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Belgische beleggers behouden het vertrouwen, maar
blijven voorzichtig
BELSIPA, de Belgische beroepsvereniging van de emittenten van gestructureerde producten, publiceert
vandaag zijn marktrapport voor de periode april-juni 2017.
De verkoop van gestructureerde producten bedroeg 1,26 miljard euro tijdens het tweede kwartaal van
2017. Dit is een stijging met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het uitstekende volume
dat in gestructureerde producten werd geïnvesteerd door Belgische particuliere beleggers, bedroeg
aan het eind van het tweede kwartaal 33,2 miljard euro. Dat is ondanks een lichte daling, zeer stabiel in
vergelijking met zowel vorig kwartaal als vorig jaar.
Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016 zagen we in het tweede kwartaal van 2017 opnieuw
een groeiende belangstelling voor producten met kapitaalbescherming (een stijging met 18%). De
belangstelling voor producten met een vaste opbrengst blijft groot. Deze trend was al merkbaar in het
eerste kwartaal van 2017.
Blootstelling aan aandelen bleef dalen met een inkrimping van het omzetvolume op de primaire markt
met 28% op jaarbasis en 4% sinds januari. Afgaand op het verkoopvolume en het totaal geïnvesteerde
vermogen hebben gestructureerde producten gekoppeld aan aandelen echter nog steeds het grootste
aandeel op deze markt.
Gilles Staquet, Voorzitter van BELSIPA: “Belgische beleggers blijven gestructureerde
producten verkiezen voor hun beleggingen, als ze bescherming en rendementspotentieel
willen combineren in hun portefeuille. We zien dit jaar een kleiner aandeel producten dat
gekoppeld is aan aandelen, wat erop wijst dat de beleggers diversificatie nastreven, vooral in
een onzekere context.”
Christiaan Sterckx, Ondervoorzitter van BELSIPA, voegt nog toe: “Gestructureerde producten
geven de beleggers makkelijk en snel toegang tot veranderende kapitaalmarkten of nieuwe
trends. Terwijl kapitaalbescherming een belangrijk element blijft in deze context, lijken
beleggers momenteel ook open te staan voor een zekere risicoblootstelling, wat op een
algemeen positief marktbeeld kan wijzen.”
BELSIPA is opgericht in 2013 en telt Belfius, BNPP-Fortis, ING Belgium, KBC, Société Générale (Frankrijk),
Commerzbank en Natixis onder zijn volwaardige leden. Alle leden van BELSIPA die operationeel zijn in België,
droegen bij tot het marktrapport van BELSIPA. Daarnaast werden ook gegevens verstrekt door AXA Group,
CRELAN, Bank Nagelmackers, AG Insurance en Deutsche Bank. Het rapport bestrijkt zo ongeveer 95% van de
Belgische markt.
Meer gedetailleerde informatie vindt u in het bijgevoegde rapport (tevens gepubliceerd op www.belsipa.be).
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