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Gestructureerde producten doorstaan dynamische 

markten gedurende de eerste zes maanden van 2015 

Belgische beleggers blijven geïnteresseerd en ze blijven beleggen 

BELSIPA, de Belgische beroepsvereniging van de emittenten van gestructureerde producten, 

publiceert vandaag het halfjaarlijks marktverslag voor de periode januari - juni 2015.  

De gegevens voor het verslag zijn afkomstig van tien belangrijke financiële instellingen die in ons land 

actief zijn. Zij tonen dat het volume dat in gestructureerde producten door Belgische particuliere 

beleggers is geïnvesteerd in het algemeen licht gedaald is met 5% tussen januari en juni 2015, en dit 

in vergelijking met de vorige zes maanden. Het totaal geïnvesteerd bedrag beliep 36,5 miljard euro, 

waarvan 10,6 miljard euro belegd werd in verzekeringsproducten (zogenaamde tak23), 9,7 miljard 

euro in gestructureerde fondsen en 15,7 miljard euro in gestructureerde obligaties. Terwijl het 

geïnvesteerd volume grotendeels stabiel bleef, daalde de omzet van de primaire markt met 23 

procent in vergelijking met de vorige zes maanden. Het aantal nieuwe producten is gestegen met 

55%, een evolutie hoofdzakelijk gedreven door het segment hefboomproducten. 

Alain Flas, voorzitter BELSIPA zegt: “De cijfers tonen aan dat Belgische beleggers 

gestructureerde producten in het algemeen blijven zien als een welkom deel van hun 

portefeuille. Zij zijn zelfverzekerde beslissers met hun eigen marktvisie, en die soms switchen 

tussen verschillende soorten producten en beleggingcategorieën.” 

Christiaan Sterckx, vice-voorzitter BELSIPA voegt hieraan toe: “De daling van de omzet van 

de primaire markt dient eveneens beoordeeld te worden in het licht van de sterke groei van 

15% die we in het laatste jaar gezien hebben, waardoor deze daling een tijdelijke beweging is 

binnen de normale marktvolatiliteit. Zeker gezien de nagenoeg gelijk gebleven geïnvesteerde 

volumes en aantal nieuwe producten, blijft de markt profiteren van de belangstelling van 

particuliere beleggers.” 

BELSIPA is opgericht in in 2013 en heeft Belfius, BNPP-Fortis, ING België, KBC, Société Générale (Frankrijk) en  

Commerzbank als Volwaardige Leden. AG Insurance en Exane (Frankrijk) zijn Toegetreden Leden. Alle BELSIPA 

leden met activiteiten in België hebben bijgedragen tot het BELSIPA Marktverslag. Daarnaast hebben ook AXA, 

CRELAN, DeltaLloyd en Deutsche Bank gegevens verstrekt. Het BELSIPA Marktverslag beslaat bijgevolg bij 

benadering 95% van de Belgische markt. Voor meer details verwijzen wij u naar het bijgevoegd verslag (ook 

gepubliceerd op www.belsipa.be). Voor inlichtingen gelieve contact op te nemen met:  

Alain Flas (Inlichtingen in 

Frans/Engels)  

flas@belsipa.be 

Christiaan Sterckx (Inlichtingen in 

Nederlands/Engels) 

sterckx@belsipa.be  

Thomas Wulf, Secretaris Generaal       
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wulf@belsipa.be  
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