WAT ZIJN HEDGE FUNDS?

Hedge funds zijn beleggingsinstrumenten die meestal de juridi- beleggingsportefeuille te diversifiëren. Wanneer de beurskoersen dalen, gaat het rendement van hedge funds meestal minder
sche vorm van een fonds hebben.
achteruit dan dat van de rest van de markt. Hedge funds kunnen
Het werkwoord ‘to hedge’ betekent ‘indekken’. Men zou geneigd
bijgevolg bescherming bieden in een dalende markt. Dit sluit
zijn te denken dat het doel van deze fondsen is het risico te
eventueel negatieve prestaties echter niet uit.
neutraliseren. Het tegengestelde is waar. De term hedge fund
slaat op een veelheid van fondsen die in zeer uiteenlopende activacategorieën beleggen met zeer uiteenlopende risiconiveaus.
Het is heel moeilijk een exacte definitie voor een hedge fund te
■■ wisselkoersrisico: dit hangt af van de munt waarin het hedge
geven.
fund is genoteerd en van de valuta waarin de activa van het
fonds zijn uitgedrukt. Voor een Europese belegger uit de eurozone
is dit risico onbestaande voor zover de notering en onderliggende
activa tot de eurozone worden beperkt. Voor de andere valuta
In het algemeen is een hedge fund een beleggingsinstrument daarentegen is het aanzienlijk.
met de volgende algemene eigenschappen:
■■ Liquiditeitsrisico: de beleggingen in hedge funds zijn doorgaans
weinig liquide. Zo is er vaak een lock up periode; gedurende deze
■■ De fondsbeheerder wil een absoluut rendement halen en dus
periode kan een hedge fund niet verkocht worden.
het fonds onttrekken aan de algemene markttendens. Om dit te
■■ Volatiliteitsrisico: de volatiliteit kan aanzienlijk zijn en leiden
bereiken doet het fonds een beroep op een zeer brede waaier
tot een waardevermindering. De volatiliteit hangt evenwel van
van beleggingsinstrumenten (waaronder derivaten als opties,
de gevolgde strategie af.
futures, …), vaak wordt hierbij ook gebruikt gemaakt van heel
■■ Een belangrijke risicofactor is het ontbreken van transparanilliquide instrumenten.
tie inzake het beleggingsbeleid.
■■ Het fonds voorziet in de mogelijkheid om effecten te shorten,
■■ Hedge funds zijn over het algemeen gevestigd in landen waar
waardoor waarde kan worden gecreëerd als de beheerder denkt
weinig tot geen toezicht wordt uitgeoefend door een autoridat de koers van een effect in de nabije toekomst zal zakken (hij
teit, waardoor ze veel meer blootstaan aan risico’s als fraude,
verkoopt het effect en koopt het wat later goedkoper terug in)
niet-naleving van de beleggingsstrategie, het in gevaar brengen
of waardoor het marktrisico voor de portefeuille in zijn geheel
van de financiële structuur.
kan worden verminderd door de bedragen van aangekochte en
■■ Het uitgebreide aantal gehanteerde instrumenten, waaronder
geshorte activa (volledig of gedeeltelijk) in evenwicht te brengen.
derivaten, en de mogelijkheid om te lenen om een hefboomef■■ Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het hefboomeffect.
fect te creëren, maken dergelijke beleggingen riskanter als de
Met het oog hierop kan het fonds leningen aangaan om belegginbeheerder de verkeerde beslissingen neemt.
gen te financieren die het interessant vindt.
■■ De keuze van minder liquide en minder conventionele onderlig■■ Hedge funds worden over het algemeen aan minder strikte
gende waarden kan ertoe leiden dat in geval van een financiële
regelgeving onderworpen dan gewone fondsen en hebben een
crisis, het moeilijk tot onmogelijk wordt een correcte waarde te
grote mate van beleggingsvrijheid.
bepalen van het hedge fund. In bepaalde gevallen is het zelfs
■■ Hedge funds vergelijken hun resultaten niet met een benchniet meer mogelijk uw hedge funds te verkopen.
mark. Hun doel is een positief rendement te behalen, ongeacht
■■ De termijn tussen de verkoop van de rechten van deelneming
de richting van de markt. Een hedge fund beoogt namelijk de
in het hedge fund en de creditering van de verkoopopbrengst
realisatie van een absolute prestatie, in tegenstelling tot een
kan variëren van een aantal weken tot verscheidene maanden,
relatieve prestatie (dit wil zeggen ten aanzien van een marktinafhankelijk van het geselecteerde product. Hier dient een onderdex zoals de BEL20, de Dow Jones of de MSCI).
scheid gemaakt te worden tussen open en gesloten fondsen.
■■ Bovendien vertonen hedge funds meestal een zwakke
Open fondsen kopen de rechten van deelneming tegen hun
correlatie met de traditionele aandelen- en obligatieinventariswaarde terug. Bij gesloten fondsen is de terugkoop
markten, wat ze tot uitstekende instrumenten maakt om een

Risico’s

Kenmerken

door de instelling uitgesloten. De belegger moet zich in dat geval BELASTINGEN
tot een secundaire markt wenden om zijn rechten van deelne- Taks op beursverrichtingen (TOB): bij de meeste fondsen moet
ming te verkopen.
u een beurstaks betalen bij de verkoop van deelbewijzen van het
fonds.

Kosten en belastingen

Roerende voorheffing op dividenden: op de dividenden van
Als u deelbewijzen van fondsen koopt of verkoopt, houdt u best distributieaandelen moet u een belasting, de roerende voorhefrekening met de kosten en belastingen die u moet betalen. Deze fing, betalen.
beïnvloeden eveneens het rendement van uw deelbewijzen.
Roerende voorheffing op de meerwaarde: de meerwaarde op
fondsen die voor meer dan 25% beleggen in schuldvorderingen
(= bv. obligaties) wordt eveneens onderworpen aan een roerende
voorheffing.
KOSTEN
Bewaarloon: om uw deelbewijzen te bewaren op een effectenrekening rekenen de meeste banken kosten aan.

Meer weten over hedge funds?

Lopende kosten: onder de lopende kosten vallen onder andere
de beheerscommissie en de prestatiecommissie. Deze kosten Ga naar www.wikifin.be of lees onze Informatiebrochure financiële
moet u niet betalen op het ogenblik van de aankoop van het instrumenten op onze website www.bnpparibasfortis.be.
fonds. Ze worden jaarlijks afgehouden van het rendement.

Verantwoordelijk uitgever: A. Moenaert – BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702 – juni 2016.

032809800668

Instap- en uitstapkosten: instapkosten zijn een eenmalige kost
bij het kopen van deelbewijzen van een fonds. Ze worden meestal uitgedrukt in een percentage van het kapitaal dat u belegt.
U betaalt wel geen uitstapkosten wanneer u uw deelbewijzen
weer verkoopt.

