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‘Achtergestelde
obligatiesvanBayer’
INGRID STEVENS, LEO STEVENS & CIE.

Zevenbankiersmetconcretealternatieven

‘O
nze stra-
tegie is
beleggen
in be-

drijfsobligaties waar-
vanderesterende loop-
tijd niet langer is dan
vijf jaar, tenzij in een
variabele rente is voor-
zien.We kiezen alleen
kwalitatief papier,
maarookbedrijfsobligatiesvanbe-
kende Belgische bedrijven zonder
rating. We aanvaarden ook wat
meer wisselkoersrisico, maar be-
perken dat tot de dollar. Enkele
zeldzameconverteerbareobligaties
bieden een interessante verhou-
ding tussen risico en rendement.
Ten slotte aanvaardenwe selectief
eenwat hoger debiteurenrisico.’
‘Vorigeweek viel ons oog opde

achtergesteldeobligatie vanBayer,
diedeeerste jareneenvastecoupon
uitbetaalt,maarvanaf 2024eenva-
riabele rente. Door overnamege-
ruchtenvieldekoers sterk terugen

steeg het brutorende-
ment naar 4 procent.’
‘Inportefeuillesmet

ruimte voor een (be-
perkt) aandelenrisico
zijnbeleggingeninbe-
drijvenmet een duur-
zamedividendpolitiek
gepast. Enkele maan-
dengeledenprofiteer-
den we van de daling

van Solvay en zijn moeder Solvac.
Nietalleenomdewaardering,maar
ook voor het hogedividendrende-
ment (resp. 3,7%en5,3%).De terug-
val begin 2016 van vastgoedven-
nootschappen als Cofinimmo en
WDPbodenkansenomdezehoge-
dividendbetalersoptepikken.Om-
gekeerd duwen de koersdalingen
van sterke bedrijven als Ageas en
Proximushundividendrendement
opnieuw naar 5 à 6 procent. Door
hieropintespelenrealiserenwenu
al eenhoog couponrendement en
anticiperenweopeenverderkoers-
herstel inde toekomst.’SM
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‘Bedrijfsobligaties
metkorte looptijd’

RUDY VERMEERSCH, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PB

‘E
en alterna-
tief voor
cash in euro
is geen

makkelijke opdracht.
Cash biedt een hoge
flexibiliteit en is een
opportunistisch in-
strument.Hetkandie-
nen als een veilig-
heidsbuffer voor on-
voorziene uitgaven of om te
investeren als anderen aan de zij-
lijn staan.’
‘Voor investeerders met een

korte tijdshorizon, van enkele
maanden tot een jaar, is er geen
goedalternatief.Voormensenmet
eenwat langerehorizon radenwe
aaneengedeelte inbedrijfsobliga-
ties teplaatsenmeteenkorte loop-
tijd. Het meerrendement is laag,
maar toch nog hoger dan op een
spaarrekening. Investeerdersmet
een hogere risicoappetijt kunnen
eendeel in hoogrentende obliga-
ties investeren,mitshet selecteren

van de juiste namen.
Ook een gedeeltelijke
diversificatie in ande-
re munten, zoals de
Noorsekroon,zienwij
als eenmogelijkheid.’
‘Tenslotteradenwe

aan een kleine positie
in goud in te nemen.
Goud biedt geen ren-
te, maar omdat de

rente laag staat, isdekostprijs van
geen rente te ontvangen laag. Het
kan tevens een buffer vormen in
geval van zeer schommelende
markten. Als mensen nog wat
meer risico wensen, kunnen ze
denkenaaneenselectievankwali-
tatieve dividendaandelen. Niette-
minkunnenzelfsdividendaande-
len - ondanks hun lagere volatili-
teit - aanzienlijk corrigeren als de
financiële markten in een storm
terechtkomen. Maar als men het
geld niet onmiddellijk nodig
heeft, kan men makkelijker de
stormuitzitten.’PS

‘Bedrijvenmet
stabielecashflows’

WERNER WUYTS, DIERICKX LEYS

‘Z
elfs om de lage inflatie
te counteren is een an-
dere aanpak nodig dan
alleen te investeren in

vastrentende producten. Dan is
eenportefeuillemet 25 tot 30pro-
cent aandelen en vastgoedbeleg-
gingen nodig, naast een doorge-
dreven gespreide obligatieporte-
feuille.’
‘Wieopdegroei vanzijnvermo-

genmikt,moet risicotolerant zijn.
Eenportefeuillemet 50 tot 60pro-
cent aandelen en vastgoedbeleg-
gingenisdanbijnaeenmust. Inhet
crisisjaar 2008 liep het verlies op
dat type portefeuille snel op tot
20 procent, een neergang die de
daaropvolgende jaren vlot goed-
gemaaktwerd.Deschommelingen
zijn groter,maar laten toe op lan-
gere termijnaantrekkelijkereresul-

taten tehalendanviavastrentende
beleggingen.Een focusopkwalita-
tief goede activa is noodzakelijk.
Hetvermijdenvaneengrotedaling
is belangrijker dan het realiseren
vandehoogstewinst.’
‘We leggen met onze bevek

Transparant Balance de nadruk op
bedrijvenmetstabielecashflowsen
eengoedemarktpositie, zowelvoor
obligatiesalsvooraandelen.Enkele
namen die daaraan voldoen zijn
Publicis, HCA Holdings, United
Health, Schneider Electric, Alpha-
bet en Melexis. Om de volatiliteit
vande volledigeportefeuille te be-
perken, vullen we aan met ener-
zijds holdings als Sofina enAcker-
mans & vanHaaren en anderzijds
metvastgoedbeleggingenzoalsBu-
wog Immofinanz, of Retail Estates
en Immobel in België.’SM/PS

Deaanhoudend lage renteop traditionele vastrentendeproductenbezorgtde zoekernaar terug-
kerende rendementenkopzorgen.Welkealternatievenhebbendeprivatebankiers inpetto?

‘Amerikaansstaatspapier
endividendaandelen’

JÉRÔME VAN DER BRUGGEN, DEGROOF PETERCAM

‘B
eleggers worden in de
huidige omgeving van
lagerenteveelvuldigbe-
stookt met voorstellen

ommeerrisico tenemen.Het iseen
begrijpelijke verleiding, maar we
denken dat beleggers meer baat
hebbenbijhet spreidenvanderisi-
co’s endus bij een gediversifieerde
portefeuille.’
‘De lage rente is het gevolg van

de lage economische groei en van
inflatieverwachtingendienogniet
ophet niveau beland zijn dat cen-
traal bankiers en overhedenwen-
sen.Dat houdt indat zede inflatie
en de groei nog zullen proberen
te stimuleren, al dannietmet suc-
ces.’
‘In onze fondsen met focus op

kapitaalbehoud liggen, langs de
obligatiezijde, onzeovertuigingen

vooral inbedrijfsobligatiesmeteen
hogekredietwaardigheid (dievan-
afdezemaanddoordeECBworden
opgekocht, red.), Amerikaanse
staatsleningen(dieaanzienlijkaan-
trekkelijker zijn dandie vande eu-
rozone, red.) enwereldwijde infla-
tiegelinkteobligaties.Diebeleggin-
genzullenbehoorlijkpresterenals
de groei en inflatie laag blijven.’
‘Wevullenaanmetaandelendie

goed gepositioneerd zijn om te
profiteren van een hogere groei.
Weverkiezenbedrijvenuitdeeuro-
zone of aandelen met hoge divi-
denden.Weverwachtendateenbe-
leggingdiedezespreidingbiedten
het accent legt op het ontvangen
vanduurzamecashflows(coupons
en dividenden) de beleggers het
bestwapent indezeomgevingmet
lage rente.’PS
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