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Onzekere markten bieden kansen voor beleggers
BELSIPA, de Belgische beroepsvereniging van emittenten van gestructureerde producten, publiceert
vandaag zijn periodieke marktrapport voor de periode oktober-december 2018.
De verkoop van gestructureerde producten op de primaire markt bedroeg in hogervermelde periode
1,39 miljard EUR, waardoor dit kwartaal het beste kwartaal in een jaar tijd was en zelfs uitsteeg boven
het vierde kwartaal van 2017 (1,38 miljard EUR). De verkoop van vastrentende producten steeg met 83
% ten opzicht van vorig kwartaal (Q3 2018) , waardoor deze producten bijna 40% van de verkoop op de
primaire markt vertegenwoordigen. De verkoop van aandelen gelinkte producten waarden goed voor
52%, wat ten opzichte van het voorgaande kwartaal een toename van 32% betekent.
Het totale bedrag dat door Belgische retailbeleggers in gestructureerde producten werd belegd,
bedroeg eind december 30,34 miljard EUR, een afname van 6% in vergelijking met hetzelfde kwartaal
vorig jaar en van 2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (Q3 2018).

Eind december 2018 waren er in totaal 3252 uitstaande (niet-vervallen) producten. Ongeveer
47% ervan werd uitgegeven in de vorm van notes, terwijl eveneens 47% van alle uitstaande
producten kapitaalbescherming bieden . De uitgifte van nieuwe producten is ten opzichte van
het vierde kwartaal van 2017 met 71% gestegen; een toename die in lijn met de huidige
markttendensen vooral aan hefboomproducten toegeschreven kan worden. Het aanbod van
aandelen gelinkte producten die vorig kwartaal licht gedaald waren, heeft zich goed hersteld
met een toename van 73% op jaarbasis en 15% op kwartaalbasis.
Florence Devleeschauwer, voorzitter van BELSIPA: "De markt van gestructureerde producten
reageert erg snel op veranderende omstandigheden, waarbij beleggers hun investeringen
verplaatsen zodra de gelegenheid zich voordoet. De slechte marktomstandigheden eind vorig
jaar zorgden ervoor dat gestructureerde producten opnieuw meer in de smaak vielen, vooral
die met gedeeltelijke of gehele kapitaalbescherming."
Filip Gils, Vice-voorzitter van BELSIPA, voegt hieraan toe: “Langetermijnbeleggingen worden
meestal aan kapitaalbescherming gelinkt. Hoewel de tendens aanhoudt voor deze producten,
realiseren zich veel beleggers dat deze in de huidige marktomstandigheden niet het meest
aantrekkelijke rendement beloven. Daarom wijzigen beleggers hun risicoprofiel en dus ook
hun investeringen van klassieke vormen als fondsen naar andere activa, zoals bijvoorbeeld
rechtstreekse beleggingen in aandelen. Dit heeft ook invloed op de uitstaande volumes van
onze sector."
BELSIPA werd opgericht in 2013 en heeft Belfius, BNPP-Fortis, ING België, KBC, Société Générale (Frankrijk), Commerzbank en
Natixis als 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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