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Belgen sparen veel. En kreeg je als spaarder vroeger nog enig rendement, dan is het sop nu de kool niet waard. Omdat dat nog wel
even zo blijft, is het beter om alvast een gedeelte van je middelen in fondsen te beleggen. Wim D’Haese, hoofd beleggingsadvies bij
Deutsche Bank, verduidelijkt.

De eurozone kampt al jaren met een gebrek aan economische groei en om dat te verhelpen nam de Europese Centrale Bank (ECB)
enkele maatregelen. Wim D’Haese: ‘De ECB verlaagde de kortetermijnrente of de rente die banken aan de ECB betalen als ze geld
ontlenen. Zo hoopte de ECB bedrijven ertoe aan te zetten om te investeren en privépersonen om meer te consumeren. Intussen is die
rente tot nul gedaald en krijgen banken die hun overschotten niet als kredieten aanbieden een financiële sanctie.’

‘Een tweede maatregel van de ECB was de opkoop van staatsobligaties (Quantitative Easing) waardoor langetermijnrentevoeten tot
nooit geziene niveaus daalden’, vervolgt D’Haese. ‘Dat creëert aantrekkelijkere financieringsvoorwaarden voor landen, bedrijven en
privépersonen. Het opkopen gebeurt sinds maart 2015 en beloopt intussen zo’n 80 miljard euro per maand, van staats- en nu ook
bedrijfsobligaties. Sindsdien is er wel wat economische groei, maar toch niet zo veel.’

EN NU?

Wat staat beleggers nu te doen? ‘Een eerste advies is om het risicoprofiel niet te veranderen. Plots veranderen van defensief naar
offensief, betekent niet dat je dat risico aankunt. Dan is de verwachtingen bijstellen een beter idee. Net zoals actief beleggen.’

Maar de pistes om te beleggen, zijn niet zo duidelijk. ‘Oplossingen met klassieke obligaties in euro zijn er helemaal niet. Mogelijk
kunnen gestructureerde producten (zie inzet Gestructureerde producten ) wel een oplossing in euro bieden voor de belegger’, zegt
D’Haese. ‘Kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties ( investment grade ) in dollar zijn het beste alternatief. Vanwege de rente (tot 2,2% hoger
dan vergelijkbare bedrijfsobligaties in euro) en vanwege het aspect wisselkoers. Bij Deutsche Bank zien we de dollar stijgen omdat de
monetaire politiek van de Europese en die van de Amerikaanse centrale bank verder zullen divergeren.’

‘Voor de belegger die toch wat (meer) risico aandurft, raden wij aan om aandelen met een redelijk dividend te selecteren.
Van bedrijven die in staat zijn om het dividend ook op te trekken ( dividend growers ). In de laatste vijf jaar is het verschil in
rendement tussen obligaties en dividenden van aandelen zelden groter geweest. Tegelijk behouden de Amerikaanse aandelen hun
aantrekkingskracht. Die activaklasse is in de VS goed gediversifieerd en minder volatiel dan in Europa.’

GEMENGDE FONDSEN

Beleggen doe je het best gespreid over verschillende activaklassen: aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeit… Maar zelf de juiste
instrumenten selecteren wordt moeilijk. Kies je voor een fonds met alleen aandelen of alleen obligaties, dan diversifieer je al binnen
een activaklasse, maar nog niet over de grenzen van de activaklassen heen.

‘Dat doe je wel als je belegt in een gemengd fonds, met zowel aandelen als obligaties…’, licht Wim D’Haese toe. ‘Beleggen in een
gemengd fonds is prima, maar in enkele gemengde fondsen tegelijk is nog beter. Elke fondsbeheerder heeft de vrijheid om een
strategie en aanpak te ontwikkelen. Bij Deutsche Bank stelden we een fonds met de best presterende gemengde fondsen in de markt
samen. En het zijn onze eigen deskundigen die het fonds beheren.’

FLEXIBELE GEMENGDE FONDSEN

Een bijzondere soort fondsen zijn flexibele gemengde fondsen. Ze beantwoorden aan de belangrijkste verwachting van de beleggers:
profiteren van een stijgende beurs en de schade beperken bij een daling. D’Haese: ‘Bij flexibele gemengde fondsen stemmen de
fondsbeheerders de samenstelling van het fonds af op beursschommelingen en het verwachte marktrisico voor de verschillende activa.
Belegt een fonds nadrukkelijk in aandelen, maar verwacht de beheerder een dalende aandelenmarkt, dan kan hij het gewicht van de
aandelen verminderen. Of omgekeerd. Hetzelfde geldt voor obligaties of andere activa.’

Adviseurs van Deutsche Bank kunnen beleggers vanzelfsprekend ondersteunen in hun keuzes en beslissingen. ‘Ze stemmen hun
advies af op het financial ID (= het unieke persoonlijke profiel bij DB), de situatie en de wensen van de klant’, weet D’Haese. ‘En
natuurlijk op de toestand van de economie en de financiële markten. Deutsche Bank biedt als onafhankelijke fondsendistributeur zijn
klanten de best mogelijke beleggingen, in een filosofie van open architectuur. Bij de selectie besteden we bijzonder veel aandacht aan
het neerwaartse risico.’
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