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Gestructureerde producten vertonen stabiliteit bij
minder actieve Belgische beleggers
BELSIPA, de Belgische beroepsvereniging van de emittenten van gestructureerde producten,
publiceert vandaag het halfjaarlijks marktverslag voor de periode juli – december 2015.
De gegevens voor het verslag zijn afkomstig van tien belangrijke financiële instellingen die in ons land
actief zijn. Eind december 2015 investeerden de particuliere Belgische beleggers voor EUR 34,7
miljard in gestructureerde producten. In vergelijking met de vorige zes maanden, is het totaal
geïnvesteerde bedrag dus licht gedaald met 5%. Van bovenvermeld bedrag werd EUR 10,2 miljard
belegd in verzekeringsproducten (zogenaamde tak23-producten), EUR 9,3 miljard in gestructureerde
fondsen en EUR 14,9 miljard in gestructureerde obligaties.
De omzet van de primaire en secundaire markten daalde met 50% in vergelijking met de vorige zes
maanden. Echter, in een vergelijking op jaarbasis steeg de omzet in 2015 met 26% in vergelijking met
2014. Het aantal nieuwe producten is gestegen met 13%, een evolutie die hoofdzakelijk is gedreven
door gestructureerde fondsen en hefboomproducten.
Alain Flas, voorzitter BELSIPA, zegt: “Terwijl de zeer lage marktrentevoet een uitdaging blijft
voor de Eurozone, bevestigt ons verslag dat de meeste Belgische beleggers gefocust zijn op
lange termijn en voorzichtig overwegen hoe ze hun spaargeld verdelen. Gestructureerde
producten met een lange looptijd in het bijzonder blijven een zeer nuttig instrument om het
risico van een portefeuille te diversifiëren.”
Christiaan Sterckx, vice-voorzitter BELSIPA, voegt hieraan toe: “De daling van de omzet in de
tweede helft van het jaar dient eveneens beoordeeld te worden in het licht van de dalingen
van de aandelenkoers in Europa aan het einde van 2015 die vele particuliere beleggers op dat
ogenblik van de kapitaalmarkten weghielden. Echter, het feit dat de omzet op de secundaire
markt op hetzelfde ogenblik laag bleef betekent dat klanten rustig reageerden en
geïnvesteerd bleven in de producten die zij in het verleden hebben aangekocht.”
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 het
Frans/Engels)
flas@belsipa.be

Christiaan Sterckx (inlichtingen in
het Nederlands/Engels)
sterckx@belsipa.be

Thomas Wulf, Secretaris Generaal
(inlichtingen in het Engels/Duits/Frans)
wulf@belsipa.be

BELSIPA is opgericht in 2013 en heeft Belfius, BNPP-Fortis, ING België, KBC, Société Générale (France) en
Commerzbank en Natixis als Volwaardige Leden. Alle BELSIPA leden met activiteiten in België hebben
bijgedragen tot het BELSIPA Marktverslag. Daarnaast hebben ook AXA, CRELAN, Bank Nagelmackers, AG
Insurance en Deutsche Bank gegevens verstrekt. Het verslag beslaat bijgevolg bij benadering 95% van de
Belgische markt. Het BELSIPA Marktverslag zal vanaf april 2016 op kwartaalbasis worden gepubliceerd.

