
 
 
 

 

Obligaties en aandelen                                          februari 2014 
  
Ondanks het feit dat de ECB vrijwel elke maand benadrukt dat de inflatie en de rente nog lang laag blijven, zijn 
er nog steeds beleggers die denken dat de ECB de rente binnenkort toch zal verhogen. Niet in de laatste plaats 
omdat men uit historisch oogpunt de rente gewoon te laag vindt. Helaas wordt dit ‘gevoel’ bij velen regelmatig 
versterkt door ‘experts’ die hogere rentes voorspellen. Hierdoor bestaat het risico dat tal van beleggers op het 
verkeerde been worden gezet. Maar wie de ontwikkelingen in de reële economie volgt, weet dat de lage rente 
past bij de economische omstandigheden en dat een hogere rente nog wel even op zich laat wachten. Het feit 
dat zowel het IMF als de ECB nu bevreesd zijn voor deflatie, doet vermoeden dat het nog jaren kan duren 
voordat de lonen en de prijzen van producten, en dus de rente, weer zullen stijgen. Overigens, de 0,7% inflatie 
die onlangs door Eurostat is berekend, wordt ten dele veroorzaakt door hogere belastingen waarvan bekend is 
dat deze het economisch herstel belemmeren. Feitelijk zijn er voorlopig dus geen fundamentele redenen die 
een hogere rente rechtvaardigen en is het zaak om uw vermogensmix hierop af te stemmen.          
 
Individuele bedrijfsobligaties & de Vanguard indexfondsen                 
Op basis van de meest actuele data (en prognoses) zou er 
sprake zijn van licht economisch herstel in de eurozone. 
Maar helaas zien we dat nog nauwelijks terug in de 
bestedingen van de consumenten en de cijfers van bedrijven. 
Dit betekent dat aandelenbeleggers op hun hoede moeten 
zijn en zich niet moeten laten verleiden om weer vol in de 
aandelen te stappen op momenten dat de financiële zieners 
verkondigen dat de beurzen alleen nog maar omhoog 
kunnen. Beter is het om gebruik te maken van correcties of 
te wachten op een situatie van lichte paniek op de beurzen. 
Bedenk daarbij dat de keuze voor individuele aandelen of 
een actief beleggingsfonds op termijn doorgaans niet de 
meest effectieve manier van beleggen is. Immers, 95% van 
alle beleggers is op langere termijn niet in staat om de indices te verslaan. Het valt dan ook te begrijpen dat 
steeds meer beleggers kiezen voor de indexfondsen van Vanguard die tot wel 80% goedkoper zijn. Aan de andere 
zijde van het spectrum bevinden zich de (bedrijfs)obligaties die kunnen worden onderverdeeld in de categorieën; 
Investment Grade (IG) en High Yield (HY). De IG obligaties hebben een relatief hoge kredietwaardigheid maar zijn 
doorgaans gevoeliger voor veranderingen op de rente markten. De koersen van HY obligaties daarentegen zijn 
vooral gevoelig voor de volatiliteit op de financiële markten. De grafiek laat zien dat de koers van een obligatie 
met een BBB rating (zoals Heineken) gemiddeld voor zo’n 50% wordt beïnvloedt door de ontwikkelingen op de 
rentemarkten. Het meest aangename aspect van traditionele bedrijfsobligaties blijft de vaste cashflow en de 
vaste eindwaarde. Hierdoor zijn bedrijfsobligaties een goed alternatief voor overtollige liquiditeiten.    
                                                               

3,75% Wendel per 2021 (rating BB+)   
Wendel is een beursgenoteerd investeringsfonds dat in 1704 is opgericht door de fransman 
Jean-Martin Wendel. De onderneming is grootaandeelhouder van onder andere Bureau 
Veritas en Saint-Gobain. Qua structuur lijkt Wendel op HAL. De 3,75% Wendel obligatie per 
2021 noteert rond de 98,50% en biedt derhalve een effectief rendement van 4% per jaar.      
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