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Stabiele groei 

Na een zwak begin van het jaar vertoont de Amerikaanse economie tekenen van herstel en blijft de groei in de 
eurozone en Japan hoger dan verwacht. Na twee sterke kwartalen zal de groei in China waarschijnlijk vertragen 
maar we verwachten niettemin een hogere globale bijdrage van de groeilanden aan de wereldwijde groei. 

Nu het effect van de stijgende olieprijs op de inflatie stilaan wegebt, neemt de vrees voor deflatie toe. Volgens 
ons is die vrees overdreven en zal de aanhoudende daling van de werkloosheid de loondruk op termijn 
verhogen. 

De Fed houdt de geleidelijke normalisering van het monetair beleid aan en we verwachten dat ze haar 
portefeuille tegen het einde van het jaar zal inkrimpen. De Europese Centrale Bank (ECB) zal haar activa-
aankopen volgend jaar waarschijnlijk verderzetten, maar aan een trager ritme. In de VS staat een nieuwe 
renteverhoging in 2017 nog steeds op het programma maar in het VK en de eurozone blijft de rente wellicht 
onveranderd. 

Meer details vindt u binnenin... 

   

2 tot 3 – Samenvatting 4 tot 7 – Detail 
   

In overeenstemming met de toepasselijke reglementering delen we de lezer mee dat dit document is gekwalificeerd als een marketingdocument. 

 



Monthly House Views Augustus 2017 
 

VA MO S 

Samenvatting 

Hier stellen we onze VaMoS beleggingsbenadering voor. Ze combineert signalen op het gebied van economie, 
waardering, momentum en sentiment die ons helpen om onze visie op de diverse activaklassen voor de komende periode 
te verfijnen. De onderstaande signalen geven de laatste conclusies van ons Global Investment Committee weer. Zo moet u 
ze interpreteren: 
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Met andere woorden 
A
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Verenigde 
Staten 

De normalisering van het beleid van de Fed weegt op de hooggewaardeerde Amerikaanse aandelen. 

Eurozone 
Een sterkere economie in de eurozone en de verbeterde wereldhandel zullen de winsten verder opdrijven. De 
hogere rente is gunstig voor Financiën, een van de belangrijkste sectorwegingen in de eurozone. 

VK Voorzichtigheid is geboden vanwege de trage winstgroei en de aanslepende brexitonderhandelingen. 

Zwitserland 
Ondanks de hoge waarderingen staan we positiever tegenover Zwitserse aandelen omdat de winstgroei 
verbetert. De recente daling van de frank is een bijkomende steun voor de internationaal georiënteerde 
Zwitserse bedrijven. 

Japan 
De sterke winstgroei, de verbeterde corporate governance, de gezonde fundamentele gegevens van de 
bedrijven en de aantrekkelijke waarderingen zullen de Japanse aandelen steunen. 

Groeilanden 
We handhaven onze voorkeur voor markten waar structurele of corporate governance-hervormingen worden 
doorgevoerd en markten die kunnen profiteren van de groei van de halfgeleidersector. 
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Overheids-
obligaties 

De solide macrogegevens, de krimpende output gaps en de toenemende loondruk vormen een uitdagende 
omgeving voor overheidsobligaties met vaste coupon. 

Duration** 
Gezien zowel de opwaartse verschijvingen als de verwachte stijging van de rendementscurve geven we de 
voorkeur aan obligaties met korte looptijd. 

Inflatiegelinkte 
obligaties 

We verkiezen nog steeds inflatiegelinkte obligaties, maar we geven toe dat ze minder aantrekkelijk zijn 
gewaardeerd. 

Investment 
Grade 

We blijven hoogrentende obligaties verkiezen boven in euro genoteerde investment grade obligaties en 
bankemittenten boven industriële emittenten. 

High Yield 
De macro-omgeving is gunstig maar de sterke appetijt van de beleggers heeft de spreads naar een weinig 
aantrekkelijk niveau gebracht, zodat een neutrale positie aangewezen is.  

Groeiland-
obligaties 
(harde valuta) 

Groeilandobligaties waren dit jaar in trek bij de beleggers. Daardoor zijn de spreads echter minder 
aantrekkelijk geworden. Verbeterende macrogegevenss pleiten echter voor het behoud van de blootstelling. 

M
U
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EUR/USD 
De recente sterkte van de euro lijkt voorbij en speculatieve aankopen hebben een hoogtepunt bereikt – we 
verwachten een counter-trend rally in USD. 

GBP/USD 
De hoop op een zachtere brexit na de verkiezingen en de globaal zwakkere dollar hebben het GBP/USD 
valutapaar hoger gestuurd – de economie is zwak en de onzekerheid rond de brexit zal deze trend 
waarschijnlijk omkeren. 

USD/JPY 
Door de recente sterkte staat de yen aan de top van zijn trading range – politieke onrust in Tokio en een 
verdere verstrakking door de Fed zullen zijn positie wellicht opnieuw verzwakken. 

EUR/CHF 
Na een aanhoudende stijging ten opzichte van de euro sinds 2016 verzwakte de Zwitserse frank onlangs in 
een vertraagde reactie. We verwachten nu opnieuw een periode van zijwaarts koersverloop. 

Groeilanden 
Dankzij de aantrekkelijke carry en de instromen klommen de valuta van de groeilanden fors tegenover de dollar 
– de vooruitzichten zijn nu negatief en de beleggers zullen selectiever moeten worden.
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Hedge-
fondsen 

Voorkeur voor Long and Variable Bias in Europa en Japan en stockpickers op basis van fundamentele 
analyse in de VS. Kies voor beheerders die focussen op multi-asset blootstelling aan activa van de 
groeilanden. 

Goud 
Goud blijft een veilige haven en een goed instrument voor diversificatie vanwege zijn geringe correlatie met 
andere activaklassen – we handhaven ons doel op 6 maanden op $1,225. 

Olie Gezien de mix van opwaartse en neerwaartse druk verwachten we een olieprijs van $55 over een jaar. 

Bron: SG Private Banking, woensdag 9 augustus 2017, EM = groeimarkten, harde valuta = dollar & euro, *Relatieve inzichten uitgedrukt in lokale munt, ** Duration: short = 3-5 jaar, medium = 5-7 jaar, long 
= 7-10 jaar
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Fixed Income 

Solide gegevens en afnemende deflatievrees kunnen het rendement op 
staatspapier verhogen  

In fixed income-portefeuilles verkiezen we inflatiegelinkte obligaties en floating-rate notes boven obligaties met vaste 

coupon, bedrijfsobligaties boven staatspapier en in euro genoteerd High Yield boven Investment Grade. 

Verbeterende fundamentele macrogegevens rechtvaardigen het behoud van blootstelling aan de groeilanden.

Overheidsobligaties 

Beleggers kiezen best voor korte looptijden, 
inflatiegelinkte obligaties en floating-rate notes 

om het renterisico te beperken.

• Volgens ons zal de deflatoire druk verdwijnen en zullen een stabiele

wereldwijde groei en jobcreatie op termijn de loondruk verhogen. De

centrale banken zullen het monetair beleid dus waarschijnlijk verder

normaliseren in drie fasen: 1) vermindering van de activa-aankopen;

2) beperkte renteverhogingen en 3) afbouw van de activa in bezit.

• Fed – geen renteverhoging voor december. Na de

renteverhogingen in maart en juni zal de Fed waarschijnlijk

aankondigen dat ze de herinvestering van aflopende

obligaties zal verminderen als volgende stap in de

normalisering van het beleid. Dat zal de

obligatierendementen hoger sturen –

vooral voor middellange en lange

looptijden – vóór de volgende

renteverhoging die waarschijnlijk in

december zal plaatsvinden.

• Europese Centrale Bank –

vermindering van de activa-aankopen

vanaf januari. Het herstel in de

eurozone zet door, maar de inflatie blijft

veel te laag. We verwachten dat de ECB

de activa-aankopen zal terugschroeven vanaf

januari. In Duitsland is het rendement van

langlopende overheidsobligaties nog steeds uitzonderlijk

laag en we vermoeden dat de recentelijk ingezette rentestijging zich

zal voortzetten.

• Bank of England – geen renteverhoging in de komende maanden. 

Voorzichtigheid is geboden want de onzekerheid rond de brexit en 

de geïmporteerde inflatie zijn een moeilijk te verteren cocktail voor 

de BoE.

Bedrijfsobligaties 

Bedrijfs- en groeilandobligaties zijn een 
aantrekkelijke bron van extra rendement, maar 

met een hoger risico, in een moeilijke 
omgeving voor vastrentende obligaties. 

• Beleggen in vastrentende obligaties is minder aantrekkelijk in een

omgeving waarin de obligatiekoersen dalen als gevolg van de

stijgende rendementen. De macro-omgeving van stabiele groei en

inflatie steunt echter de emittenten van bedrijfsobligaties en de

groeilandobligaties.

• VS. De kredietcyclus nadert zijn hoogtepunt – bedrijven hebben

gretig gebruik gemaakt van de obligatiemarkten om de terugkoop

van aandelen en fusies/overnames te financieren, 

waardoor de schuldratio’s zijn gestegen. De 

economie heeft recent echter aan kracht 

gewonnen en dankzij de aanhoudende 

groei in de komende kwartalen 

verwachten we geen sterke toename 

van de wanbetalingen. We blijven 

investment grade-obligaties verkiezen 

boven hoogrentende obligaties en 

bankemittenten boven industriële 

emittenten. 

• Eurozone. Betere fundamentele

bedrijfsgegevens voor in euro genoteerde 

investment grade-obligaties. Ze zijn echter 

hoog gewaardeerd, zodat ze weinig 

bescherming bieden tegen de stijgende 

obligatierendementen. We adviseren beleggers hun blootstelling 

verder te verminderen en een lage duration aan te houden. We zien 

opportuniteiten in hybride bedrijfsobligaties, achtergestelde 

financiële obligaties en floating-rate notes. 

• Groeimarktobligaties. De fundamentele gegevens zijn verbeterd

zoals blijkt uit het betere macro-economische evenwicht en de

globaal beperkte prijsdruk. Groeilandobligaties waren dit jaar in trek

bij de internationale beleggers. Daardoor zijn de spreads echter

minder aantrekkelijk geworden.

IG spreads bieden 
geen bescherming 

meer tegen stijgende 
benchmark-
rendementen  

Bronnen: SGPB, Bloomberg (4/08/2017). IG = Investment Grade. Prestaties uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. 
Beleggingen kunnen worden beïnvloed door marktschommelingen en de prijs en waarde erv
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Aandelen 

Robuuste winsten zullen de aandelenmarkten steunen 

Gezien de wereldwijde economische expansie en de soepele financiële voorwaarden zullen de bedrijfswinsten de komende 

maanden verder verbeteren, hoewel aan een trager ritme. De positieve basiseffecten van de opleving van de olieprijs vorig jaar 

op energiegerelateerde inkomsten zijn stilaan uitgewerkt. We verwachten dat de solide winstgroei de belangrijkste steun zal 

blijven voor het positief momentum in wereldwijde aandelen aangezien de waarderingen hoog zijn. Dit is vooral het geval in de 

VS, waar de normalisering van het monetair beleid van de Fed de waarderingen onder druk zal zetten en het stijgingspotentieel 

van de markt zal aftoppen.  

De eurozone en Japan blijven onze favoriete 
markten. Zwitserland bijgesteld naar neutraal 

We hebben onze visie op Zwitserland 
opwaarts bijgesteld omdat de groei van de 

winst per aandeel versnelt.
• Eurozone – nog steeds positief maar let op voor de sterke positie

van de euro. Het aantrekkend economisch herstel zal de winsten

verder verhogen. De hogere rente is gunstig voor de financiële

sector, een van de grootste sectoren in de zone. Bedrijven in de

eurozone profiteren ook van de verbetering in de wereldhandel en

de groeilanden aangezien ze een groot deel van hun inkomsten

genereren in het buitenland. De sterke positie van de euro over het

jaar zou op de concurrentiekracht kunnen wegen en heeft de

opwaartse herziening van de winstprognoses al vertraagd.

We verwachten echter een lichte consolidatie

van de euro (zie pagina 6). Bovendien zal

het monetair beleid in de eurozone nog

bijzonder soepel blijven en lijken de

aandelen redelijk gewaardeerd in

vergelijking met de wereldwijde

markten.

• Zwitserland – betere winst-

vooruitzichten. Na twee jaar van

achteruitgang herstellen de

winsten van de Zwitserse bedrijven

– goed nieuws voor deze hoogge-

waardeerde markt. Het ondernemers-

vertrouwen neemt toe, het monetair 

beleid zal bijzonder soepel blijven en de 

recente zwakte van de frank zal een bijkomende 

steun zijn voor de winst per aandeel van internationaal georiënteerde 

Zwitserse bedrijven.  

• VK – blijf voorzichtig. Meevallende economische gegevens, hogere

olieprijzen in juli en een soepel monetair beleid steunden de Britse

aandelenmarkt. De winstgroei vertraagt echter omdat de positieve

effecten van het zwakke pond en de hogere olieprijzen afnemen en

de onzekerheid rond de brexitonderhandelingen zet aan tot

voorzichtigheid.

We blijven neutraal voor aandelen van de 
groeilanden en voorzichtig met de VS en het VK 

De normalisering van het beleid van de Fed is 
nadelig voor hooggewaardeerde Amerikaanse 

aandelen
• Amerikaanse aandelen – beperkt stijgingspotentieel. Dankzij het

herstel van de verkoop sinds medio 2016 en de verhoging van de

marges maakten de bedrijven mooie winsten in het tweede

kwartaal, een stevige steun voor de Amerikaanse aandelen. De

krappe arbeidsmarkt zal de lonen echter doen stijgen en een

verdere expansie van de marges beperken. We verwachten ook

een lichte verslechtering van de financiële voorwaarden wanneer de

Fed de rente verhoogt en haar balans inkrimpt. De resulterende

hogere obligatierendementen wegen meestal op de koers-

winstverhouding en dat beperkt het stijgingspotentieel. 

• Japan – sterke winstgroei en redelijke waar-

deringen. De Japanse aandelen worden 

gesteund door aantrekkelijke waarderingen en 

een hogere winstgroei dankzij het herstel 

van de binnenlandse en wereldwijde vraag, 

het hogere rendement op eigen vermogen 

en de gezonde fundamentele 

bedrijfsgegevens (onder meer lage ratio’s 

nettoschuld-totale activa). We verwachten 

bovendien een versterking van de USD/JPY 

in de komende zes maanden (zie pagina 6) 

die het dalingsrisico beperkt omdat de 

aandelenmarkt traditioneel negatief is gecorreleerd 

met de yen.  

• Groeimarkten – blijf selectief. De sterkere wereldhandel en

de versnelde economische groei hebben het herstel van de 

bedrijfswinsten en de verbetering van de marges gesteund. Een 

zwakkere dollar en aantrekkelijke waarderingen, vooral in vergelijking 

met de ontwikkelde markten, zijn eveneens positieve factoren. De 

renteverhogingen door de Fed en de vertraging van de Chinese 

groei in het tweede halfjaar kunnen echter tegenwind bieden. We 

handhaven dan ook onze voorkeur voor markten waar structurele of 

corporate governance-hervormingen worden doorgevoerd en 

markten die kunnen profiteren van de groei van de 

halfgeleidersector.  

Zwitserland: 
winstvooruitzichten 

Bronnen: SGPB, Datastream (31/07/2017). Prestaties uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. Beleggingen kunnen worden 
beïnvloed door marktschommelingen en de prijs en waarde ervan, evenals de opbrengst die ze genereren, kunnen zowel stijgen als dalen. Uw kapitaal is niet beschermd en het is 
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Munten 

Dollar op een keerpunt 

Nu de hoop op een reflatoir beleid en fiscale steunmaatregelen in de VS is verdwenen, heeft de dollar index (DXY) zijn post-

electorale rally ongedaan gemaakt en staat bijna op het laagste peil van 2016. De paniekverkoop is volgens ons overdreven en 

we verwachten een bescheiden stijging in de komende maanden.  

De euro heeft een beperkt 
stijgingspotentieel op korte termijn 

De euro zal een deel van zijn recente winst 
waarschijnlijk verliezen wanneer de Fed de 
rente optrekt en haar portefeuille inkrimpt.

• Euro – tijd voor consolidatie. De euro is tot 1,18 gestegen tegenover

de dollar, zijn hoogste niveau sinds begin 2015. Die stijging is

gedeeltelijk het gevolg van de vermindering van de politieke

bezorgdheid en de sterkere economie in de eurozone, maar werd

volgens ons vooral veroorzaakt door de bezorgdheid over slecht

politiek functioneren in de VS. De stijging lijkt ons overdreven en we

verwachten dat de euro terrein zal verliezen wanneer de Fed haar

balans afbouwt en de rente verhoogt.

• Amerikaanse dollar – gematigd positief. Het feit dat

het Witte Huis er niet in slaagt hervormingen

door te voeren en stimulerende maatregelen

te nemen, woog op de dollar. De

arbeidsmarkt blijft het echter goed doen

en de Fed zal volgens ons het beleid

verder verstrakken, wat de stijging van

de USD zal afremmen.

• Britse pond – dalingsrisico. In juli steeg

het Britse pond ten opzichte van de

dollar omdat de hoop op een zachte

brexit toenam. Die trend zal waarschijnlijk

omkeren omwille van zorgen rond de

brexit, een omgeving van lage groei en een

lagere inflatiedruk.

• Zwitserse frank – welkome verbetering. Na een lange

periode van een te sterke positie van de frank tegenover de euro,

doorbrak de EUR/CHF eind juli uiteindelijk zijn trading range en ging

naar 1,15. Dit moet als een vertraagde reactie op de verbeterende

macro- en politieke omgeving in de eurozone worden beschouwd.

Voor de toekomst verwachten we een periode van zijwaarts

koersverloop van de frank tegenover de euro

Nog steeds selectief bodemvissen 

De yen zal verzwakken. Selectief 
bodemvissen in munten van de groeilanden. 

• Yen – zal licht verzwakken. De recente sterkte van de JPY

tegenover de USD was het resultaat van de economische

verbetering in Japan – positieve loongroei in juli - en de algemeen

zwakkere dollar. We denken dat de yen nu zal verzwakken

aangezien de Bank of Japan focust op het aanzwengelen van de

inflatie en de Fed het beleid verder verstrakt. Daarnaast kan de

afnemende steun voor het beleid van Shinzo Abe leiden tot

uitstromen uit de yen.

• Valuta van de groeilanden – stijgingspotentieel is beperkt.

De valuta van de groeilanden profiteerden van de 

zwakkere dollar, relatief hoge rentevoeten en 

de verbeterde macro-gegevens. De 

recente succesvolle beperking van de 

inflatie (bv. in Brazilië en India) laat 

echter ruimte om de rente te verlagen 

en dat zou de rentekloof verkleinen 

aangezien de Fed haar beleid verder 

verstrakt. Beleggers moeten 

bijgevolg nog selectiever worden. 

• Chinese yuan – nog steeds strak

gecontroleerd. In juli won de yuan 

verder terrein tegenover de dollar en kon 

de forse daling na de Amerikaanse 

verkiezingen ruimschoots compenseren. 

Ondanks de hoop op meer wisselkoersflexibiliteit en de 

verwachte vertraging van de economische activiteit, zullen de 

beleidsmakers de yuan waarschijnlijk strak in de hand houden. 

Dollarindex weer op 
pre-electoraal niveau 
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Bronnen: SGPB, Bloomberg (8/08/2017). Prestati
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Alternatieve beleggingen 

Goud en hedgefondsen goed voor diversificatie  

In deze omgeving maken de diversificatievoordelen goud en hedgefondsen tot een nuttige component voor de 

samenstelling van de portefeuille. Als ‘veilige haven’ stijgt de waarde van goud sterk in perioden van turbulentie op 

de markten en de combinatie van long- en shortposities die inherent zijn aan hedgefondsstrategieën maakt ze veel 

minder gevoelig voor schommelingen in de financiële markten. Olie zal vermoedelijk zijwaarts evolueren.

Grondstoffen 

Gezien de mix van opwaartse en neerwaartse 
druk verwachten we een olieprijs van $55 over 

een jaar.

• Olie – Doel van $55 over een jaar. Nadat hij midden juni het laagste

peil in acht maanden had bereikt, steeg de olieprijs opnieuw tot

meer dan $50 eind juli als gevolg van de onverwachte daling van de

olievoorraden in de VS tot onder het niveau van januari. De OPEC

en Rusland verwachten in de komende maanden ook een stijgende

vraag die de prijzen zal ondersteunen. Maar hoewel de OPEC en

andere grote olieproducenten de productiebeperkingen hebben

verlengd, hebben tot nu toe slechts 3 van de 11 ondertekenaars

hun productieverlaging bereikt en dat kan druk op de prijzen blijven

zetten. We handhaven ons doel van $55 over een

jaar gezien deze mix van opwaartse en

neerwaartse druk.

• Goud – Weinig hoopgevende 

vooruitzichten. Hoewel de vraag naar

goud met 10% daalde jaar op jaar in

het tweede kwartaal 2017, werd het

verhandeld in een smalle vork van

$1,220 tot $1,290. Er was een iets

hogere aankoop van goudstaven en

munten en een lichte stijging van de

vraag naar juwelen, maar die werden

gecompenseerd door zwakkere instromen

in beursgenoteerde fondsen en een

vermindering van de aankopen door de centrale

banken. Voor de toekomst verwachten we een nieuwe

renteverhoging einde 2017 om de dollar hoger te sturen, die goud

onder druk zal zetten. Goud blijft niettemin een veilige haven en een

goed instrument voor diversificatie vanwege zijn geringe correlatie

met andere activaklassen - we handhaven ons doel op 6 maanden

op $1,225.

Hedgefondsen 

Voorkeur voor Long and Variable Bias in 
Europa en Japan en stock-pickers op basis 

van fundamentele analyse in de VS.

• Long/Short Equity. De globale omgeving blijft gunstig voor de

aandelenmarkten. Het geld blijft echter naar passieve strategieën

vloeien en de prijsreactie op de winstverrassingen in het tweede

kwartaal stelde teleur. Dat zorgt voor een uitdagende omgeving voor

marktneutrale fondsen. Voorkeur voor Long and Variable Bias in

Europa en Japan en stock-pickers op basis van fundamentele

analyse in de VS.

• Event Driven. Onze voorkeur voor strategieën op basis van

diepgaand, fundamenteel onderzoek strekt zich uit tot Special

Situations-fondsen. De recente sterke omzet wijst 

erop dat de beheerders tal van nieuwe 

opportuniteiten vinden. We blijven neutraal 

voor Merger Arbitrage – hoewel de 

meeste transacties met succes worden 

afgerond, zijn de spreads nog steeds 

strak en dat weegt op het 

rendementspotentieel. 

• Rates/Credit – Fixed Income

Arbitrage genereert nog steeds een 

stabiel rendement en is een veilige 

haven in tijden van stijgende rente. De 

spreads tussen bedrijfs- en 

overheidsobligaties blijven strak zodat L/S 

Credit-beheerders minder van verkeerde 

prijszettingen kunnen profiteren. De gunstige 

wereldwijde economische omgeving biedt Distressed Debt-

beheerders weinig mogelijkheden om posities op te bouwen. 

• Global Macro/Commodity Trading Advisors. We blijven CTA’s

vermijden die een aanzienlijke directionele blootstelling aan

aandelenmarkten hebben opgebouwd en daardoor minder

aantrekkelijk zijn geworden als diversificatie voor andere

aandelenposities. Global Macro-beheerders leden onder hun long

USD-posities in het tweede kwartaal toen de euro fors steeg. We

geven de voorkeur aan beheerders die focussen op multi-asset

blootstelling aan activa van de groeilanden.

Goud – Beperkt 
potentieel 

Bronnen: SGPB, Bloomberg (8/08/2017). Prestaties uit het verleden mogen niet worden 
beschouwd als een indicatie van toekomstige prestaties. Beleggingen kunnen worden 
beïnvloed door marktschommelingen en de prijs en waarde ervan, evenals de opbrengst 
die ze genereren, kunnen zowel stijgen als dalen. Uw kapitaal is niet beschermd en het is 

mogelijk dat u de initieel geïnvesteerde bedragen niet terugkrijgt.
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Belangrijke waarschuwingen 

Société Générale Private Banking (« SGPB ») is de business line van de Groupe Société Générale S.A. die handelt vanuit haar zetel binnen Société Générale S.A. en haar netwerk  (juridisch 

gescheiden departementen of entiteiten, filialen of dochtermaatschappijen), gevestigd is in de hierna vermelde grondgebieden, handelt onder de merknaam  « Société Générale Private Banking », en 

verdeler is van dit document. 

Voorwerp van het document 

Dit document werd opgesteld door experts van Groupe Société Générale S.A. en meer in het bijzonder door experts van de business line Société Générale Private Banking, om u toe te laten gebruik 

te kunnen maken van informatie met betrekking tot een aantal financiële en economische gegevens. De namen en functies van de personen die dit document hebben voorbereid staan vermeld op 

de eerste pagina’s van dit document. 

Deze algemene beleggingsaanbevelingen hebben een promotioneel karakter en werden niet opgesteld overeenkomstig de reglementaire beschikkingen gericht op het bevorderen van onafhankelijke 

financiële analyses, en de verlener van beleggingsdiensten is niet onderworpen aan het verbod om, vóór de verspreiding van de communicatie, transacties uit te voeren op de 
betrokken instrumenten.

Het lezen van dit document vereist van u de nodige competenties en expertise om de financiële markten te kunnen begrijpen en om de financiële en economische informatie te beheersen die dit 

document bevat. Indien dat niet het geval is, raden wij u aan om contact op te nemen met uw persoonlijke adviseur, zodat u geen bestemmeling meer bent van dit document. Doet u dat niet, dan 

gaan wij ervan uit dat u over alle nodige competenties beschikt om dit document te begrijpen. 

Wij willen benadrukken dat de inhoud van dit document louter en alleen dient om u te helpen bij uw financiële beslissingen of beleggingen, en dat het hier niet over een gepersonaliseerde 

aanbeveling gaat. U behoudt de verantwoordelijkheid voor het beheer van uw activa, en de vrijheid over uw beleggingsbeslissingen. 

Bovendien kan dit document activaklassen vermelden die in bepaalde landen niet toegelaten of commercialiseerbaar zijn en/of die slechts voor een bepaalde categorie van beleggers voorbehouden zijn. In 

de veronderstelling dat u zou willen overgaan tot een belegging zal uw adviseur bij de entiteit Société Générale Private Banking waarbij u klant bent, afhankelijk van het geval en de toepasselijke wetgeving, 

nakijken of deze belegging mogelijk is in uw land en of deze overeenstemt met uw beleggersprofiel. 

Als u dit document niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u uw adviseur daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen zodat hij de nodige maatregelen kan nemen. 

Belangenconflicten 

Dit document bevat het advies van de experts van SPGB. De marktoperatoren van Société Générale mogen transacties uitvoeren, of hebben dit reeds gedaan, op basis van de adviezen en de 

studies van deze experts. De experts van SPGB worden bovendien gedeeltelijk vergoed in functie van de kwaliteit en de juistheid van hun studies, de klantencommentaren, de inkomsten van de 

SG-entiteit die hen tewerkstelt, en concurrentiële factoren. 

De bedrijven van de Société Générale groep mogen in principe marktmakers zijn, transacties uitvoeren met betrekking tot de effecten waarnaar in dit document verwezen wordt, en kunnen 

bankdiensten verlenen aan de in dit document vermelde ondernemingen, alsook aan hun filialen. De bedrijven van de Société Générale groep kunnen van tijd tot tijd transacties uitvoeren, winst 

genereren, effecten aanhouden of als adviseur, makelaar of bankier handelen in verband met die effecten of met afgeleiden van deze effecten of in verband met de activaklassen vermeld in dit 

document. 

De bedrijven van de Société Générale groep mogen bij de raad van toezicht of de raad van bestuur van die ondernemingen worden vertegenwoordigd. 

De werknemers van de Société Générale groep of de personen of entiteiten die er mee gelieerd zijn, mogen van tijd tot tijd een positie in een effect of een activaklasse vermeld in dit document 

aanhouden. 

Société Générale kan van tijd tot tijd posities in de effecten of onderliggende activa (derivaten inbegrepen) vermeld in dit document of, afhankelijk van het geval, in een ander actief verwerven of 

verkopen. Bijgevolg kan elk rendement voor een potentiële belegger er rechtstreeks of onrechtstreeks door worden beïnvloed. 

De bedrijven van de Société Générale groep hebben geen enkele verplichting om dit document te verspreiden of er rekening mee te houden in het kader van advies of transacties met een klant of in 

naam van een klant. 

Verder kan Société Générale andere studies uitgeven die niet in overeenstemming zijn met of waarvan de conclusies verschillen van de informatie vermeld in dit document, en hoeft ze zich er niet van 

te vergewissen dat die andere studies ter kennis werden gebracht van de ontvangers van dit document.. 

De Société Générale groep houdt een administratieve organisatie in stand die alle noodzakelijke maatregelen neemt om belangenconflicten te identificeren, te controleren en te beheren. Daarom 

hebben de Société Générale Private Banking entiteiten een beleid rond belangenconflicten ontwikkeld om belangenconflicten te voorkomen. Voor meer details kunnen de klanten van SGPB het 

beleid rond de omgang met belangenconflicten raadplegen dat hen werd overhandigd door de SGPB-entiteit waarbij ze klant zijn. 

Waarschuwingen van algemene orde 

Dit informatief document dat onderhevig is aan wijzigingen, wordt louter en alleen ter informatie meegedeeld en heeft geen contractuele waarde. 

De inhoud van dit document heeft niet tot doel beleggingsadvies of een andere beleggingsdienst te leveren, en vertegenwoordigt vanwege geen enkele entiteit van Société Générale Private Banking, 

enig voorstel, persoonlijke aanbeveling of advies met het oog op een belegging in de vermelde activaklassen. De informatie in dit document is geen juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies.  

Bepaalde genoemde activaklassen kunnen diverse risico’s bevatten, resulteren in een potentieel verlies van het totaal belegde bedrag tot zelfs een onbeperkt verlies, en bijgevolg slechts 

voorbehouden zijn voor een bepaalde categorie van beleggers, en/of slechts aangepast zijn aan geïnformeerde en competente beleggers voor die activaklassen. Vooraleer bijgevolg een 

beleggingsbeslissing te nemen zal de potentiële belegger, naargelang het geval en de toepasselijke wetgeving, bevraagd worden door zijn persoonlijke adviseur bij de entiteit van Société Générale 

Private Banking waar hij klant is, teneinde te kunnen bepalen of hij bekwaam is om tot de beoogde belegging over te gaan en of die belegging verenigbaar is met zijn profiel en zijn 

beleggingsdoelstellingen. De klant dient ook, voor hij enige belegging doet, zijn gebruikelijke persoonlijke externe adviseurs te contacteren teneinde alle financiële, juridische en fiscale informatie te 

bekomen die hem toelaten de kenmerken en de risico’s van de belegging alsook de relevantie van het opzetten van de strategieën waarvan sprake in dit document in te schatten, alsook de fiscale 

behandeling ervan in functie van zijn persoonlijke situatie.  

Elke belegging vereist vooraf van deze laatste dat hij kennis neemt van de daarop betrekking hebbende contractuele en informatieve documenten, met name wat de risico’s betreft, en dat hij ze 

begrijpt en ondertekent. De potentiële belegger mag zijn beleggingsbeslissing niet baseren en/of een beleggingsopdracht geven uitsluitend op basis van dit document. Elke belegging kan fiscale 

gevolgen hebben en geen enkele entiteit van Société Générale Private Banking geeft fiscaal advies. De potentiële belegger moet (indien nodig) zelf een beroep doen op onafhankelijk fiscaal advies. 

Beleggingen in bepaalde vernoemde activaklassen kunnen in sommige landen niet zijn toegelaten of slechts voorbehouden zijn voor een bepaalde categorie van beleggers. Het is de 

verantwoordelijkheid van ieder persoon in bezit van dit document om zichzelf te informeren en de wettelijke en reglementaire bepalingen  van het betrokken rechtsgebied na te leven. Dit document is 

niet bestemd om verdeeld te worden aan een persoon of in een rechtsgebied waarvoor zulke verdeling beperkt is of als illegaal wordt beschouwd. Het mag met name niet worden verspreid in de 

Verenigde Staten en mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, worden verdeeld op de Amerikaanse markt of bij een US Person. 

De prijs en de waarde van beleggingen, alsook de inkomsten die eruit voorvloeien, kunnen zowel op- als neerwaarts schommelen. De wijzigende inflatie, rente en wisselkoersen kunnen een 

negatieve invloed hebben op de waarde, de prijs en de inkomsten uit de beleggingen in een munt die verschilt van die van de klant. De eventueel in dit document vermelde simulaties en 

voorbeelden worden louter ter informatie en ter illustratie meegedeeld. Deze informatie kan worden gewijzigd in functie van de marktschommelingen, en de informatie en de meningen vermeld in dit 

document kunnen evolueren.  Geen enkele entiteit van Société Générale Private Banking verbindt zich ertoe om dit document te actualiseren of te wijzigen, en aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid op dat vlak. Dit document heeft louter tot doel beleggers te informeren die een beleggingsbeslissing nemen zonder daarbij uitsluitend op dit document te vertrouwen. Geen enkele 

entiteit van Société Générale Private Banking kan aansprakelijk worden gesteld bij een rechtstreeks of onrechtstreeks verlies te wijten aan het gebruik van dit document of van zijn inhoud. Geen 

enkele entiteit van Société Générale Private Banking biedt enige uitdrukkelijke noch stilzwijgende garantie over de juistheid of de volledigheid van de informatie, de rendabiliteit of de prestatie van 

eender welke activaklasse, land of markt. 

De historische gegevens die worden gebruikt en de vernoemde informatie en adviezen zijn afkomstig van of gebaseerd op externe bronnen die door Société Générale Private Banking als 

betrouwbaar worden beschouwd maar die niet op onafhankelijke wijze door hen werden geverifieerd. De Société Générale Private Banking entiteiten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met 

betrekking tot de juistheid, de relevantie of de volledigheid van deze gegevens. De informatie over de prestaties uit het verleden die eventueel worden weergegeven, zijn in geen enkel geval een 



garantie op de toekomstige prestaties en zullen zich mogelijk niet herhalen. De waarde van een belegging wordt niet gegarandeerd en de waardering van de beleggingen kan schommelen. De 

voorspellingen rond toekomstige prestaties zijn gebaseerd op hypotheses die zich niet noodzakelijk zullen concretiseren.  

Dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie het wordt bezorgd en mag niet worden gecommuniceerd, noch ter kennis worden gebracht van derden (met 

uitzondering van externe adviseurs en op voorwaarde dat zij zelf de nodige confidentialiteit respecteren), noch volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaandelijk en schriftelijk 

akkoord van de betrokken Société Générale Private Banking entiteit.. 

België : Dit document wordt in België verdeeld door Société Générale Private Banking SA, een Belgische kredietvennootschap naar Belgisch recht, gecontroleerd en gesuperviseerd door de 

Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder het prudentieel toezicht van   de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private 

Banking SA is bij de FSMA als verzekeringsmakelaar geregistreerd onder het nummer 61033A. Société Générale Private Banking SA heeft zijn maatschappelijke zetel op Kortrijksesteenweg 302, 

9000 Gent en staat bij het RPR Gent geregistreerd onder het BTW-nummer BE 0415.835.337. Meer details zijn op aanvraag beschikbaar of op www.privatebanking.societegenerale.be.  

http://www.privatebanking.societegenerale.com 

© Copyright Groupe Société Générale 2017. Alle rechten voorbehouden. Het niet toegestane gebruik, de reproductie, de herverdeling en de verspreiding van dit document of van een deel ervan 

zonder voorafgaande toestemming van Société Générale, is verboden 
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