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Gestructureerde producten
Belgische beleggers
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BELSIPA, de Belgische beroepsvereniging van de emittenten van gestructureerde producten,
publiceert vandaag het marktverslag voor de periode van januari tot maart 2017.
De verkoop van gestructureerde producten bereikte 1,28 miljard Euro tijdens het eerste kwartaal van
2017. Dit stemt overeen met een daling van 11% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het
uitstaand volume belegd in gestructureerde producten door Belgische particuliere beleggers, bedroeg
aan het einde van het eerste kwartaal 34,1 miljard Euro, hetgeen eerder stabiel is in vergelijking met
vorig jaar.
Het eerste kwartaal van 2017 vertoonde een groter volume dat belegd werd in producten die een
kapitaalbescherming bieden (een stijging van 36%) niettegenstaande de lagere rentetarieven.
Daarenboven zagen producten met een vast onderliggend inkomen hun volume verdriedubbelen,
hetgeen waarschijnlijk een meer voorzichtige houding weergeeft tegenover aandelen, waarvan het
volume een daling van 37% vertoonde. Doch, dit gezegd zijnde, blijven de Belgische markten voor
gestructureerde producten toch sterk gefocust op aandelen (de aandelengebonden structuur
vertegenwoordigt 58% van het verkoopvolume).
Gilles Staquet, BELSIPA-voorzitter, verklaart: “Belgische beleggers blijven gestructureerde
producten zien als hun geliefkoosde beleggingen, omdat zij een kapitaalbescherming
kunnen combineren met een aantrekkelijke blootstelling aan financiële markten. Hun
keuze voor meer defensieve structuren tijdens het eerste kwartaal van 2017 reflecteert hun
geringere risicobereidheid in een volatiel klimaat. Bij een stijging van de aandelenmarkten
tijdens het tweede kwartaal verwachten we een groter aandeel van aandelengebonden
structuren in de rest van het jaar.”
Christiaan Sterckx, Vice-voorzitter BELSIPA, voegt hieraan toe: “Gestructureerde
producten zijn een transparante en kosteneffectieve tool om te beleggen in de
aandelenmarkt, met een niveau van risico en bescherming dat aan ieders noden kan
aangepast worden. Gelet op de zeer lage tarieven die aangeboden worden op de
spaarrekeningen, verwachten we dat Belgische beleggers verder hun spaargelden zullen
verschuiven, onder meer naar gestructureerde producten met een hoger
opbrengstperspectief.”
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