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Q uantfondsen worden nog
vaakmet de nek aangeke-
kendoorbeleggers.Zwarte
dozendiemeerkwaaddan
goeddoen,klinkthet vaak.
Kille tradingmachines, ge-

speend van iedere lief-
de voor de beurs. ‘Maar

dat is net de bedoeling’, zegtWerner Smets
van het quantfonds VectorNavigator. ‘Wat
wij doen, is een oefening in het elimineren
vanemotiesbijbeleggersbeslissingen.Emo-
tieshorenthuis in jeprivéleven,opdebeurs
mogen ze geen enkele rol spelen.’

Vector Navigator, geleid door Smets en
Thierry Vandeghinste, en AphilionQ2, be-
heerd door Jan Holvoet en Nico Goethals,
zijn twee Belgische pioniers in het genre.
Beide fondsengooienmetderegelmaatvan
de klok hoge ogen in nationale en interna-
tionale fondsenrangschikkingen.Maar be-
kendbijhetgrotepubliekzijnzeallerminst.
Nochtans timmeren ze al sinds begin deze
eeuwaandeweg. Een start die niet slechter
konvallen,netnadedotcomcrashtoenaan-
delen bij veel beleggers verbannenwaren.

‘Toch hadden aandelen toen een betere
reputatiedannu’, zegt Smets vanVector. ‘Ze
haddenerneteenritvan11procentwinstper
jaaropzittengedurende20jaar.Achterafbe-
kekenwasdebeurs in2000opeenstratosfe-
rischniveaubeland.Maardecrashvan2008
wasveeldieper,enookinallegeledingenvan
de beurs. Ookde goedehuisvaderaandelen
werden toen vandekaart geveegd.’

‘Het waren pionierstijden in die zin dat
het fondsenlandschap toen, en nunog, ge-
domineerdwerddoorbankendiehuneigen
productencreërenenplaatsenviahuneigen
netwerk’,herinnertHolvoetzich. ‘Wewisten
dat het een strijd van David tegen Goliath
ging zijn.Maar dat schrikte onsniet af. Er is
inBelgië zoveel spaargelddat zelfs eenklei-
ne kruimel van de taart een aantrekkelijke
optiewas. Enwehaddenveel vertrouwen in
ons kwantitatiefmodel.’

Fundamenteel
Zowel bij Aphilion als Vector is dat kwanti-
tatiefmodelgebaseerdopde fundamentele
eigenschappen van de bedrijven. ‘Veel
quantfondsen gaan op zoeknaar patronen
inaandelenkoersenomdaaruitvoorspellin-
gen te doen’, zegt Aphilion-beheerderHol-
voet, een econoom die ook een diploma
filosofie op zak heeft. ‘Of het model is een
blackboxdie systematischen ingrotevolu-
mes koop- en verkooporders uitspuwt. Dat
is niet onze aanpak.’

Goethals: ‘Wescreenenzo’n4.000aande-
lenenrangschikkendebedrijvenper sector
van goedkoop naar duur. Dat laat ons toe
om in een sector aan stockpicking te doen.
Vervolgensstellenweeenportefeuillevan70
à80aandelensamendiezowelnaar samen-
stellingalsnaar risico evenwichtig is.Dage-
lijks wordt die portefeuille getoetst aan de
waardering enwaar nodig bijgestuurd.’

Ook Vector kijkt naar fundamentele
zaken zoals de winstgroei van een bedrijf,
cashflows, de sterkte van de balans,…Din-
genwaarookgewonefondsbeheerdersnaar
kijken. ‘Alleen hebben wij dat heel verre-
gaandgeautomatiseerdengerationaliseerd.
Daarom kunnen we wekelijks zo’n 2.700
aandelen analyseren.’

Die analyse leidt eveneens tot eenporte-
feuille van zo’n 80aandelen. Aandelenblij-
vengemiddeldvier tot zesmaanden inpor-
tefeuille. Perweekworden er vier à vijf aan-
delengewisseld.Dieaanpak laatniet toeom
bedrijven te doorgronden, erkent Smets.
‘Dat iseenkeuzedie jemaakt.Ofwelconcen-
treer je je zoals Warren Buffett op een be-
perkt aantal bedrijven die je door en door
kent. Wij zitten in het andere uiterste. We
kijken frequent naar duizenden bedrijven,
nietmeteenloepmaarvanuitdehelikopter.’

Maareenkwantitatieveaanpakbetekent
nietdateencomputerbepaaltwelkeaande-
lengekochtenverkochtworden. ‘Hetmodel

is eenselectiemethodedieeenaantalkoop-
en verkoopkandidaten opwerpt’, zegtNico
Goethals. ‘Maarwegaanniet slaafs de com-
puter volgen. Finaal is het nog steeds een
mens die aan de knoppen zit en beslist om
een aandeel te kopenof te verkopen.’

Vandeghinste: ‘Er is altijdeenkwalitatie-
ve check,maarwehebbenniet de tijd noch
demiddelenomvoorditof datbedrijf naar
Kuala Lumpur te vliegen om het manage-
ment te ontmoeten. Of te gaan opvolgen
welk veelbelovendproduct er in de pijplijn
zit enwelke gevolgen dat kanhebben voor
de cashflow. Daar heb je een heel leger van
analisten voor nodig.’

‘Eigenlijk hebbenwe ook een heel leger
van analisten in dienst’, vult Smets aan. ‘De
database van Thomson Reuters die we ge-
bruiken,wordtgevoeddoorduizendenana-
listen. We doen hun werk niet over, maar
proberen er eenmaximaal resultaatmee te
behalen. Dat is de kern van onsmetier.’

Favorieten
Voor beleggers heeft de kwantitatieve aan-
pakalleenmaarvoordelen tenopzichtevan
andere fondsen,klinkthetbijbeidebeheer-
ders. ‘Demeesteactiefbeheerde fondsensla-
generniet inhunbenchmarkconsequent te
kloppen’, zegt Goethals. ‘Dan koop je beter
een passief fonds dat veel goedkoper is in
beheerofga jeopzoeknaareenfondsdater
wel inslaagt toegevoegdewaardetecreëren.’

‘Veelvandie fondsbeheerderskopenaan-
delenmetals enige redendat ze inde index
zitten’, vervolgt Goethals. ‘Dat houdt geen
steek.Beleggersbetaleneenbeheersvergoe-
ding voor 100 procent van de portefeuille.
Danwil je niet dat dat fondsmaar voor 30
procentactiefbeheerdoetenvoorderestde
indexvolgt.Wij staan100procentachterde
aandelendie in het fonds zitten.’

Ookhet feitdatdeemotiesuitgeschakeld
worden, is een pluspunt. Goethals: ‘Veel
fondsbeheerders hebbenhun favorieten in
een sector. Ze blijven bij Colruyt, hoewel
Carrefour of Delhaize aantrekkelijker ge-
waardeerd is. Dat zal je bij ons nooit zien.
Met kwantitatief beheer kan je een groot
aantal aandelen opvolgen en je blijft altijd
objectief.’

‘Let op, we doen niet geringschattend
over fondsbeheerders die heel overtuigd
mikkenopgrote trends zoalsdegrondstof-
fencyclus of de industrialisatie van China’,
zegtHolvoet. ‘Maar onze filosofie is anders.
Liever 100 kleine gokjes die bewezen heb-
ben het gemiddeld beter te doen dan de
beurs, danééngrotegokdiekanmislopen.’

OokVector neemt heel veel beslissingen
per jaar. Smets: ‘Ongeveer60procentvanal
diebeslissingen levertwinstop.Daaromne-
menweook80aandelenop, als risicosprei-
ding.Mochtenwe feilloos zijn, danhadden
wegenoeg aan één aandeel.’

Quantfondsschakelt
emotiesopdebeursuit

STEEKKAART
Vector Navigator
· Belegt in wereldwijde aandelen,
inclusief emerging markets.

· Haalde de voorbije drie jaar een
return van 14,5 procent per jaar.
Over tien jaar gemiddeld 6 procent.

· Noteert met 3 Tijd-kronen.
· Beheersvergoeding 1,5 procent,
prestatievergoeding 20 procent van
het rendement boven op de MSCI
World AC.

Aphilion Q2 Equities
· Belegt in wereldwijde aandelen.
· Haalde de voorbije drie jaar een
return van 12,1 procent per jaar.
Over tien jaar gemiddeld 8,7 procent.

· Noteert met 3 Tijd-kronen.
· Beheersvergoeding 1,5 procent,
prestatievergoeding 20 procent
van het rendement boven op de
langetermijnrente + 3 procent.

Meer informatie vindt u op
www.tijd.be/fondsen
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Beleggen
Uwfondsen

Fondsendiebeleggenopbasis vancomputermodellenofquantfondsenzijneen
curiosumindeportefeuilles vanbeleggers.Onterecht, zeggen tweeBelgischepio-
niers.Zezijndeperfecteremedietegenluiefondsbeheerdersenemotiesopdebeurs.

Candriam,hetvoormaligeDexiaAs-
setManagement, gaat al zijn fond-
sen een nieuwe naamgeven. In een
eerste fase wordt voor de fondsen
naar Belgisch recht ‘Dexia’ in de
fondsnaam vervangen door ‘Can-
driam’. Zo wordt ‘Dexia Equities B
GlobalHealth Care’ omgedoopt tot
‘CandriamEquities BGlobalHealth
Care’. Tegendezomervan2014moe-
ten alle Dexia-fondsen van naam
veranderd zijn. De nieuwe namen
zijneengevolgvandeovernamevan
Dexia AssetManagement, de fond-
sentak van Belfius, door het Ameri-
kaanseNewYork Life Investment.

Dexia-fondsen
hetenvoortaan
Candriam

3vragen
aan

Hugo Lasat

1 De senaatscommissie Finan-
ciën zette de voorbije week het
licht op groen voor de wet die
de Europese richtlijn rond alter-
natieve beleggingsfondsen om-
zet in Belgische wetgeving. Wat
zijn de belangrijkste gevolgen?
‘Met alternatieve fondsen worden
niet-geharmoniseerde fondsen
bedoeld. Dat zijn fondsen die niet
voldoen aan de Europese richt-
lijnen (UCITS). Met de nieuwe
richtlijn worden vooral de beheer-
ders van die alternatieve fondsen
strenger gereguleerd. De richtlijn
moet voorkomen dat beheerders
nog speculeren in herverpakt
vastgoed en/of het faillissement
van bepaalde banken en overhe-
den, zoals enkele Angelsaksische
hefboomfondsen dat deden tij-
dens de crisis van 2008 en 2009.’

2 Heeft de richtlijn ook
gevolgen voor de Belgische
particuliere belegger?
‘Voor de particuliere belegger
verandert niet veel. Dat komt om-
dat België al sinds 2004 strenge
regels oplegt aan niet-geharmo-
niseerde fondsen. Pensioenspaar-
fondsen, vastgoedbevaks en
fondsen die beleggen in private
equity (de privaks) zijn in België al
sinds 2004 onderworpen aan
dezelfde regels (transparantie,
KIID, spreidingsregels in het be-
leggingsbeleid,…) als de UCITS-
fondsen. Voor die fondsen veran-
dert dus niets.’

3Waar moeten beleggers op
letten als ze op zoek zijn naar
een fonds dat onder de strenge
regulering valt?
‘Belangrijk is dat het fonds opge-
nomen is in de lijst op de website
van de toezichthouder FSMA als
een fonds dat de toelating heeft
om in België publiek verdeeld te
worden. Op dezelfde manier zal
de FSMA ook de lijst bekend-
maken van de erkende fonds-
beheerders voor alternatieve
fondsen.’

Wie een fondswil dat
streng gereguleerd
is, kijkt het best op
de site van de toe-
zichthouder FSMA
of het in België
publiek verdeeld
magworden.

ONDERVOORZITTER BEAMA

Liever 100 kleine gokjes
die bewezen hebben
het gemiddeld beter
te doen dan de beurs,
dan één grote gok
die kanmislopen.

BEHEERDER APHILION
JAN HOLVOET

Wekijkenwekelijks
naar 2.700 bedrijven,
nietmet een loepmaar
vanuit de helikopter.

BEHEERDER VECTOR NAVIGATOR
WERNER SMETS
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