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Stijgende omzet geeft beleggers vertrouwen
BELSIPA, de Belgische beroepsvereniging van de emittenten van gestructureerde producten, publiceert
vandaag zijn marktrapport voor het eerste kwartaal van 2019 (oktober-december).
De verkoop van gestructureerde producten op de primaire markt, goed voor in totaal 1,2 miljard euro,
is tijdens de laatste drie maanden van afgelopen jaar sterk gestegen (een stijging van 70% op
kwartaalbasis), waarmee een trend wordt versterkt die sinds de zomer is waargenomen. De stijging
was duidelijk te danken aan gestructureerde fondsen waarvan de verkoop op jaarbasis met 139% is
gestegen en op kwartaalbasis met 183%. Beleggers kochten ook opnieuw kapitaalbeschermde
producten waarvan de verkoop met 37% steeg (op kwartaalbasis). De omzet op de secundaire markt
(die het product vastlegt dat vóór het einde van de looptijd aan de emitterende bank wordt
terugverkocht) is licht gedaald (met 7% op kwartaalbasis), met name voor grondstoffengekoppelde en,
in mindere mate, aandelenproducten, en bedroeg eind december 1 miljard euro.
Het totale bedrag dat Belgische retailbeleggers in gestructureerde producten hebben belegd, bleef op
jaar- en kwartaalbasis grotendeels stabiel en bedroeg eind vorig jaar in totaal 30,5 miljard euro. De
introductie van nieuwe producten bleef de afgelopen kwartalen gestaag toenemen (met 9% ten
opzichte van de voorgaande periode Q3 2019), maar heeft nog niet het niveau van begin 2019 bereikt.
Florence Devleeschauwer, voorzitter van BELSIPA, verwoordt het als volgt: "Door de nulrente op
spaarrekeningen gaan beleggers op zoek naar producten die een redelijk rendement bieden voor
beheersbare risiconiveaus. Eind vorig jaar boden de Belgische aandelenmarkten veel interessante
mogelijkheden, waarvoor gestructureerde producten een ideaal middel waren om snel toegang te
krijgen tot het marktmomentum".
Filip Gils, vice-voorzitter van BELSIPA, voegt hieraan toe: “We stellen met genoegen vast dat
beleggers weer vaker kiezen voor gestructureerde producten die in België de vorm aannemen van
notes, fondsen of verzekeringscontracten. De ambitie om kapitaalmarkten aan te boren is er zeker,
toch willen retailbeleggers graag een keuze maken uit de verschillende soorten risicokalibraties
(hetzij het niveau van de kapitaalbescherming, of het producttype zelf), waardoor ze hun
blootstelling kunnen afstemmen op producten waar ze individueel vertrouwen in hebben".

BELSIPA werd opgericht in 2013 en heeft AXA Bank Europe, Belfius, BNPP-Fortis, ING België, KBC, Société Générale (Frankrijk),
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