan het verfijnde
design en de heldere kleuren die de consument weten te
verleiden. Volgens een woordvoerder van webanycar.com
zou wit de waarde van een auto met 25% doen toenemen. Een
witte wagen kopen, staat dus synoniem voor investering, en
een slimme investering zo blijkt. Kortom, wit zou voorspoed
brengen.
We hopen dan ook dat de cover van dit magazine uw
beleggingen wind in de zeilen geeft. Om u alle troeven in
handen te geven, hebben we voor u een speciaal nummer
samengesteld met onze vooruitzichten voor 2015.
We wensen u alvast veel leesplezier.

Thierry Charlier
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2015

volaTiliTeiT en
buiTenkansen bij de vleeT
2014 kan ongetwijfeld de geschiedenisboeken ingaan als een buitengewoon volatiel
jaar voor de financiële markten. Toch waren er op de aandelenmarkten geen grote
uitschieters. De Amerikaanse en Japanse markt konden weliswaar een mooie prestatie
neerzetten, maar de beursprestaties van Europa en een aantal groeimarkten bleven
opnieuw onder de verwachtingen. In muntenland schoot de dollarkoers daarentegen de
hoogte in. Op de oliemarkt ging de prijs van het zwarte goud dan weer onderuit toen de
OPEC op 27 november tegen alle verwachtingen in de productie niet verlaagde. Maar
de internationale obligatiemarkt zorgde voor de grootste verrassing. De rente op lange
termijn bleef er maar dalen naar ongeziene niveaus.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer
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Centrale banken aan het roer

In 2014 werd nog maar eens duidelijk dat
overheden en centrale banken nagenoeg
alle marktbewegingen in alle activaklassen enigszins weten te sturen, om niet te
zeggen dat ze die vaak uitlokken. Neem nu
de rente. De wereldwijde groei valt weliswaar nog steeds mager uit en momenteel
is niet inflatie, maar deflatie het grote risico. Dat is evenwel slechts een gedeeltelijke verklaring voor de huidige extreem lage
niveaus. De centrale banken kopen zowat
1% van de totale omzet op de obligatiemarkt, waardoor er een artificieel tekort
ontstaat en de rente bijna automatisch
verder daalt. Bepaalde beleggers nemen
genoegen met deze dalende vergoeding.
Anderen gaan op zoek naar alternatieven.
Zo stroomt er heel wat geld naar risicovollere alternatieven zoals aandelen, high
yield, groeimarkten enz.
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ook
nog in 2015 het geval zijn. De Verenigde
Staten hebben hun aankoopstrategie laten varen en overwegen zelfs een bescheiden renteverhoging. De fakkel werd
echter al overgenomen door de Bank of
Japan en de ECB zou dit voorbeeld reeds
in het eerste kwartaal volgen. De inflatie
in de eurozone blijft veel te laag en Mario
Draghi heeft al herhaaldelijk beloofd dat
hij er alles zal aan doen om het deflatiespook te verdrijven.

Europese aandelen blijven
favoriet

De zoektocht naar rendement gaat verder.
Bij gebrek aan alternatieven blijven aandelen de favoriete activaklasse. Een licht
stijgende rente zal daar weinig aan veranderen. Zelfs als de Duitse rente op 10 jaar
langzaam maar zeker opklimt naar ons
doel van 1,2%, is dergelijk rentepeil nog
lang geen concurrent voor de aandelenmarkten die een veel hoger dividendrendement bieden. Een verdere stijging van
de Amerikaanse rente zal de Amerikaanse
aandelenmarkten normaal gezien niet veel
schaden. De geschiedenis leert ons dat de
6 maanden voor de eerste renteverhoging,
die nu ongeveer van start gaan - de eerste
renteverhoging door de Federal Reserve is

voorzien voor juni -, volatiel maar licht opwaarts gericht zijn.
We verkiezen nog altijd Europese aandelen
die een stuk aantrekkelijker gewaardeerd
zijn en dus meer herstelpotentieel hebben dan hun Amerikaanse tegenhangers.
De resultaten van de Europese bedrijven
staan nog steeds op hetzelfde niveau als
15 jaar geleden, de beurskoersen logischerwijze ook. Als de Europese economie
een beetje sneller groeit, kan dit samen
met de zwakkere euro en de daling van de
olieprijs zorgen voor een snellere winstgroei, wat ook de aandelenmarkten op het
oude continent ten goede zou komen.

Mooie kansen buiten de
eurozone

’s Werelds grootste aandelenmarkt mogen we echter niet over het hoofd zien.
De waardering van de Amerikaanse markten ligt een stuk hoger. Toch zal de hele
wereld blijven investeren in de sterkste
economie en de sterkste munt ter wereld.
Maar uiteindelijk maakt het niet uit welke
centrale banken liquiditeiten verstrekken of waar de drukpersen draaien. Een
(groot) deel van het geld zal toch naar
Amerika stromen. Door het groeiverschil
tussen de Amerikaanse en Europese economie zal het beleid van de Federal Reserve en de ECB trouwens nog verder uit
elkaar groeien. De Federal Reserve zal geleidelijk aan haar rentes verhogen, terwijl
de ECB bijkomende monetaire versoepelingsmaatregelen zal doorvoeren. De USD
zal waarschijnlijk sterk blijven of de EUR
zwak. Voor de Europese belegger zullen er
zich wellicht heel wat buitenkansen voordoen om buiten de eurozone in munten
te beleggen, zoals in Noorse Kroon. Het
land heeft een ijzersterke balans met weinig schulden en veel investeringsreserves
voor de volgende generaties. Momenteel
staat de munt wat onder druk als gevolg
van de daling van de olieprijs, maar deze
correcties bleken de afgelopen jaren steevast mooie buitenkansen.
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“Het leven is niet:
afwachten tot de storm
is gaan liggen, maar leren
dansen in de regen.”
Citaat toegekend aan Seneca

Conclusie
Ook in 2015 zal er aan volatiliteit geen gebrek zijn. Hierdoor kunnen we
goede instappunten en -momenten kiezen. Het groeiverschil tussen de
Amerikaanse en Europese economie en het contrasterende beleid van de
Fed ten opzichte van de ECB zullen op de markten al voor onderhuidse
spanningen zorgen. Daarbij komen nog vragen zoals: hoe ver zal de olieprijs nog verder wegzakken en wat zal de impact zijn op landen zoals
Rusland en Venezuela? Is er een Grexit op komst? Zullen de spanningen in
het Midden-Oosten afnemen of juist toenemen? Hoe lang zullen de landen
in het Verre Oosten nog accepteren dat de yen, onder impuls van de acties
van de Bank of Japan, steeds verder wegzakt? En zo kunnen we blijven
doorgaan.
De ervaring leert ons dat een negatieve schok meestal uit totaal onverwachte hoek komt. Een zogenaamde ‘unknown unkown’ zoals Donald
Rumsfeld het noemde, of een zwarte zwaan volgens Nicolas Thaleb. Maar
ook bij deze volatiliteit zal iedereen die er klaar voor is goede instapmomenten en koopkansen weten te vinden.

Markante feiten van het discretionaire beheer in december
Correctiefase benutten om positie
in aandelen te versterken
In december 2014 werd de aandelenmarkt opnieuw wisselvalliger.
De terugval midden december was
te wijten aan de sterke daling van
de olieprijs en de onrustbarende
situatie in Rusland, en dan vooral de
enorme ontwaarding van de roebel. De beheerders hebben van die
correctiefase geprofiteerd om de
posities in aandelen – met name in
Europa – te verstevigen.
De daling van de olieprijs, de zwakke
positie van de euro tegenover de
dollar en een bescheiden opleving
van de groei in bepaalde landen
bieden inderdaad fraaie vooruitzichten voor de komende maanden,
ondanks de politiek-economische
moeilijkheden in Griekenland. De Europese economie krijgt ook nieuwe
zuurstof dankzij de diverse maatre-

gelen die de Europese Centrale
Bank aankondigde. Zo beloofde
Mario Draghi in 2015 in totaal 1.000
miljard euro te injecteren om de
groei op te krikken.
De beheerders hebben ook de positie in Amerikaanse aandelen lichtjes
uitgebreid, hoewel die markt al
enkele records had opgetekend in
2014. De economie van Uncle Sam is
aan de beterende hand en de aandelenmarkt bleef eind 2014 aantrekken.
Speurtocht naar alternatieve obligaties dankzij flexibele fondsen
Op de obligatiemarkt ging het er in
december net zo aan toe als in de
eerste maanden van het jaar en
bleven de rentes in Europa zakken.

Die daling heeft zich echter gestabiliseerd in de afgelopen weken.
De Amerikanen verwachten dan
weer een eerste rentestijging in de
tweede helft van 2015. In die context
moeten beleggers in hun speurtocht
naar rendement zowel bijzonder
alert blijven om buitenkansen op te
sporen als gepast reageren op veranderingen in de markt. De beheerders gaan daarom de liquiditeiten
die vrijkomen na de vervaldag van
bepaalde posities herbeleggen
in een flexibel obligatiefonds. De
beheerders van dat fonds kunnen
namelijk snel de allocatie van hun
korf aanpassen op grond van hun
risicobeheer.

Valérie de Gheldere, investment manager
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(Bron: Bloomberg)

beurzen

verloop (in %)

12.01.2015

verloop (in %)
op 1 maand

sinds 01.01.15

Automobiel

2,9

0,1

over 2014
3,9

Banken

-4,3

-5,4

-2,8

Grondstoffen

5,6

-2,1

-6,4
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3,4

0,9
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over 2014

Europa - Euro Stoxx 50

-0,4

-2,5

1,1

Bouw & materialen

5,7

0,8

Europe - Euro Stoxx 600

0,8

-1,6

1,6

Financiële diensten

5,0

-0,7

-9,5

3,2

0,2

10,9

België - Bel20

2,6

-0,4

12,0

Voeding & dranken

Nederland - AEX

2,6

-1,4

5,3

Farmacie

3,6

3,3

17,9

Frankrijk - CAC40

2,0

-1,4

-0,8

Industrie

4,3

-0,2

-2,1

Duitsland - DAX

0,9

-0,8

2,7

Verzekeringen

2,8

-0,7

9,7

Verenigd Kon. - FTSE 100

3,2

-0,6

-2,7

Media

4,9

0,4

7,0

Zwitserland - SMI

2,5

1,8

9,5

Olie & gas

1,8

-4,1

-15,0

Verenigde Staten - S&P500

2,1

-0,7

12,6

Gezondheid en gezin

4,2

0,2

8,7

Japan - Nikkei 225

-1,0

-1,5

7,1

Detailhandel

6,4

-0,2

-4,3

Brazilië - Bovespa

1,7

-2,3

-2,9

Technologie

3,4

-1,3

7,4

Rusland - Micex

4,1

8,7

-7,1

Telecom

1,3

-0,4

7,3

India - Sensex

0,6

0,2

29,7

Reizen & ontspanning

4,5

-1,0

17,2

China - Shangai Composite

9,9

-0,2

52,9

Sociale dienstverlening

-1,5

-3,7

12,9
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OBLIGATIEMARKTEN

Terugblik op het afgelopen jaar en
vooruitzicht op wat komen gaat…

CHAMPAGNE,
BUBBELS
EN OBLIGATIES…
De Belgische obligatiemarkt sluit 2014 14% hoger
af dan 2013. Redenen genoeg om de champagne te
laten knallen. Voor sommige beleggers vloeien
de bubbels echter wat te rijkelijk.
Zij hadden het liever wat bescheidener gezien.
–––
Jérôme Massin,
investment specialist fixed income & private equity

Hoe wordt de prestatie van
een obligatie gemeten?

De jaarlijkse opbrengst van een obligatie bestaat uit haar coupon en de
koersschommeling over het hele jaar.
De coupon is doorgaans vast, de koers
daarentegen beweegt zich omgekeerd
evenredig met de rente en het kredietrisico van de emittent.
Dalen de rentevoeten en/of het risico
van de emittent, dan stijgt de obligatiekoers en omgekeerd. Als u bijvoorbeeld in januari 2014 hebt ingeschreven op de Belgische staatsobligatie
(BE000332412) met eindvervaldag
2024 en uitgegeven tegen 99,66%, dan
kreeg u een coupon van 2,6% en profiteerde u van een koersstijging van
16%. De totale winst bedraagt dan

18,6%. Als u in 2014 een obligatiebelegger was, dan heeft u voordeel gehaald uit de rentedalingen, want die
hebben grotendeels gezorgd voor de
betere prestatie.

Historisch lage rentes

Nooit eerder waren de Europese rentevoeten zo laag. De verklaring hiervoor ligt in de deflatoire tendens in
tal van landen waar de overheid reageert met geldinjecties door hun centrale bank. Het rentebeleid werd versoepeld en op de financiële markten
werden activa (waaronder obligaties)
ingekocht (Quantitative Easing).
Deze interventie moet ervoor zorgen
dat marktspelers een mooie meerwaarde op hun activa kunnen reali-
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seren die ze via het mechanisme van
rijkdomcreatie daarna opnieuw in de
reële economie investeren.
De obligatiemarkt is duidelijk niet aan
deze evolutie ontsnapt en heeft er
zelfs sterk van geprofiteerd, zo sterk
zelfs dat de verhandeling van tal van
obligaties tegen historisch hoge koersen niemand nog verbaast. Zo wordt
de obligatie GDF Suez, met een coupon van 5,95% en een eindvervaldag
in 2111, verhandeld tegen een koers
van rond de 160% van de nominale
waarde en is ze sinds 1 januari 2014
met 25% in waarde gestegen. Haar
rendement is in dezelfde periode ook
sterk gedaald (van 4,7% naar 3,6%).

2015: het jaar van de
normalisering?

Vandaag liggen de obligatiekoersen zo hoog
dat beleggers uiterst lage restrendementen riskeren te incasseren en zich kunnen
afvragen of ze nog correct worden vergoed
voor het risico van hun belegging. Met andere woorden, is er hier een enorme obligatiebubbel in de maak?
Ook al wijzen meerdere indicatoren in die
richting, (liquiditeit en prijs van bepaalde
obligatiesegmenten), vandaag is er nog
geen reden tot paniek. We verwachten geen
bruuske rentestijging en voor 2015 gaan
we uit van slechts een lichte stijging van
de referentierentevoeten. Bovendien is de
primaire markt sinds 2007 nooit zo actief
geweest. Dit bevestigt de appetijt van beleggers voor obligaties, ondanks de zwakke
rendementen. Zolang het monetaire beleid
soepel blijft (en de rentevoeten laag), hoeven we niet te vrezen voor een massale kapitaalterugtrekking en dus voor een scherpe
prijsdaling.
De omvang en richting van de rente-evolutie is echter moeilijk te voorspellen. Ter
illustratie hebben we de impact van een
rentestijging op de hele Belgische rentecurve gesimuleerd (zie tabel). Als de Belgische
rente bijvoorbeeld met 0,5% zou stijgen,
verliest de houder van een Belgische 10-jarige obligatie 3,28%.
Deze negatieve return is volledig toe te
schrijven aan de hypothetische rentestijging en kan worden gecompenseerd door
een verbetering van het risicoprofiel van
de emittent. In het financiële jargon zeggen we dan dat de credit spread verkleint.
In het geval van een overheidsemittent is

dit potentieel beperkt omdat deze instrumenten bovenaan de kredietschaal staan.
Onze Belgische obligatie bijvoorbeeld heeft
een rating AA, de derde beste rating die het
ratingbureau Standards & Poors toekent.
Daarom raden we aan om veeleer selectief te beleggen in zogenaamde ‘hoogrentende’ obligaties met een groter potentieel
voor kredietversterking. Met deze obligaties
kunnen we ook profiteren van een eventuele verbetering van de macro-economische
omgeving gezien hun positieve correlaties
met de economische cycli.

Een strategie voor 2015…

2015 kunt u zinvol inzetten door een deel
van uw kwaliteitsvolle obligaties te verkopen en zo uw winsten dankzij de rentedaling veilig stellen. Voor de obligaties in
euro die vóór 2017-2018 op eindvervaldag
komen en een rating A, AA of AAA hebben,
is het zeker verstandig het minieme restrendement te laten voor wat het is. De opbrengst van de verkoop zal doorgaans zelfs
hoger liggen dan wanneer u de obligatie tot
de eindvervaldag zou houden.
Deze strategie komt er in de praktijk vermoedelijk op neer dat obligaties van betere
kwaliteit worden verkocht en obligaties van
mindere kwaliteit en/of met een langere
looptijd worden behouden. Laat u echter
niet verleiden door obligaties met zeer hoge
coupons, uitgegeven door dubieuze emittenten. Bij deze selectieoefening kunnen
onze analisten u helpen om de juiste beslissingen te nemen en, waarom niet, in 2016
de champagne opnieuw te laten knallen.

Scenario van een rentestijging met 50 basispunten (0,50%) op de Belgische rentecurve

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

9 jaar

10 jaar

Begin

0,00%

0,01%

0,05%

0,19%

0,29%

0,42%

0,60%

0,71%

0,88%

Einde

0,50%

0,51%

0,55%

0,69%

0,79%

0,92%

1,10%

1,21%

1,38%

Return

-0,10%

-0,73%

-1,20%

-1,73%

-2,17%

-2,58%

-2,90%

-2,98%

-3,28%
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SECTORALE ANALYSE

Vooruitzichten 2015

Lessen uit 2014
Het beursjaar 2014 is uiteindelijk positief afgesloten en, niet
onbelangrijk, de intersectorale arbitrages zijn doorslaggevend
geweest. Uit deze uiteenlopende sectorale prestaties kunnen
we enkele lessen trekken om 2015 zo goed mogelijk voor te
bereiden, een jaar dat zich gunstig aankondigt voor aandelen.
Zodra de conjunctuurverbetering zich duidelijker aftekent,
zouden de beurzen een interessant stijgingspotentieel moeten
bieden, vooral in een context van negatieve reële rendementen
op deposito’s en de duurte van de obligatiemarkten.
–––
Guillaume Duchesne, investment advisor equity

Eerste vaststelling: een toegenomen zoektocht naar rendement

Sinds de financiële crisis van 2008 leven we
in een omgeving van zwakke economische
groei, is de inflatie aanzienlijk vertraagd
en wordt er in Europa zelfs gevreesd voor
deflatie. De obligatierendementen hebben
nieuwe historisch lage niveaus bereikt. Beleggers hebben dan ook hun toevlucht gezocht in aandelen die een hoog dividend
garanderen zoals nutsbedrijven, telecom en
farmacie.
Welke lessen kunnen we hieruit trekken
voor 2015? De rentevoeten zijn momenteel
extreem laag en zouden geleidelijk aan moeten stijgen. De waarderingen van defensieve
aandelen lijken hun limiet te hebben bereikt.
In deze fase is een zekere selectiviteit gepast. Bij de defensieve sectoren gaat onze
voorkeur naar farmacie en in mindere mate
naar telecom. De farmacie kent nog steeds
goede fundamentele factoren (zie verder) en
de winstvooruitzichten voor telecom stabiliseren eindelijk dankzij de ontwikkeling van
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4G, een inschikkelijkere Europese Commissie
en het gebruik van tal van klantengegevens.
De nutsbedrijven lopen daarentegen meer
risico. Behalve een hoog rendement heeft de
sector nog steeds een hoge schuldenlast,
blijft hij gereguleerd en is niet meer zo goedkoop na de mooie prestatie van 2014.
Op basis van een - zelfs bescheiden - herstelscenario van de wereldeconomie raden
we aan om eerder te kiezen voor cyclische
sectoren (zie grafiek). De geleidelijke versnelling van de wereldwijde activiteit – onder impuls van de Verenigde Staten – zal
de verkoop en winst van de bedrijven ondersteunen. Daarnaast hebben de cyclische
waarden veel aantrekkelijkere waarderingsniveaus dan de defensieve. De waarden die
het meest aan de internationale vraag staan
blootgesteld, zouden ook van een dalende
euro moeten profiteren. Onze favoriete cyclische sectoren zijn technologie, industrie
en duurzame consumentengoederen (in het
bijzonder auto’s, luxe).

Tweede vaststelling: kwaliteit vóór
alles

In 2014 hebben de beleggers ook ingezet op
kwaliteitsvolle waarden. Dit uitte zich in een
zoektocht naar een hoge rentabiliteit van het
eigen vermogen. In deze context werd de farmacie beloond voor haar duidelijke troeven:
solide balansen, nieuwe producten, fusies,
minder druk van de generische geneesmiddelen. Het stijgingspotentieel van de sector
is momenteel wellicht beperkter (we hebben
eind 2014 ons advies verlaagd naar neutraal)
maar door de kwaliteit ervan blijven we vertrouwen hebben in de langetermijnvooruitzichten.
Een andere sector die het goed doet, is technologie. Een economie die steeds immateriëler wordt met in het bijzonder de ontwikkeling
van cloud computing, het toenemende gebruik
van gegevens op het internet (big data), de
alomtegenwoordigheid van technologie in
de industrie en de consumptieproducten zijn
bronnen van seculaire groei voor deze sector.
Uiteraard moeten we rekening houden met de
waarderingen, maar we zijn ervan overtuigd
dat zodra het kaf van het koren is gescheiden,
deze sector in 2015 opnieuw voor een groot
aantal opportuniteiten zal zorgen.

derde vaststelling: het debacle
van de grondstoffen

De grondstoffenprijzen, en in de eerste plaats
de olieprijs, zijn eind 2014 gekelderd en hebben in hun val de energie- en mijnbouwbedrijven meegesleurd. De verleiding is vandaag
groot om, gezien de sterke onderwaardering,
terug te keren naar de energiesector. We raden
echter aan om nog wat geduld te oefenen. Een
blijvend lage olieprijs, drastische besparingen
in de investeringsuitgaven van de sector en de
vrees voor een dividendvermindering kunnen
op korte termijn op de prestatie van de sector
blijven wegen. In afwachting worden door de
dalende olieprijs de kaarten opnieuw geschud
met een overdracht van rijkdom van de producenten naar de energieconsumenten. In tal van
landen zal de koopkracht van de consument
verbeteren en zullen ondernemingen hogere
winstmarges genieten. Een daling van de olieprijs met 20 USD verbetert doorgaans de groeivooruitzichten met om en bij 0,4% binnen twee
tot drie jaar. Begin 2015 kan dus gunstig zijn

voor cyclische duurzame consumptiewaarden
(in het bijzonder auto’s) en ook voor bepaalde
chemische bedrijven.

Vierde vaststelling: een banksector op de goede weg

De financiële sector heeft begin 2014 zeer goed
gepresteerd dankzij de verdere stabilisering
van de politieke omgeving in Europa die al in
2013 was ingezet. De vrees voor een uiteenspatting van de eurozone is afgenomen, het
soevereine risico is verminderd, een Europese
bankenunie werd aangekondigd en de waarderingsmultiples waren zwak. Hierdoor werd
een omgeving gecreëerd die een opleving in de
hand werkt. De sector moet nu nieuwe katalysatoren vinden die fundamenteler zijn. Het
economische herstel in Europa en de kredietstijging zouden de rentabiliteit van het eigen
vermogen op middellange termijn moeten ondersteunen, maar dit proces zal waarschijnlijk
zeer geleidelijk gaan en de waarderingen geven
vandaag hun fair value (reële waarde) weer.
We zien dus geen reden om de sector snel
een positief advies te geven. Een belangrijke
aankondiging van de Europese Centrale Bank
(massale terugkoop van activa bijvoorbeeld)
kan ons wel van mening doen veranderen …
VOORbEELd VAn dE SECTORROTATIE In dE VEREnIGdE STATEn: dE uITGAnGSHYpOTHESE VAn GROEIHERSTEL En InfLATIESTIjGInG IS EEn
VOORdEEL VOOR dE MEEST CYCLISCHE SECTOREn
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AANDELENMARKTEN

Onze favorieten
in 2015
Van defensieve naar cyclische aandelen
Alle ingrediënten voor een opleving in 2015 zijn voorradig:
extreem lage rentes, de waardedaling van de euro
tegenover de dollar en de daaraan gekoppelde
Aziatische munten, de val van de olieprijs en de
investeringsplannen van de nieuwe Europese Commissie.
Voor de eerste keer sinds lang ligt voor de Europese
bedrijven in 2015 een winstgroei van meer dan 10%
in het verschiet. Met welke aandelen kunt u hiervan
profiteren?
–––
Patrick Casselman, Rudy De Groodt & Sandra Vandersmissen,
senior equity specialists

2014 : Europese beurzen
eindigen met veel moeite
positief

De Amerikaanse beurzen vestigden in
2014 nieuwe records, maar de Europese beurzen geraakten niet op dreef
(Euro Stoxx50 slechts +1,2%). Onder
andere door de Russisch-Oekraïense
crisis liet het Europese conjunctuurherstel op zich wachten en viel de
winstgroei de helft lager uit dan verwacht (ook door negatieve wisselkoerseffecten). De beurzen kregen wel
steun van de (verbale) interventies
van de centrale banken en het TINAeffect (there is no alternative), al waren het vrijwel enkel de defensieve en
hoge dividendaandelen die daarvan
profiteerden.

2015: de langverwachte
overschakeling van
defensieve naar cyclische
aandelen

De Amerikaanse economie draait op
volle toeren. Het zal dus niet lang
meer duren of we krijgen een opwaartse rentecyclus, waardoor men
een wereldwijde normalisering van
de obligatierentes mag verwachten.
Na jaren van sterke prestaties van
defensieve en hoge dividendaandelen
mikken we in de loop van 2015 op een
overschakeling van rentegevoelige
naar conjunctuurgevoelige aandelen.
We zien daarom het grootste potentieel in de doorgaans nog laag gewaardeerde cyclische sectoren: duurzame
consumentengoederen (voorkeur voor
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de autosector), industriële waarden
en technologie. Bij onze aandelenkeuzes houden we ook rekening met
3 sterk ondersteunende trends: bedrijven die zullen profiteren van de
opwaardering van de dollar, de daling
van de olieprijs en de aanhoudende
fusie- en overnameactiviteit.
2015 wordt opnieuw een volatiel jaar.
Het lijkt dus een succesvolle beleggingsstrategie om effecten aan te kopen bij tussentijdse correcties, zoals
in de aanloop naar de Griekse verkiezingen, bij geopolitieke spanningen,
als de ECB niet doet zoals verwacht
of bij een snelle rentestijging in de VS.

Favoriete aandelen in onze
favoriete sectoren

De sector van cyclische consumentengoederen zal het meeste profiteren
van de combinatie van de opwaardering van de dollar, de daling van de
olieprijs en het economische herstel.
In de autosector is Volkswagen onze
favoriet, want erg laag gewaardeerd
als men rekening houdt met het bovengemiddelde groeipotentieel en de
aantrekkelijke winstmarges.
Ons favoriete media-aandeel is het
Britse WPP, dat profiteert van het betere advertentieklimaat.
In de luxesector geven we de voorkeur
aan Richemont boven Swatch omwille van het uitgebreide juwelenaanbod,
een efficiënter kostenbeheer en een
betere kapitaalallocatie.
In de chemiesector geven we de voorkeur aan specialty chemicals zoals
DSM of Solvay, waar de olieprijsdaling voor een grotere marge zorgt. Bij
DSM speelt bovendien een vleugje
speculatie mee.
De industriesector zal profiteren van
de toenemende investeringen en de
opwaardering van de dollar, ook al
kan de olieprijsdaling de investeringen in de energiesector wat doen
afnemen. We geven de voorkeur aan
Airbus en Randstad.
In de Europese technologiesector zouden we stilaan winst nemen op ASML,
Infineon en ATOS en wachten op betere instapmomenten. Ericsson blijft
interessant omwille van de aantrekkelijke waardering en de huidige investeringsgolf in de telecomsector.

Favoriete aandelen in neutrale sectoren

We blijven voorlopig neutraal voor
de financiële sector. Gezien de grotere volatiliteit vormen ze wel ideale
trading-opportuniteiten om in te spelen op het wisselende beurssentiment
tussen risicoappetijt en risicoaversie.
Onze favorieten zijn: ING (mooie ren-

Ons advies over de aandelen in dit artikel
Bedrijf

Evolutie van het advies over de laatste

Datum

12 maanden
Ablynx
Aegon
Airbus
Carrefour
DSM
Ericsson
ING
KBC Ancora
Lloyds Banking Group
Novartis
Richemont
Randstad
Roche
Royal Dutch Shell
SABMiller
Sanofi
Solvay
Tubize
UBS
Volkswagen
WPP

Van Houden naar Kopen
Kopen
Van Houden naar Kopen
Van Houden naar Kopen
Van Houden naar Kopen
Kopen
Kopen
Kopen
Kopen
Van Kopen naar Houden
Van Kopen naar Houden
Kopen
Van Kopen naar Houden
Van Houden naar Kopen
Kopen
Van Kopen naar Houden
Van Houden naar Kopen
Kopen
Van Houden naar Kopen
Van Kopen naar Houden
Van Kopen naar Houden

dabiliteitsverbetering, nog laag gewaardeerd), Aegon (zal profiteren van
de nakende Amerikaanse rentestijging), aangevuld met UBS en Lloyds
Banking Group. Iets risicovoller, maar
nog zeer laag gewaardeerd zijn Société Générale (recent teruggevallen door Russisch risico) en Deutsche
Bank (de onzekerheid over mogelijke
boetes weegt momenteel nog op de
koers). Op de Belgische beurs focussen we op het afnemende risicoprofiel van KBC via de ondergewaardeerde holding KBC Ancora.
Voor energiewaarden komt er in de
loop van 2015 mogelijk een historische instapkans maar voorlopig achten we het te vroeg (zonder steun voor
de olieprijs). Zo daalde de beurskoers
van Total minder dan de olieprijs en
het dividend zal in 2015 opnieuw niet
gedekt zijn door de kasstroom. We
verkiezen Royal Dutch Shell, het olieaandeel met de beste balans. In de
materiaalsector zien we voor geduldi-
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ge beleggers wat opportuniteiten. Zo
vinden we Rio Tinto interessant, omdat de meeste metalen waarschijnlijk
hun bodem bereikt hebben. Ook een
fusie met Glencore behoort tot de mogelijkheden.
In de farmasector behouden we Novartis, ook al was dit de absolute topper van 2014, Sanofi en Roche. Op de
Belgische beurs blijven we koper van
Tubize en Ablynx.
In de voedingssector zouden we
stilaan winst nemen op AB InBev
en inruilen voor SABMiller (beste
groeilandprofiel en mogelijke overnamekandidaat voor AB InBev). Ook
Carrefour is koopwaardig omwille
van de succesvolle herstructurering
en commerciële herpositionering.

BELEGGINGSTHEMA’S VOOR 2015

DIVERSITEIT
HERVORMING
RENDEMENT
Ook in 2015 zal de economische groei in de Verenigde
Staten en de rest van de wereld verschillend blijven
verlopen. Voor de VS komt het erop aan hun monetaire
beleid te verstrakken zonder de economische opleving te
schaden. Andere regio’s moeten alle zeilen bijzetten om
groei te creëren. De zoektocht naar rendement belooft in
2015 een grote uitdaging te worden.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

Een verhaal van twee werelden

Achter de gestage wereldgroei gaat een heterogeen economisch en monetair beleid schuil. De Amerikaanse economie is
de drijvende kracht terwijl Europa en Japan met bijkomende
monetaire maatregelen het aarzelende economische herstel
pogen te stimuleren. China kan dan weer hulp gebruiken bij
de overgang naar een consumptiegedreven economie.
De Amerikaanse centrale bank heeft in 2014 de aankoop van
obligaties vlot afgebouwd. De rentevoeten zijn niet gestegen
en bij de obligaties konden zelfs aantrekkelijke rendementen
worden opgetekend.
2015 luidt een nieuwe fase in voor het monetaire beleid in
de Verenigde Staten. De financiële markten bereiden zich
voor op een rentestijging. Wanneer die stijging er komt en
hoe snel die zal evolueren, hangt af van de Amerikaanse
economische groei. De intrestvoeten zullen licht stijgen. De
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obligatierendementen van de voorbije jaren zullen moeilijk
te evenaren zijn. Om een redelijk totaalrendement te halen,
raden we u aan om uw portefeuille gedeeltelijk te herschikken met hoogrentende en bijgevolg risicovollere beleggingsproducten. Het is dus belangrijk om te herschikken volgens
uw beleggersprofiel.
De Amerikaanse aandelen staken er met kop en schouders
bovenuit terwijl andere regio’s zich door een volatiele periode moesten worstelen. Een sterkere wereldeconomie zal zich
vertalen in betere bedrijfsresultaten en een groter beurspotentieel.
Beleggen in 2015 zal een grote uitdaging zijn. Onze 10 beleggingsthema’s helpen u op weg. De strategie verschilt van
belegger tot belegger. Naast het risicoprofiel speelt ook de
beleggingshorizon een grote rol.

thema’s voor defensieve beleggers.
1 - ObLIGATIES

A. Europese en Amerikaanse hoogrentende obligaties
Deze obligaties, met een lage kredietrating, hebben een hogere coupon dan andere
obligaties en kenden de voorbije jaren een
groeiend succes. De kwaliteit van de emittenten verbetert. Bij Amerikaanse hoogrentende obligaties raden we wel aan om lange
looptijden en energiebedrijven te vermijden.
B. Geselecteerde bedrijfsobligaties uit
groeilanden in sterke valuta
Beleggers met risicoappetijt kunnen extra
rendement puren uit geselecteerde bedrijfsobligaties uit groeilanden. De laatste jaren
is de kwaliteit en het volume sterk toegenomen. Steeds meer bedrijven uit groeilanden
doen een beroep op de financiële markten
om hun expansieverhaal vorm te geven.
Hoewel stijgende rentevoeten een invloed
kunnen hebben op deze obligaties, gaan we
ervan uit dat ze veerkrachtig genoeg zijn
om hiermee om te gaan. Onze voorkeur gaat
naar Azië, waar lage energieprijzen de budgettaire druk doen dalen en de kasstromen
van bedrijven doen toenemen.

B. Wereldwijde REIT’s
Beursgenoteerde vastgoedbeleggingsvennootschappen, ook gekend als REIT’s, trekken heel wat beleggers aan. De wetgever
verplicht hen om 90% van hun winst uit te
keren. Brutodividenden variëren van 3 tot
6%, afhankelijk van de sector en de regio.
Zolang de rentevoeten niet bruusk stijgen,
zullen REIT’s goed presteren.
3 - ALTERnATIEVE STRATEGIEën En
GESTRuCTuREERdE pROduCTEn

Beleggers die op een relatief veilige manier rendement willen halen, grijpen best
terug naar alternatieve formules. Zij kunnen terecht bij alternatieve ICB’s met diverse onderliggende activa en strategieën,
of gestructureerde producten opgebouwd
uit complexe instrumenten (futures, opties
enz.) die een rendement nastreven zonder
de looptijd te verlengen. Kies voor producten met een korte looptijd en gedeeltelijke
of volledige kapitaalsgarantie.

C. Europese converteerbare obligaties
Converteerbare obligaties combineren kenmerken van aandelen en obligaties. We
verwachten dat Europese aandelen goed
zullen presteren. Converteerbare obligaties
zouden dan ook een graantje moeten kunnen meepikken.
2 - dE EEuWIGE LOKROEp VAn
dIVIdEndEn

A. Hoogrentende aandelen
Beleggers die op zoek gaan naar regelmatige inkomsten moeten hun horizon verbreden en uitkijken naar andere activa. De
vraag naar aandelen met beloftevolle dividenden blijft groot. Bedrijven die in staat
zijn hun dividend jaarlijks te verhogen, zijn
zeer populair.

In een notendop
bLIjVEn STREVEn nAAR REndEMEnT

1

Europese en Amerikaanse hoogrentende obligaties
Geselecteerde bedrijfsobligaties uit groeilanden in sterke valuta
Europese converteerbare obligaties

2

Hoogrentende aandelen
Wereldwijde REIT’s

3

Alternatieve strategieën en gestructureerde producten
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Thema’s voor dynamische beleggers
4 – Een klimmende dollar

De Amerikaanse economie heeft de
leiding genomen en de Fed zal binnenkort het soepele monetaire beleid
terugdraaien. Het groei- en renteverschil tussen de VS en de rest van de
wereld zal nog groter worden, waardoor de Amerikaanse dollar sterker zal
klimmen. Het monetaire beleid in Europa en Japan blijft soepel, waardoor
de dollar nog verder zal stijgen, met
een verbetering van het concurrentievermogen van Europese en Japanse
exporteurs als gevolg. Zo kan een bedrijf met een zwakke munt overwegen
om zijn omzet en winst in het buitenland te verhogen (transactioneel
voordeel) om die later opnieuw om te
zetten in de nationale munt tegen betere tarieven (omzettingseffect).
5 - Investeringen als motor
voor groei

Europa kent een zwakke economische groei en de bedrijfsinvesteringen
blijven bescheiden. Het economische
herstel heeft nood aan structurele
hervormingen. De Europese Commissie heeft onlangs een investeringsplan
van 315 miljard EUR aangekondigd.
In de Verenigde Staten hebben bedrijven door de financiële crisis hun
investeringsuitgaven uitgesteld. De
betere economische context en een
grotere consumentenvraag zijn een
duidelijk voorteken dat bedrijven opnieuw gaan investeren.
6 - Europese renaissance

Behalve besparingen en structurele
hervormingen zal er in de eurozone
geleidelijk aan groeipotentieel ontstaan. Naarmate de eurozone zijn
concurrentiepositie verbetert, zullen
er zich ook mooie kansen voordoen en

kan een inhaalbeweging op gang komen. Europese bedrijven halen meer
dan 50% van hun winst buiten de
eurozone. Een zwakkere euro kan dit
aandeel nog doen stijgen. De lagere
olieprijzen zijn dan weer goed nieuws
voor de consument.
7 - Groeimarkten in een race
naar verandering

Tegen 2050 zal de waarde van de
wereldhandel naar verwachting een
veelvoud zijn van die van vandaag.
Groeilanden gaan hierin een voorname rol spelen. China, Mexico, India en
Indonesië zijn veelbelovend. Voor de
meeste groeimarkten is het concurrentievermogen belangrijk om de levensstandaard te handhaven. Zij zijn
dan ook bereid om daartoe de nodige
maatregelen te treffen. De landen die
hierin slagen, worden door de financiële markten beloond.
8 - Technologische innovatie
en bedrijfsefficiëntie

Bedrijven gaan op zoek naar maatregelen om kosten te beperken, marges
te verbeteren en competitief te blijven. Met nieuwe technologieën, energie-efficiëntie en outsourcing kunnen
bedrijven hun efficiëntie en productiviteit fors verbeteren.
9 - Demografische dividenden:
gevolgen van de vergrijzing

Tegen 2040 zijn 65-plussers goed voor
bijna 15% van de wereldbevolking. Het
spaarvermogen en de consumptie zal
hierdoor drastisch veranderen. Ook de
gezondheidszorg zal steeds belangrijker worden. Hoewel we op mature
economieën focussen, speelt de vergrijzing ook in China een belangrijke
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rol. Japan blinkt uit als ‘oudste’ natie
en krijgt extra aandacht.
10 - Opportuniteiten in munten

De Amerikaanse dollar blijft het belangrijkste wisselkoersthema voor
2015. Daarnaast zien we voor defensieve beleggers mogelijkheden in het
Britse pond (GBP) en de Noorse Kroon
(NOK), terwijl dynamische profielen
kunnen inzetten op de Mexicaanse Peso (MXN) en de Chinese Yuan
(CNH).

In een notendop
OPPORTUNITEITEN IN EEN
OMGEVING VAN LAGE GROEI EN
RENDEMENTEN

4

Winnaars van een stijgende
dollar

5

Investeringen als motor voor
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PORTEFEUILLEBEHEER

BELEGGINGSVERZEKERINGEN
Van lelijk eendje
tot sierlijke zwaan
In 1843 publiceerde de Deense schrijver Hans Christian Andersen ‘Het
lelijke eendje’. Een sprookje over een kuiken dat niet is zoals de andere
kuikens, maar uiteindelijk een prachtige zwaan wordt. De moraal van dit
verhaal is eenvoudig: schijn bedriegt! In zekere zin gaat dit ook op voor
levensverzekeringen als beleggingsinstrument. De mogelijkheden van
deze financiële instrumenten worden vaak niet optimaal benut. Nochtans
kan een levensverzekering of beleggingsverzekering uw portefeuille een
meerwaarde geven.
–––
Bart De Graeve, AG Insurance

Levensverzekering of beleggingsverzekering?

Laten we eerst enkele misverstanden uit de weg ruimen.
Een levensverzekering is de algemene benaming voor elk
type contract waarbij een premie wordt betaald in ruil voor
een bepaalde tegenprestatie bij leven of overlijden van de
verzekerde. Een beleggingsverzekering is dan weer in de
jaren ’90 ontstaan, toen men het nut van deze contracten
begon in te zien bij de structurering van een vermogen
of beleggingsportefeuille. Vanaf 2005 werden levensverzekeringen steeds meer als zuiver beleggingsinstrument
gebruikt. Een beleggingsverzekering is een levensverzekeringscontract. Juridisch gezien is zelfs enkel ‘levensverzekering’ de correcte benaming, en biedt het mogelijkheden
waarvan u misschien zelfs het bestaan niet kende.
We grijpen terug naar het magische woord ’contract’,
want dit vormt de basis van alle eigenschappen die hierna
volgen. De onderliggende financiële structuur van een levensverzekering bepaalt uiteindelijk welk type belegging
het wordt: met een focus op bescherming, of op een potentieel hoger rendement.

Kort samengevat: een levensverzekering kan omschreven worden als volgt:
- Het is een contract met alle kenmerken daarvan.
- Het heeft een specifieke financiële structuur.
We nemen eerst de levensverzekering als beleggingsinstrument onder de loep. Er bestaan twee grote groepen
van levensverzekeringen: tak 21 en tak 23.

Tak 21: Garanties

Levensverzekeringen van tak 21 bieden een hoge mate van
bescherming. Het gaat hier immers om een pure resultaatsverbintenis en de facto kapitaalsbescherming. Alles
start bij het engagement dat de verzekeraar contractueel
aangaat met de verzekeringnemer: bij aanvang van het
contract wordt - meestal voor een periode van 8 jaar - een
technische rentevoet vastgelegd. Het contract kan bovendien bepalen dat de verzekeraar een deelname in de winst
toekent. Contractueel is de verzekeraar verplicht om het
netto geïnvesteerde kapitaal en de technische rentevoet
te garanderen. Dit betekent dat de dekkingswaarden - dat

• 17 •

PORTEFEUILLEBEHEER

Tak 23: hoger rendementspotentieel

Levensverzekeringen van tak 23 zijn wat
hun onderliggende waarden betreft, te vergelijken met de bancaire beleggingsfondsen. Ze zijn immers gekoppeld aan een of
meer beleggingsfondsen (Unit Linked) en
dus vergelijkbaar met de zgn. ‘instellingen
voor collectieve belegging met veranderlijk
kapitaal’, of simpelweg SICAV’s en BEVEK’s.
Dit betekent dat het beleggingsuniversum
via Tak 23 volledig beschikbaar is: aandelen, obligaties, vastgoed en verschillende
combinaties hiervan, net zoals u dat van
uw bancaire fondsen in portefeuille gewoon
bent.

zijn de activa van de verzekeraar bestemd
om deze verbintenis na te komen - in alle
omstandigheden minstens gelijk moeten
zijn aan deze gewaarborgde bedragen. Daar
bovenop moet de verzekeraar wettelijk een
bijkomende solvabiliteitsmarge van minimum 4% voorzien. Controle hierop gebeurt
door de Nationale Bank via:
• een driemaandelijkse controle van de
dekkingswaarden
• strikte opvolging van de solvabiliteitsmarge
• opvolging van de rendabiliteit per productcategorie
Het risico op waardeverminderingen ligt
bij de verzekeraar en niet bij de cliënt.
Verzekeraar AG Insurance werkt daarom
volgens het principe Asset & Liability Management, waarbij de rechten van en verplichtingen tegenover de cliënt primordiaal
zijn. Aangezien de vervaldagen en bedragen
op voorhand bekend zijn, worden de waarborgen gegarandeerd door langetermijnbeleggingen met risicobeheersing. De meerwaarden worden dan gerealiseerd door een
actief beheer en een vastgoedportefeuille.
Met hun stabiel en constant rendement
zorgen Tak 21-verzekeringen voor een grote
zekerheid in uw portefeuille.
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Er is evenwel een groot verschil: tak 23-verzekeringen blijven verzekeringscontracten,
maar het risico op waardevermindering
ligt bij de verzekeringnemer, net zoals dat
ook het geval kan zijn voor bancaire fondsen. Men spreekt hier eerder van een middelenverbintenis of inspanningsverbintenis
voor de verzekeraar: hij spant zich in om
goed te beleggen met toepassing van het
beheersreglement van het fonds.
Het rendement hangt af van de strategie
binnen de fondsen die gekoppeld zijn aan
de tak 23-verzekering. Om het risico te beperken, is een gezonde risicospreiding aangewezen. AG Insurance bepaalt voor haar
fondsengamma een eigen globale strategie
en werkt samen met een aantal gerenommeerde asset managers. Een multimanageraanpak die loont qua rendement, maar
ook qua spreiding van het fonds en de portefeuille in zijn geheel.

Conclusie

Ook een levensverzekering is een
interessant instrument voor een betere
spreiding van uw beleggingsportefeuille.

De kern van de zaak blijft echter
het levensverzekeringscontract

Contracten hebben het voordeel dat alles
van bij de start vastgelegd wordt. Bij iedere
levensverzekering is er dus sprake van een
bindend contract tussen twee partijen:
een verzekeringnemer en een verzekeraar.

Zo wordt bijvoorbeeld afgesproken welke
premie betaald wordt – het geïnvesteerde
bedrag – en wat de tegenprestatie zal zijn.
Het contract bepaalt ook wie die prestatie
krijgt op de einddatum van het contract (=
begunstigde bij leven) en wie de prestatie bij
voortijdig overlijden van de verzekerde uitbetaald krijgt (= begunstigde bij overlijden).
In de meeste gevallen – als u bijvoorbeeld
met uw eigen vermogen en voor uzelf belegt
– zullen de verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde bij leven dezelfde
persoon zijn. Op deze manier belegt u voor
uzelf en op einddatum krijgt u zelf de belegging terug.
Er wordt ook een begunstigde bij overlijden aangeduid. Dit biedt perspectieven voor
uw vermogensplanning of zelfs wanneer u
eenvoudigweg wil kiezen wie de begunstigde wordt van dat deel van uw patrimonium.
Bovendien wordt de tegenwaarde van een
levensverzekering snel uitbetaald aan de
begunstigde, én in volle eigendom.

Conclusie

Met een beleggingsverzekering kunt u
heel soepel met – een deel van – uw
vermogen omgaan.

Voordelen, maar ook enkele
nadelen:

Door de contractstructuur hebben verzekeringen de reputatie om nogal log over
te komen, en haast altijd komt er veel papierwerk bij kijken. Verzekeraars zijn sterk
in papierwerk. Maar het is net dankzij deze
’kleine lettertjes’ dat alles tot in het kleinste detail uitgewerkt en op voorhand bekend is. Weinig tot geen verrassingen voor
u dus als cliënt tijdens de looptijd van deze
belegging. Verzekeringen zijn juridisch als
aparte contracten te beschouwen: de verzekeraar is verplicht om voor uw beleggingsverzekeringen jaarlijks een apart overzicht
op te sturen.
De premietaks van 2% (voor particulieren)
die bij intekening betaald moet worden op
elke premiestorting, vinden velen een na-

deel. Enkel bij pensioenspaarverzekeringen
is er geen sprake van een premietaks. Eigenlijk doet men de waarheid geweld aan.
Deze taks werd in 2006 ingevoerd om met
gelijke wapens de concurrentiestrijd te
kunnen aangaan met sommige bancaire
beleggingen, die doorgaans zwaarder getaxeerd werden. Dus ja, die taks moet bij
elke premiestorting betaald worden, maar
doorgaans blijft het daarbij. Onder de huidige wetgeving is er bij beleggingsverzekeringen geen sprake van beurstaks, noch de
befaamde ‘Reynders-taks’. Op tak 23-beleggingsfondsen zonder contractuele rendementsgarantie is geen roerende voorheffing
verschuldigd, en voor tak 21-producten in
geval van afkoop binnen de eerste 8 jaar.

Conclusie

Beleggingsverzekeringen zijn fiscaal
interessant.

Tot slot een laatste principe:
Rente

Levensverzekeringen, en bij uitbreiding dus
ook beleggingsverzekeringen, zijn qua uitkering van een inkomen zeer flexibel: veel
verzekeringen bieden de mogelijkheid tot
vroegtijdige afkoop, maar sommige contracten bieden ook de mogelijkheid tot de uitbetaling van een rente. Het grote verschil is
dat een afkoop neerkomt op een ‘eenvoudige terugbetaling’ uit de reserve opgebouwd
in het kader van het contract.
Een rente wordt daarentegen contractueel bepaald en is een resultaatverbintenis.
De rente is ook gewaarborgd en is voor
bepaalde producten levenslang. In tijden
waarin ons pensioenstelsel in vraag wordt
gesteld, waarin we almaar langer en vooral
veel comfortabeler leven, is zoiets als een
zekere rente het overwegen waard.

Conclusie

Een pure rente is anno 2015 opnieuw
een hot item.
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Neem gerust contact op
met uw private banker
voor meer informatie
over deze beleggingsverzekeringen en de mogelijkheden hiervan.
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