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Het grootste aandachtspunt voor een
beheerder van een Belgisch aandelenfonds
is de liquiditeit van de aandelen.

FONDSBEHEERDER BANK DEGROOF

PETER VAN MALDEGEM

1 Belgische aandelen lijken stilaan bekomen van hun dip tijdens
de eerste helft van oktober. Is de storm gaan liggen?
‘Het lijkt me voorbarig te stellen dat de storm is gaan liggen. Ik ver-
moed dat de koersschommelingen rond de huidige niveaus nog
een tijdje zullen aanhouden. Ook al vallen de gepubliceerde resulta-
ten best mee, de economische vooruitzichten worden neerwaarts
bijgesteld, wat ook leidt tot een aanpassing van de verwachtingen
voor de bedrijfsresultaten. Een voordeel is wel dat de stijging van
de Amerikaanse dollar de resultaten kan ondersteunen. En de lage
rentevoeten kunnen de markten steun bieden.’

2 Hoemakkelijk is het vandaag om een fonds met Belgische
aandelen te beheren?Wat is de grootste moeilijkheid?
‘Het grootste aandachtspunt voor het beheren van een fonds met
Belgische aandelen is liquiditeit. Toch zijn er, mits desnoods een
tragere opbouw van de posities, voldoende liquide aandelen be-
schikbaar voor het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille.’

3Waarom zou een belegger opteren voor een Belgisch aande-
lenfonds en niet voor bijvoorbeeld een Europees aandelen-
fonds?
‘Ons fonds, Degroof Equities Belgium Active, kent een groter ge-
wicht toe aan small- en midcaps, wat op termijn betere returns
oplevert. Over verschillende periodes doet het fonds het ook beter
dan de Europese aandelenindex MSCI EMU.’
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Beleggen
Uwfondsen

Laatuwfondsbeheerder
systematischbeleggen

PETER VAN MALDEGEM

B eleggers die zich niet
laten meeslepen door
paniek of euforie kun-
nen gouden zaken
doenopdebeursvloer.
Helaas gaat dergelijke

houding tegen de natuur in. Om
emotiesopdebeursuit te schakelen
bestaan er nochtans enkele strate-
gieën.Zozijnerbeleggingsfondsen
die hun samenstelling baseren op
wiskundigemodellenengeenruim-
te laten voor de waan van de dag.
Die fondsenzijnbeterbekendonder
de noemer kwantitatieve fondsen.
Niet alle fondsenmet die strategie
kennen succes,maar er zijn ook tal
van tegenvoorbeelden. AphilionQ2
Equities enVectorNavigator,dieop
deBelgischemarktbeschikbaarzijn,
leggenbijvoorbeeldeenuitstekend
trackrecord voor.

Hoewel er stevige argumenten
pro zijn, toch is de fondsenmarkt
allesbehalvebezaaidmetdergelijke
quant-fondsen.Volgens JamesMon-
tier, aanhanger van de gedragseco-
nomie en strateeg bij het Britse
fondsenhuis GMO, heeft dat tema-
kenmet een teveel aan zelfvertrou-
wen. ‘Iedereen denkt van zichzelf
dat hij het beter zal doen dan die
kwantitatievemodellen’, schreefhij
al in 2006.

Een andere reden voor de ge-
brekkigepopulariteit heeft volgens
Montier te maken met de ‘inertie’
vandemarkt. ‘Wekunnenonsmoei-
lijk voorstellen dat een groot fond-
senhuisvandeeneopdeanderedag
zijn beleggingsproces overboord
gooit’, zegt hij. Ten slotte staan die
kwantitatievemodellen volgens de
strateeg nog vaak synoniem voor
‘zwarte dozen’.

Sommige fondsenhuizenprobe-
ren aan die kritiek tegemoet te ko-
men door aan hun beleggingspro-
ces een nieuw element toe te voe-
gen. In plaats van de samenstelling

vanhet fonds in real timebij te stu-
ren op basis van de gekozen para-
meters,kiezensommige fondsener-
voordesamenstellingvanhet fonds
slechts eenmaal per kwartaal of per
jaar tewijzigen.

DevermogensbeheerderDierickx
Leys lanceert een dergelijk nieuw
fonds,de inschrijvingsperiode loopt
van3tot 14november.Het fonds,ge-
doopt Transparant Systematic, wij-
zigt elk jaar van samenstelling. De
beheerder selecteert de goedkoop-
ste 25 aandelen uit deAmerikaanse
S&P 500-index en de goedkoopste
25 aandelen uit de Stoxx Europe
600-index. Omuit temakenwelke
aandelen goedkoop zijn, wordt ge-
werkt met de beursratio onderne-

mingswaardegedeelddoorbedrijfs-
kasstroom. Volgens Sven Sterckx,
beheerder van het fonds, wijst on-
derzoekuitdat eenselectieopbasis
vandie ratio de voorbije 40 jaar ge-
middeld4,5procentpuntbeterpres-
teert dandemarkt.

Het succes van kwantitatieve
fondsen mag dan in belangrijke
mate afhangen van het gebruikte
model, de fondsen blijven wel af-
hankelijkvandemarktbewegingen.
Zonder risico zijn ze dus niet. Toch
bestaat ookhier eenmanier omdat
risico te verkleinen:belegzelf syste-
matisch inhet fonds. Doorgespreid
inde tijd tebeleggen verkleint u als
fondsenbeleggerdeafhankelijkheid
vandemarkttiming.

Systematische beleggingsfondsen laten geen ruimte voor de emoties van de beheerder © AFP

Degrootste successenopdebeurswordengeboektdoorbeleggersdiehun
emoties kunnenuitschakelenénvoldoendegeduldhebben.Netdie strategie
strevendebeheerders van systematischebeleggingsfondsenna.

De zwarte weken lijken op hun
eindete lopenbijPimco,degroot-
ste beheerder van obligatiefond-
sen ter wereld. De beheerder zag
maandenlang geld uit zijn fond-
sen stromen. Enerzijds was er de
slechte prestatie vanhet vlaggen-
schipfondsPimcoTotalReturnen
anderzijdswaserhet tumultueuze
vertrek van de sterbeheerder Bill
Gross.Het vlaggenschipfondszag

in totaal 122miljard dollar beleg-
gersgeld wegstromen sinds de
piek in april 2013. Vandaag heeft
het fondsnog170,9miljarddollar
inbeheer.VolgensPimco isdeuit-
stroomde voorbije weken echter
fors vertraagd. Het fondsenhuis
merkt ook op dat fondsen zoals
Pimco Incomesindsbegindit jaar
belangrijke instromenhebbenge-
kend. JN

Grootsteobligatiebeheerder
ziet steedsminderbeleggersweglopen

OBLIGATIEFONDSEN
Iedereen denkt
van zichzelf dat hij
het op de beurs
beter zal doen dan
wiskundigemodellen.
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