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GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN:  
EEN INTERESSANT ALTERNATIEF IN EEN 

PERIODE VAN LAGE RENTEVOETEN
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Op zoek naar alternatieven voor de klas-
sieke bankproducten? Het klimaat van 
lage rente is niet erg gunstig voor obli-
gatiebeleggingen, tenzij beleggers zich 
in het vaarwater van de speculatieve 
beleggingen (High Yield²) begeven, die 
gepaard gaan met een hoger kredie-
trisico, namelijk een lagere rating dan 
BBB- volgens Standard & Poor’s. Een 
interessante oplossing bestaat erin te 
kiezen voor gestructureerde producten: 

gestructureerde schuldbewijzen die zijn 
uitgegeven door financiële instellingen 
zoals Deutsche Bank of andere financi-
ele instellingen (Credit Suisse, Société 
Générale, BNP Paribas, enz.), waarvan 
het rendement afhankelijk is van ver-
schillende strategieën en onderliggende 
waarden. Deze producten bieden onder 
andere de mogelijkheid om te profiteren 
van het groeipotentieel van de onderlig-
gende activa (waardestijging van een 

valuta, stijging van een beursindex of 
van fondsen, ...). Het grootste deel van 
deze gestructureerde schuldbewijzen 
die door Deutsche Bank worden uitge-
geven, biedt een recht op de terugbe-
taling van de nominale waarde door de 
uitgever op de vervaldatum (behalve in-
dien deze emittent failliet gaat of in ge-
breke blijft).

1 De terminologie ‘gestructureerd product’ in dit artikel verwijst enkel naar gestructureerde schuldinstrumenten. Een gestructureerd schuldinstrument is een schuldeffect 
met een vaste looptijd dat in principe wordt uitgegeven door financiële instellingen en waarvan het rendement, in de vorm van een vaste of variabele coupon die uitbetaald 
wordt gedurende de looptijd of op de eindvervaldag van het effect, afhangt van één of meerdere onderliggende waarden (bijvoorbeeld interestvoeten of een beursindex). 
De uitgever verbindt zich ertoe het belegde kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag (behalve in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat).

² Speculative Grade-obligaties keren hoge coupons uit, wat evenwel  gepaard gaat met een groter risico dat de uitgevende onderneming haar betalingsverplichtingen niet 
nakomt.  Speculative Grade-effecten hebben een rating lager dan BBB- bij Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating bij Moody’s of Fitch. 

³ Het deel van uw tegoeden dat u zoveel mogelijk wenst af te schermen van onzekerheden en waarbij u aanvaardt om het op langere termijn te investeren. Het kan gaan om 
een kapitaal dat u wilt opbouwen voor een bepaald doel op gemiddelde of lange termijn (aankoop van vastgoed, pensioenkapitaal, …) of een kapitaal dat u wilt bescher-
men om er regelmatige inkomsten (of een rente) uit te halen. 

4 Dit is het deel van uw geld dat u aan een sneller ritme wenst te zien groeien en waarvoor u een vooraf vastgelegd (hoger) risiconiveau aanvaardt.

Beleggen	in	gestructureerde	producten1	kan	een	interessante	kans	
bieden	voor	beleggers	die	hun	koopkracht	graag	willen	behouden.	In	
ruil	voor	een	aanvaardbaar	kredietrisico	kunnen	zij	profiteren	van	de	

potentiële	stijging	van	bepaalde	activaklassen.	
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Het scenario dat voldoet aan uw 
doelstellingen

De beleggers die het best zijn uitgerust 
om het hoofd te bieden aan de markten, 
zijn diegene met de best gediversifieer-
de portefeuille. Deze regel geldt ook 
voor gestructureerde producten. Deut-
sche Bank biedt geregeld verschillende 
oplossingen aan. Andere scenario’s, 
maar ook andere emittenten! Dat is geen 
onbelangrijk detail: door uw beleggin-
gen te spreiden over verschillende emit-
tenten, wordt het kredietrisico gespreid. 
Dankzij deze flexibiliteit kunnen wij voor 
u de beste oplossingen selecteren die 
op de markt beschikbaar zijn. Het is ook 
een van de voordelen van de open ar-
chitectuur: bij Deutsche Bank hebt u, 
alle activaklassen bij elkaar genomen, 
ook toegang tot de producten van meer 
dan 40 verschillende finan ciële instel-
lingen… terwijl de traditionele banken 
vaak enkel hun eigen ‘huisproducten’ 
aanbieden. 

In een periode van lage rente is de ‘op-
portuniteitskost’ van gestructureerde 
producten relatief laag: door een deel 
van uw beschikbaar kapitaal te gebruiken 
voor dit soort beleggingen, hoeft u geen 
duizelingwekkende rente te laten schie-
ten, verre van... Toen uw spaargeld nog 
4% per jaar opbracht, was het logisch dat 
u twijfelde. Het is moeilijk om afstand te 
doen van een zekere opbrengst van 4% 
om zich te wagen aan een beleggings-
avontuur met een soms onzeker rende-
ment… Als uw belegging geen enkel ren-

dement oplevert, dan zou u een winst van 
4% mislopen. Maar gezien het huidige 
lage niveau van de rentevoeten, waarbij 
staatsobligaties op vijf jaar bijvoorbeeld 
nauwelijks 1% opbrengen, ligt de winst 
die u misloopt als uw belegging niet ren-
deert, veel lager.  

Behoud van de koopkracht

In het kader van een defensieve strategie 
kunnen gestructureerde producten met 
recht op terugbetaling van de nominale 
waarde door de emittent op de eindver-
valdag een uitstekende oplossing blijken 
te zijn. Met een gematigd kredietrisico 
bieden ze niet alleen de mogelijkheid 
om uw portefeuille te diversifiëren, maar 
kunt u ook profiteren van de potentiële 
stijging van de onderliggende activa en 
uw koopkracht behouden, dankzij een 
coupon die gekoppeld is aan de inflatie 
of door te profiteren van een stijging van 
de rentevoeten. 

Gemiddeld biedt Deutsche Bank elke 
maand vier tot zes nieuwe gestructu-
reerde producten aan. Op basis van 
verschillende strategieën bieden ze 
vaak een terugbetaling van de nominale 
waarde met regelmatige inkomsten in 
de vorm van jaarlijkse coupons of een 
potentiële meerwaarde op de eindver-
valdag. Ook zijn er die geschikt zijn voor 
offensievere beleggingsstrategieën. Al 
naargelang hun risicograad, voldoen 
gestructureerde producten aan de doel-
stelling van Bescherming3 of Groei4.  n

Renteproducten

Renteproducten worden voorgesteld als 
een alternatief voor de klassieke obliga-
ties, en bieden een vaste of variabele 
coupon gedurende de hele looptijd van 
het product. Ze zijn geschikt om te voor-
zien in verschillende behoeften, bijvoor-
beeld om te profiteren van een stijging 
van de rentevoeten. 

Producten waarvan het 
rendement is gekoppeld aan de 
prestaties van fondsen

Deze producten zijn recenter ontstaan en 
hun rendement is gebaseerd op dat van 
een of meer fondsen. Er bestaan verschil-
lende varianten: een eenmalige coupon 
op de vervaldatum van het product of een 
jaarlijkse coupon berekend op basis van 
het rendement op jaarbasis van het (de) 
onderliggende fonds(en). Deze producten 

gaan in de meeste gevallen gepaard met 
een recht op de terugbetaling van 100% 
van de nominale waarde (tenzij de emit-
tent in gebreke blijft of failliet gaat), ook 
als de waarde van het (de) onderliggende 
fonds(en) of de onderliggende fondsen 
op de vervaldatum is gedaald. 

Valutaproducten

Deze producten bieden de mogelijkheid 
om uw beleggingen te diversifiëren in 
andere valuta’s dan de euro. Bepaalde 
valuta’s keren hogere coupons uit dan 
obligaties in euro, zoals bijvoorbeeld de 
Amerikaanse dollar, maar ook valuta’s 
als de Noorse kroon, de Australische 
dollar, enz. Ook zou de belegger kunnen 
profiteren van de mogelijke stijging van 
de wisselkoers van deze valuta, hoewel 
hij ook rekening moet houden met het 
wisselkoersrisico op het belegde bedrag 
en de coupons, moest deze valuta ten 
opzichte van de euro in waarde dalen.

Producten waarvan het 
rendement is gekoppeld aan 
beursindixen, met recht op de 
terugbetaling van 100% van 
het nominale waarde op de 
vervaldatum 

Deze producten zijn bestemd voor beleg-
gers die wensen te profiteren van de po-
tentiële stijging van beursindices, zonder 
het risico te hoeven nemen om geld te 
verliezen als de indices dalen. Beleggers 
ontvangen een coupon waarvan het ren-
dement wordt berekend op basis van de 
prestaties van een index, zoals de Euro 
Stoxx 50-index of de Amerikaanse S&P 
500-index. Dankzij het recht op de terug-
betaling van het nominale bedrag door 
de emittent op de vervaldatum (tenzij de 
emittent in gebreke blijft of failliet gaat), 
wordt het belegde bedrag niet beïnvloed 
door de eventuele negatieve resultaten 
van de onderliggende index. 

Na de crisis van 2008 is er met een 
beschuldigende vinger naar bepaalde 
gestructureerde producten gewezen 
vanwege hun ingewikkelde structuur. 
De pers had er een vette kluif aan om 
bepaalde extreme gevallen tot op het 
bot te ontleden: banken die producten 
hadden verkocht waarvan het rende-
ment afhankelijk was van een scenario 
dat voor de gewone sterveling moeilijk 
te begrijpen was. 

De situatie is sindsdien aanzienlijk ver-
anderd. In België heeft de autoriteit voor 
financiële diensten en markten (FSMA) 
sinds augustus 2011 overigens een	vrij-
willig	 moratorium	 ingevoerd	 op	 bij-
zonder	ingewikkelde	gestructureerde	
producten,	 waarbij	 Deutsche	 Bank	
zich	onmiddellijk	heeft	aangesloten. 

Onze adviseurs blijven voorts tot uw be-
schikking om u te helpen een beter inzicht 
te verkrijgen in de werking van beleg-
gingsproducten die u mogelijk interesse-
ren. Schrijf	 nooit	 in	 op	 een	 product	
waarvan	u	de	werking	en	de	risico’s	
die	ermee	gepaard	gaan,	niet	begrijpt!

TE INGEWIKKELD? 
GENOEG MET DE 
CLICHÉS!
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