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Fondsen met kapitaalbescherming
en gestructureerde obligaties
Fondsen met kapitaalbescherming (ﬁxfondsen)
Iedereen spreekt over fondsen of beleggingsfondsen. Onder deze algemene noemer gaan echter enkele
belangrijke verschillen schuil. De meeste fondsen zijn ICB’s: ’Instellingen voor Collectieve Beleggingen’. Iedere
ICB is als het ware een bedrijf op zich en is vaak door een bank opgericht. Het doel van dat bedrijf is het
spaargeld van veel beleggers samenbrengen in één grote pot. Met die grote pot zal het fonds of ICB beleggen
volgens een vooraf bepaalde strategie.
Sommige fondsen die in België verkocht worden, bieden kapitaalbescherming. Deze fondsen hebben altijd een
eindvervaldag. Het is bij die fondsen de bedoeling dat u op die eindvervaldag minstens uw ”inleg”, de som die u
er oorspronkelijk in had belegd, terugkrijgt. Maar let op, deze bescherming is geen juridische garantie dat u uw
geld sowieso helemaal terugkrijgt.
Zo’n bescherming kan ook een invloed hebben op uw rendement. Net zoals voor alle beleggingen geldt ook hier:
hoe lager het risico, hoe lager het rendement.
De kapitaalbescherming geldt enkel op de eindvervaldag van het fonds. Als u vroeger uitstapt, geldt deze
bescherming niet. Bij een vervroegde uitstap kunnen uw aandelen dus meer, maar ook minder waard zijn dan
toen u ze kocht.

Gestructureerde obligaties
De term ”gestructureerde obligatie” (of ”structured note”) omvat een brede waaier aan financiële instrumenten
met een bepaalde looptijd. Ze verschillen onderling door hun rendementsmechanisme, hun onderliggende
activa (aandelenkorf, beursindexen, grondstoffen ...) of de vorm van hun winst (vaste en/of variabele coupons,
toegekende meerwaarde op de vervaldag). In sommige gevallen geven ze recht op de terugbetaling van 100%
van de nominale waarde op de vervaldag.
Als een nieuwe gestructureerde obligatie wordt uitgegeven, kan de belegger er op de primaire markt op
intekenen gedurende een welbepaalde periode, de ”uitgifteperiode” genoemd, en tegen een vaste prijs.
Gestructureerde obligaties worden verhandeld op de beurs. Een gestructureerde obligatie kopen na de
uitgifteperiode of ze voor vervaldag verkopen, moet de belegger doen via de secundaire markt.
De aankoop- of verkoopprijs wordt dan bepaald door de koers van de gestructureerde obligatie en de
makelaarskosten. De koers van een gestructureerde obligatie schommelt volgens allerlei factoren, zoals de
resterende looptijd, de financiële gezondheid van de emittent, de evolutie van de onderliggende waarde, de
volatiliteit van de markten en het renteverloop.
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Voordelen

Risico’s

➞ Ruim aanbod aan formules waardoor de belegger
kan opteren voor een belegging die aan zijn profiel
en zijn doelstellingen is aangepast.
➞ Mogelijkheid om op een potentieel hoog rendement
te mikken zonder rechtstreeks in risicovolle activa
te beleggen en met in sommige gevallen recht op de
terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal.
➞ Eenvoudige toegang tot complexe financiële markten, zoals de grondstoffenmarkten, de groeimarkten
... zelfs met een beperkt beginkapitaal.

➞ Risico geen inkomsten te ontvangen: als het rendementsmechanisme niet in minimale inkomsten
voorziet, kan een ongunstig verloop van de onderliggende waarde ertoe leiden dat er op de vervaldag
geen opbrengst is.
➞ Kapitaalrisico: als de structured note geen recht
geeft op een terugbetaling van 100% van het kapitaal, kan een ongunstig verloop van de onderliggende waarde tot een gedeeltelijk of volledig kapitaalverlies leiden.
➞ Insolvabiliteitsrisico: hangt nauw samen met de
kwaliteit van de emittent. Aan de hand van de ratings die de ratingagentschappen toekennen, kan de
belegger zich daarvan een idee vormen. Als emittent van structured notes geniet BNP Paribas Fortis
een ”investment grade” rating (ratings van AAA tot
BBB- bij Standard & Poor’s en van Aaa tot Baa bij
Moody’s).
➞ Liquiditeitsrisico: hangt af van het bestaan en de
werking van een secundaire markt voor de structured note. Schematisch kunnen we stellen dat hoe
hoger het totale bedrag van de uitgifte, hoe groter
de kans dat ook het transactievolume hoog zal zijn,
wat het tegenpartijrisico verkleint. De markt van de
structured notes kan beperkt en dus weinig liquide
blijken, waardoor de belegger verplicht kan worden
zijn belegging tot de vervaldag te behouden.
➞ Wisselkoersrisico voor de structured notes die in
vreemde valuta’s worden uitgegeven. Het wisselkoersrisico impliceert dat de belegger op de vervaldag een bedrag in euro kan ontvangen dat lager
is dan het bedrag in euro dat oorspronkelijk werd
belegd.
➞ Risico op prijsschommelingen van het effect: de
koers van een structured note hangt af van het algemene renteverloop maar ook van de evolutie van
de onderliggende waarde en de volatiliteit van de
markten.
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Test uw
Testez
kennis
vos over
connaissances
“gestructureerde
sur les actions
producten“

Weet u dat...
✒ een structured note en een fixfonds meestal uitzicht bieden op kapitaalbescherming op eindvervaldag?
U krijgt dan op einddatum minstens uw begininleg terug, voor kosten.
✒ het rendement volledig of deels afhankelijk is van de evolutie van de onderliggende waarde (aandelenkorf,
index, grondstoffen, rente,…)?
✒ er structured notes bestaan die uitzicht geven op een jaarlijkse coupon? En andere die enkel op eindvervaldag
uitzicht geven op een mogelijke meerwaarde?
✒ het mogelijk is om een structured note tijdens de looptijd te kopen en/of verkopen aan een correcte marktprijs?

Meer weten over fondsen met kapitaalbescherming en gestructureerde
producten?
Ga naar www.wikifin.be of lees onze informatiebrochure financiële instrumenten op onze site
www.bnppparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID.
Bepaalde passages uit deze informatiefiche werden overgenomen van de site www.wikifin.be
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