
ABN AMRO Bank Alex Vermogensbank Binck

Beleggen in

Aandelen en obligaties ✔ ✔ ✔ 

Beleggingsfondsen eigen 6 (de ABN AMRO Profielfondsen) 16 ETF's van Think ETF 16 ETF's van Think ETF

Beleggingsfondsen derden circa 3.000 1500 1500

ETFs, ETCs en ETNs circa 1.000 2000 2000

Opties en/of futures ✔ ✔ ✔

Soorten koersversnellers Turbo's van BNP Paribas en Goldman Sachs

Turbo’s, Sprinters en Speeders van verschillende 
partijen. Binck geeft zelf turbo’s uit waar zonder 
transactiekosten in gehandeld kan worden en die van 
8:00 tot 22:00 verhandelbaar zijn

Turbo’s, Sprinters en Speeders van verschillende 
partijen. Binck geeft zelf turbo’s uit waar zonder 
transactiekosten in gehandeld kan worden en die 
van 8:00 tot 22:00 verhandelbaar zijn

Op hoeveel markten actief 
buiten Europa

6 landen/beurzen te weten, Australië, Canada, 
Hong Kong, Japan, Singapore en Verenigde Staten. 2: Canada en Verenigde Staten 2: Canada en Verenigde Staten

Portefeuille

Minimale aanvangskapitaal 20 euro €0 euro €0 euro 

App Mobiel internet voor App voor iPhone en Android Voor iPhone (iOS) en Android Voor iPhone (iOS) en Android

Realtime koersen (gratis) ✔ Onvoorwaardelijk voor alle beurzen
Euronext-beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs 
en Lissabon en de Amerikaanse aandelenbeurzen 
(BATS US)

Euronext-beurzen van Amsterdam, Brussel, 
Parijs en Lissabon (Binck Green, Blue & Black) én 
Amerikaanse aandelenbeurzen (BATS US) en US 
Options (Binck Blue & Black)

Realtime koersen 
(gratis indien) ✘

Euronext-beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs 
en Lissabon en de Amerikaanse aandelenbeurzen 
(BATS US)

Euronext-beurzen van Amsterdam, Brussel, 
Parijs en Lissabon (Binck Green, Blue & Black) én 
Amerikaanse aandelenbeurzen (BATS US) en US 
Options (Binck Blue & Black)

Realtime koersen (kosten) ✘ Afhankelijk van beurs Afhankelijk van beurs

Transactiekosten 
aandelenorder in euro's in euro's in euro's

Minimale omvang 
initiële portefeuille 20 euro 0 0

Minimale vergoeding 
per order

6,50 euro met een minimum van 10 euro per order 
(aandelen binnenland) Vanaf 6,50 euro Green: 8 euro, Blue: 7 euro, Black: 6 euro

Variable vergoeding 
per order 0,10% Vanaf 0,12% Green: 0,15% , Blue & Black: 0,1%

Maximale vergoeding 
per order 150 euro per order 150 euro Green & Blue: 150 euro, Black: 75 euro

URL voor volledig 
overzicht provisies abnamro.nl/nl/prive/beleggen/tarieven/index.html www.alex.nl/docs/default-source/Documenten/

documenten-leadsite/tarieven_zelf_beleggen.pdf
www.binck.nl/docs/librariesprovider9/overige-
documenten/tarievenoverzicht/tarieven_binck.pdf

Service

Nieuws sharecompany Dow Jones Newswires Dow Jones Newswires

Research aandelen (ABN AMRO Markets, Morningstar, 
Independent Research, Kapler Cheuvreux)

Thomson Reuters, FactSet en ShareCompany voor 
Fundamentele Analyse en Surperformance voor 
Technische Analyse

Thomson Reuters, FactSet en ShareCompany voor 
Fundamentele Analyse en Surperformance voor 
Technische Analyse

Watchlist
klanten kunnen zelf een 'watchlist' / 
'schaduwportefeuille' aanmaken in Mijn Dealingroom 
om daarmee deze instrumenten beter te volgen.

✔ ✔

Meerdere portefeuilles ✔ ✔ ✔

Draaien op uw systeem 
trading-modules ✘

✔ Alex Plus: uw eigen dealingroom, speciaal voor de 
technische analyse.

✔ Ja. Binck ProTrader voor de zeer actieve belegger. 
Uw eigen  dealingroom, met uitgebreide technische 
analyse en optie tools

Profiel van uw klant Van doe-het-zelf belegger tot vermogensbeheer
Alex is er voor klanten die zelf de touwtjes in handen 
willen hebben, maar daarbij wel ondersteund willen 
worden.

Binck is er voor de onafhankelijke belegger. Voor de 
belegger die zijn eigen weg  kiest. Fundcoach is voor 
beleggers die voor de lange termijn kiezen en niet 
dagelijk met hun beleggingen beig hoeven te zijn.

ONDERZOEK ONLINE BELEGGEN

Een cliënt verwacht steeds meer van haar beheer-
der en wil daar steeds minder voor betalen. De 
markt is al een stuk transparanter geworden en 
die transparantie zal in de komende jaren alleen 
maar toenemen. Verder kun je als vermogensbe-
heerder niet om innovatie heen, niet alleen als 
het gaat om processen, maar ook op het gebied 
van beleggingsthema’s. Zo kun je je blijven onder-
scheiden en toegevoegde waarde bieden.”  
 
Rendement 
Beleggers zullen echter vooral kijken naar rende-
ment; hoe goed heeft mijn beheerder het gedaan. 
Beleggersmatch schrijft op zijn website dat de ver-
mogensbeheerders op basis van een offensief pro-
fiel over 2017 een samengesteld rendement heb-
ben behaald van 8,6% en van 6,9% over 2016. 
 
 Deze Pro NL-index sluit aan bij de uitkomsten 
van Vermogensbeheer, waaraan partner Jos Lee-
ser toevoegt: “Onze VBR-index, een index geba-
seerd op de resultaten van ongeveer 70 in Neder-
land opererende vermogensbeheerders scoorde in 
2017 8,8% en in 2016 7,7%, rekening houdend 
met kosten en risicoprofiel. De AEX won in die 
jaren circa 13% respectievelijk 8,8%.” Verschillen 
zijn echter altijd anders dan op het eerste gezicht 
lijkt. “De VBR-index voor dit profiel geeft ruimte 
om tot 20% obligaties op te nemen. In beide jaren 
deden aandelen het substantieel beter dan obliga-
ties. De VBR-index is bovendien een wereldwijd 
gespreide index.  
 
De AEX gaat alleen over Nederland en effectief 
over enkele multinationale ondernemingen. 2017 
was het jaar waarin de euro fors in waarde steeg. 
Dus andere valuta daalden. Hier heeft de AEX 
geen last van gehad, maar alle niet-euro beurzen 
juist wel. Het verschil in resultaat tussen de VBR-
index en AEX is daarom toe te schrijven aan valuta-
effecten.”

Selectie vermogens- 
beheerders

vanaf 
in euro

beheerfee  
vanaf

Aberfeld 100.000 1,4

ABN Amro 75.000 1,2

ABN Amro MeesPierson 500.000 1,2

Antaurus 250.000 1,3

ASN Bank 250.000 1,3

Blauwtulp 250.000 1,2

Capitalatwork 500.000 1,0

Care IS 100.000 0,8

Evi van Lanschot 1.000 0,0

Fintessa 100.000 1,6

Fisher Investments 350.000 1,0

Hof Hoorneman 500.000 0,4

Indexus 100.000 1,2

ING Bank 1.000 0,8

ING Private Banking 500.000 0,8

InsingerGilissen 1000.000 1,3

KNAB 25.000 1,0

OHV 100.000 1,0

Optimix 500.000 1,0

Oxby 15.000 0,9

Oyens & Van Eeghen 250.000 1,1

Rabo Beheerd Beleggen fondsen 80.000 divers

SEM 20.000 0,5 % + 10% performance fee

Sequoia Vermogensbeheer 250.000 1,0

Today’s Vermogensbeheer 100.000 1,2

Triodos Private Banking 500.000 1,3

Van Lanschot 500.000 1,1

Van Lieshout 100.000 1,0

Wijs & Van Oostveen 100.000 0,7 + performance fee

Wilgenhaege 250.000 1,0

Beleg alleen met geld dat u kunt missen.  
Houdt u na uw vaste lasten nog geld over? 
Leg dan een spaarbuffer aan voor noodzake-
lijke onverwachte uitgaven, zoals een kapotte 
wasmachine of auto. Beleg met het geld dat u 
dan overhoudt. Als de marktomstandigheden 
een keer tegenzitten, kunt u rustig wachten 
totdat de beurzen weer omhoog gaan. Beleg 
nooit met geleend geld.  
1. Spreid zoveel mogelijk het risico. Het lijkt 

soms aantrekkelijk om één interessant 
bedrijf uit te kiezen of al uw geld te zetten 

op een sector of regio die nu goed presteert. 
Maar als net deze belegging in waarde daalt, 
gaat uw vermogen in rook op. Het is verstandig 
om risico’s te spreiden. Als u belegt in fondsen, 
brengt u automatisch spreiding aan. 

2. Bepaal uw beleggingsdoel. Als u weet wat u 
wilt bereiken, kunt u ook makkelijker bepalen 
hoeveel geld u hiervoor opzij moet zetten en 
voor hoe lang. Met een concreet beleggings-
doel weet u ook beter hoeveel risico u hiervoor 
wilt lopen. 

3. Stel beleggen niet uit. Begin zo vroeg moge-
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lijk met beleggen. Dat kan op den duur veel 
meer vermogen opleveren. Dat komt door het 
‘rendement op rendement’-effect: het rende-
ment dat u door de jaren heen belegt, komt 
bovenop het oorspronkelijke bedrag (en de 
eventuele periodieke inleg) en levert ook weer 
rendement op. 

4. Let op de kosten. De kosten die u betaalt aan 
uw vermogensbeheerder of broker wegen 
zwaar op uw uiteindelijke rendement. Iedere 
procentpunt meer of minder heeft invloed op 
het bedrag dat u uiteindelijk in handen krijgt. 

5 Tips van Fitvermogen  om succesvol te beleggen

Bron: Vermogensbeheer.nl

Op Vermogensbeheer.nl kunnen de gegevens worden bekeken van ongeveer 135 vermogensbeheerder. De redactie 
van Cashcow heeft een selectie gemaakt, waarbij vooral is gekeken naar de bekendheid van de organisatie en de 
omvang. De vermelde beheervergoeding is gebaseerd op de minimuminleg en afkomstig van Vermogensbeheer. 



DEGIRO FitVermogen.nl - NN IP For Tomorrow ING LYNX Saxo Bank Semmie

Beleggen in

Aandelen en obligaties ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✘

Beleggingsfondsen eigen 0 Ja, meer dan 65 NN-fondsen Aantal 5 0 0 8 (SaxoSelect) ✘

Beleggingsfondsen derden 800 ✘ Aantal 400+ 359 Duizenden ✔

ETFs, ETCs en ETNs 2000 ✘ 2 Trackerfondsen 3 actieve fondsen 300+ 5.340 ✔ ✔

Opties en/of futures ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ ✘

Soorten koersversnellers Opties, Tubo’s, Sprinters, Warrants, Speeders, Futures, 
Leveraged ETF’s ✘ ✘ ING Sprinters , BNP Turbo’s ABN Amro, RBS, Citi, Commerzbank, ING + CFD’s CFDs ✘

Op hoeveel markten actief 
buiten Europa 7 Wereldwijd (alle regio’s en sectoren, handelen via 

giraal systeem) ✘ 23 9
Direct op 8 beurzen: VS, Canada, Australië, 
Zuid Afrika, Hong Kong, China, Singapore, 
Japan

Wereldwijd

Portefeuille

Minimale aanvangskapitaal 0,1 vanaf 25 Euro 50 euro 0 3.000 euro 2.000 Euro 50 Euro

App Mobiel internet voor App voor iPhone, Android, Windows Phone Website is geschikt voor mobiel gebruik op iPhone, 
Android en Windows etc. Geen aparte app. Mobiel voor iPhone, Android iPhone, Android ✔

De website werkt responsive, dit houdt in dat 
de website en het dashboard ook goed werkt op 
smartphones en tablets

Realtime koersen (gratis) Euronext aandelen en opties. Overige beurzen europa 
de 1000 grootste bedrijven. ✘ giraal systeem kent één koers per dag ✘

Alle titels die online aangekocht kunnen worden 
hebben realtime-koersen.Er zit geen prijsverschil 
tussen delayed en realtime koersen.

Interbancaire valutamarkt, wereldwijde Index 
CFD’s, de 2.000 grootste Europese aandelen 
(waaronder de volledige AEX, DAX, CAC en 
BEL20)

✘ ✘ één koers per dag

Realtime koersen (gratis 
indien) Na 1 US trade alle US aandelen, CME alle derivaten ✘ giraal systeem kent één koers per dag ✘

Opties, futures, indices en pennystocks 
Verenigde Staten Afhankelijk van welke koersen ✘

Realtime koersen (kosten) Vanaf 1,50 euro per maand ✘ giraal systeem kent één koers per dag ✘
Volledige Euronext, Eurex (Duitsland), Aandelen 
Verenigde Staten Afhankelijk van welke koersen ✘

Transactiekosten 
aandelenorder in euro’s in euro’s in euro’s in euro’s in euro’s in euro’s Geen transactie kosten

Minimale omvang initiële 
portefeuille 0,01 25 50 euro ✘ Geen minimum 2.000 Euro 50 Euro

Minimale vergoeding per 
order

0 euro voor ETF, 0.5 euro voor US, 2 euro voor 
Aandelen euronext

✘ bij FitVermogen.nl kan je kosteloos aankopen, 
verkopen en switchen 0,50% 4 euro+0,04% voor aandelen. Handelen 

Beleggingsfondsen en Trackers is kosteloos

Als 0,09% van de transactiewaarde minder is dan 
6,00 euro,dan wordt het minimum van 6,00 euro 
gerekend.

Afhankelijk van: Commissieprofiel, Land en 
Beurs Gratis

Variable vergoeding per 
order

0 euro voor ETF, 0.004 eurocent per aandeel in US, 
2bps voor aandelen euronext

✘ bij FitVermogen.nl kan je kosteloos aankopen, 
verkopen en switchen Kosteloos ✘ 0,09% Afhankelijk van: Commissieprofiel, Land en 

Beurs Gratis

Maximale vergoeding per 
order 30 euro voor aandelen euronext ✘ bij FitVermogen.nl kan je kosteloos aankopen, 

verkopen en switchen ✘ 150 euro 45 euro ✘ Gratis

URL voor volledig overzicht 
provisies https://www.degiro.nl/data/pdf/Tarievenoverzicht.pdf https://www.fitvermogen.nl/usp https://fortomorrow.nl/kosten https://www.ing.nl/particulier/beleggen/

beginnen-met-beleggen/tarieven/index.html
https://www.lynx.nl/tarieven-beleggen/alle-
tarieven/

https://www.home.saxo/nl-nl/rates-and-
conditions/equities-and-etfs/commissions https://semmie.nl/rendementen-en-kosten.html

Service

Nieuws ABM & CercleFinance Artikelen van eigen redactie, geen externe 
nieuwsprovider Eigen columns ANP Dow Jones, Reuters, US Press Release Feed, 

TheFly en Briefing.com NewsEdge, RANsquawk Maandelijkse marktupdate, kennisblogs en 
video’s in het dashboard

Research ✘ m.n. research uit eigen huis Today’s groep Ing Investment office Waverly Advisors, Morningstar, Zacks Equity 
Research Reports en Hammerstone Eigen beheer Eigen research + een team van adviseurs

Watchlist ✔	Ja, ongelimiteerd ✘ ✘ via Mobiele App ✔ klant kan eigen overzichten met watchlist 
aanmaken ✔ ✘

Meerdere portefeuilles ✔	Ja, ongelimiteerd ✔ zonder bijkomende kosten kan je meerdere 
rekeningen aanhouden ✘ € Ja geen max ✔ je kunt als klant van LYNX je persoonlijke 

demorekening/schaduwportefeuille openen. ✔ ✔ zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn

Draaien op uw systeem 
trading-modules ✘ ✘ ✘ ✘

U kunt verschillende externe 
softwareprogramma’s koppelen aan het 
handelsplatform, waaronder MetaTrader en 
TradeStation. Daarnaast heeft u toegang tot 
het LYNX Ideeëncentrum, waarin u zich kunt 
aanmelden voor verschillende tradesignalen.

✔ ✘

Profiel van uw klant
Actief, slim, kostenbewust. Vaak de wat serieuzere 
belegger die zich bewust is van de invloed van kosten 
op het rendement van de portefeuille. 

Voor fondsbeleggers die kiezen voor online gemak, 
lage kosten en professioneel beheer.

For Tomorrow biedt zowel Box1 (beleggen voor 
aanvullend pensioen) als Box3 (vrij vermogen) 
rekeningen aan. In zowel de opbouw als de uitkerende 
fase. Bij For Tomorrow kan de belegger kiezen uit vijf 
fondsen die zowel in opgaande en neergaande markten 
rendement kunnen maken. 

De Zelf-op-de-Beursklanten beleggen in ons 
wereldwijde assortiment tegen scherpe 
tarieven. En hebben daarbij toegang tot de 
visie en waardevolle opinies van de ING-
beleggingsexperts. 

"Actieve beleggers die al over enige ervaring op 
de financiële markten beschikken.  Binnen de 
software zijn specifieke modules beschikbaar voor 
aandelen-, optie- en futurehandelaren.

U kunt verschillende externe softwareprogramma’s 
koppelen aan het handelsplatform, waaronder 
MetaTrader en TradeStation. Daarnaast heeft u 
toegang tot het LYNX Ideeëncentrum, waarin u zich 
kunt aanmelden voor verschillende tradesignalen.

Voor iedereen die wil beleggen voor later, maar niet 
weet hoe. Onze klanten: young professionals en 
(groot)ouders. Klanten vinden duurzaam beleggen 
belangrijk en zij houden van het gemak: eenvoudig 
een online rekening openen, altijd vragen kunnen 
stellen en 24/7 toegang tot hun beleggingen en 
persoonlijke gegevens via een persoonlijk dashboard.
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SynVest Asset Management TradersOnly Zwiterleven

Beleggen in
Aandelen en obligaties In aandelen, obligaties en direct vastgoed ✔ Er wordt in door ACTIAM beheerde fondsen belegd en niet in individuele effecten

Beleggingsfondsen eigen 9 ✘

Particulieren beleggen (via Stichting ACTIAM Beleggersgiro) in door ACTIAM 
beheerde fondsen. Deze beleggen in wereldwijde aandelen, aandelen van 
vastgoedondernemingen, liquiditeiten en obligaties. Ook wordt er gebruik gemaakt 
van afgeluide instrumenten en ETF’s uit hoofde van efficiënt portefeuillebeheer

Beleggingsfondsen derden ✘ ✔ ✘

ETFs, ETCs en ETNs Wij bieden zowel indexfondsen als actief 
beheerde fondsen ✔ ✘

Opties en/of futures ✘ ✔ ✘

Soorten koersversnellers ✘ ✔ ✘

Op hoeveel markten actief 
buiten Europa

Actief in Europa, Noord Amerika en 
opkomende markten (emerging markets)

In totaal in meer dan 100 markten in 24 
landen wereldwijd ✘

Portefeuille

Minimale aanvangskapitaal Bij periodieke inleg vanaf 100,- per 
maand en/of eenmalig vanaf 5.000,-.

5.000 Euro of het equivalent hiervan in een 
andere valuta of aandelen Er is geen minimum aanvangskapitaal

App Mobiel internet voor ✔ Android en Apple Er is geen aparte app, de website is ‘responsive’ zodat de website en login 
functionaliteit goed werkt op computer, laptop, tablets en smartphones

Realtime koersen (gratis) ✔ van de eigen fondsen Spot Forex (valuta), Spot goud/Spot zilver De koersontwikkeling van het fonds is dagelijks te volgen
Realtime koersen (gratis 
indien) ✘

Dit zijn ‘waivers’genaamd en zijn afhankelijk 
van het aantal transacties per kalendermaand. ✘

Realtime koersen (kosten) ✔ van de eigen fondsen Afhankelijk van markt ✘

Transactiekosten 
aandelenorder in euro’s in euro's ✘

Minimale omvang initiële 
portefeuille 100 euro 5.000 EUR ✘

Minimale vergoeding per 
order 0,00%

Voor een transactie in Nederlandse aandelen 
geldt 0,09% keer de transactiewaarde met 
een minimum tarief van 6 euro.

✘

Variable vergoeding per 
order ✘

De klant betaalt voor een aandelenorder 0,09% 
keer de transactiewaarde, met het minimum 
van 6 euro en een maximum van 45 euro.

✘

Maximale vergoeding per 
order 0,05% Maximum is 45 euro wanneer er wordt 

gehandeld in Nederlandse aandelen.

Er worden door Zwitserleven Beleggen geen kosten in rekening gebracht voor het 
platform. Alleen de kosten van het fonds zijn van toepassing, deze zijn beschreven 
in het prospectus, de LKF is 0,40% en er zijn op- en afslagen van toepassing. Er 
zijn daarnaast geen transactiekosten, bewaarkosten, servicekosten etc.

URL voor volledig overzicht 
provisies

https://www.synvest.nl/beleggen/
fondsen-synvest-beleggen/ https://www.tradersonly.nl/tarievenpagina/ https://www.zwitserleven.nl/particulier/beleggen/hoe-werkt-beleggen/

Service

Nieuws https://www.synvest.nl/over-synvest/
nieuws/

ANP, Reuters, Dow Jones, Bloomberg TV, 
Benzinga ✘

Research ✘

Morningstar, Zacks research, StockTwits, 
IB Traders’Insight, The Motley Fool, Argus, 
SeekingAlpha en de eigen website www.
tradersacademy.nl.

✘

Watchlist ✘ ✔ ✘

Meerdere portefeuilles

O.b.v beleggerprofiel wordt portefeuille-
aanbeveling gedaan. Deze wordt 
jaarlijks geherbalanceerd en/of kan men 
kiezen voor lifecycle beleggen (risico 
in portefeuille wordt aangepast aan 
voortschreidende beleggingshorizon)

✘ ✘

Draaien op uw systeem 
trading-modules ✘

Aan het handelsplatform kunnen 
verschillende externe trading-software-
pakketten gekoppeld worden via de API.

✘

Profiel van uw klant

Doel: een goed rendement op de lange 
termijn. Met meer of minder risico, via 
periodieke stortingen of een eenmalige 
inleg van een vermogen dat u al heeft 
gespaard of op andere wijze heeft 
opgebouwd.

TradersOnly is de nummer 1 broker voor 
actieve beleggers. Beleggers die weten dat u 
naast geld ook tijd moet investeren en dat er 
meer opties zijn dan aandelen.

Zwitserleven Beleggen is bedoeld voor mensen die zelf keuzes willen maken 
zonder advies, graag online inzicht hebben en op lange termijn vermogen 
willen opbouwen voor bijvoorbeeld studie, wereldreis of als extraatje voor 
later.

ONDERZOEK ONLINE BELEGGEN
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is op dit moment BBB-. In tijden van 
onrust is het wanbetalingspercentage 
in het CO-universum veel lager dan 
voor high-yield-obligaties. Tijdens de 
financiële crisis van 2008 kwam dit 
voor CO’s bijvoorbeeld niet boven de 
3%. Net als aandelen hebben CO’s 
een negatieve correlatie met het 
rendement op staatsobligaties (-11% 
over de afgelopen 20 jaar*), terwijl 
de correlatie tussen de rendemen-
ten op CO’s en aandelen hoog is  
(87%). Hierdoor worden beleggers 
beschermd in tijden van oplopende 
yields op Amerikaanse staatsobliga-
ties. CO’s hebben dan ook een sterk 
positief rendement laten zien gedu-

OBLIGATIES

 Converteerbare obligaties (CO’s) hebben over de lange termijn 

aandelenachtige rendementen laten zien bij een veel lagere volatiliteit, zo 

blijkt uit analyse van NN Investment Partners. Ze hebben in de afgelopen 20 

jaar beter gepresteerd dan aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties.

NN Investment Partners 
houdt rekening met twee 
mogelijke economische sce-

nario’s waarin de rentes stijgen en 
de economische groei binnen de 
bandbreedte zal blijven of zal toe-
nemen. Portfolio Manager Jasper 
van Ingen verwacht dat monetaire 
verkrapping en hogere obligatie-
rentes zullen leiden tot een gro-
tere uitgifte van converteerbare 
obligaties.“Converteerbare obligaties 
hebben over de lange termijn aan-
delenachtige rendementen gegene-
reerd bij een veel lagere volatiliteit. 
Dit maakt ze tot een aantrekkelijke 
aanvulling voor veel beleggingspor-
tefeuilles. Voor de toekomst geldt dat 
stijgende rentes en obligatie-yields 
bedrijven waarschijnlijk zullen sti-
muleren om converteerbare obliga-
ties uit te geven om op de rentekos-
ten te besparen. Dit verbetert de 
marktdynamiek en vergroot het aan-
tal beleggingsmogelijk-
heden.”

Een belangrijk 
kenmerk van 
CO’s is hun 
asymmetrische 
rendements-
structuur: ze 
profiteren van het 
opwaarts potentieel 
van aandelen en bie-
den neerwaartse 
bescher-

rende de laatste aanzienlijke stijging 
van de yields op Amerikaanse staats-
obligaties – de taper tantrum van 
mei-september 2013 – toen de yields 
op vijfjarige obligaties opliepen van 
0,71% naar 1,60%. 

Waardevol 
De beperkte correlatie van CO’s 
met andere traditionele beleggings-
categorieën maakt ze tot een waar-
devol instrument om te diversifië-
ren, waardoor het verwachte voor 
risico gecorrigeerde rendement van 
de portefeuille toeneemt. CO’s bie-
den meestal een beschermingsme-
chanisme zodat beleggers kunnen 
profiteren van bedrijfsovernames. 
Beleggers kunnen voordeel halen 
uit zowel een hogere aandelen-
koers na een transactie als uit vaak 
ingebouwde beschermingsfuncties 
op het gebied van change-of-con-
trol. Van Ingen: “Wij vinden con-
verteerbare obligaties voor 2018 
en daarna een interessante beleg-
gingsmogelijkheid. De beleggings-
categorie combineert verschillen-
de kenmerken die zeer waardevol 
kunnen zijn: een lage effectieve 
duration, een beperkte correlatie 
met andere beleggingscategorieën 
en de mogelijkheid om te profite-
ren van aandelenmarkten die wor-
den ondersteund door de groeiver-
wachtingen.” 

MEER VOLATILITEIT 
OP AANDELEN IS 
GUNSTIG VOOR 

CONVERTEERBARE 
OBLIGATIES

Winstgevender 
dan aandelen

ming. Over de economische cyclus 
benutten CO’s 30-60% van de per-
formance van de onderliggende aan-
delen. Deze asymmetrie zorgt voor 
een positieve relatie met de volatili-
teit. Van Ingen: “Het asymmetrische 
rendementsprofiel betekent dat een 
converteerbare obligatie, als al het 
andere gelijk blijft, meer profiteert 
van een stijging van de onderliggen-
de aandelenkoers dan verliest bij een 
daling van vergelijkbare omvang. Dit 
aantrekkelijke kenmerk betekent dat 
meer volatiliteit op aandelen gunstig 
is voor converteerbare obligaties.”

Correlatie 
aandelen 
hoog 
CO’s hebben een 
aantrekkelijk risi-
coprofiel. De 
gemiddelde kre-
dietkwaliteit 

van het CO-
universum 

Pond/dollar kan flink omhoog
Pond/dollar heeft moeite de opgaande beweging vast te houden. 
Een aanval is afgeslagen op de weerstand van 1,38/1,40. De histori-
sche ontwikkeling van pond/dollar verloopt prachtig volgens de Elli-
ott Wave. Hoogtepunten en dalen verhouden zich keurig tot elkaar. 
Hierdoor wordt het wat makkelijker om weerstanden en steunniveaus 
te berekenen. Op korte termijn ligt een steun op 1,34 en daarna een 
op 1,28. Vanuit het nieuwe dieptepunt kan aan een nieuwe opgaan-
de beweging worden begonnen. Hierbij kan pond/dollar stijgen naar 
1,54. Over het eerste kwartaal steeg in het Verenigd Koninkrijk het bnp 
met 0,1% na een groei 
van 0,4% over de laat-
ste drie maanden van 
vorig jaar. Het is de 
laagste groei sinds Q4 
2012.
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