
DEFINITIE

Alternatief beheer is een beheerstijl waarvan het voornaamste doel is om rendement te genereren onafhankelijk van de

algemene evolutie van de financiële markten. Dit wordt nagestreefd door te beleggen in alle bestaande activaklassen:

aandelen, obligaties, valuta, grondstoffen,… Alternatief beheer is een manier om uw portefeuille te diversifiëren.

ROL IN DE PORTEFEUILLE

Alternatief beheer is een beheerstijl die complementair is met

traditioneel beheer en die toelaat om uw portefeuille minder

afhankelijk te maken van de algemene evolutie van de

financiële markten. Via alternatief beheer kan u investeren in

beleggingen die een regelmatig positief rendement beogen voor

de aangegeven beleggingshorizon. Deze beheerstijl ontstond in

1949 en kent sindsdien een wereldwijd succes (met meer dan

10.000 fondsen).

ALTERNATIEF BEHEER
(HEDGE FUNDS)
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DE VERSCHILLENDE STRATEGIEËN

De beheerders van Hedge Funds volgen vier grote strategieën :

▪ De “Relative Value” strategie (of arbitrage) maakt gebruik van

marktinefficiënties door prijsverschillen op te sporen tussen

activaklassen. Hier vinden we de substrategieën Obligatie-

arbitrages (convertibles, kredieten, etc), Volatiliteit en

Multistrategieën terug.

▪ De “Event Driven” strategie probeert voordeel te halen uit

beleggingsopportuniteiten die gecreëerd worden door

gebeurtenissen die een grote impact hebben op bedrijven: fusies

en overnames, herstructureringen, faillissementen,... De

voornaamste substrategieën zijn Merger Arbitrage,

Distressed/Restructuring, Activist Strategy en Speciale situaties.

▪ De “Equity Hedged” strategie (of “Long Short” strategie)

combineert lange en korte posities op de aandelenmarkten om

zich in te dekken tegen ongunstige marktbewegingen en gebruik

te maken van eventuele prijsverschillen. Het doel is om een kleiner

marktrisico te nemen dan met een traditionele

aandelenportefeuille. Zo kan de beheerder beleggen in

kapitalisaties van verschillende omvang en in verschillende

geografische zones en economische sectoren. Deze techniek

vereist een goede beheersing van de tools voor aandelenselectie

(stock picking).

▪ Bij “Directioneel beleggen” probeert men voordeel te halen uit

grote macro-economische veranderingen ten gevolge van

monetaire politiek of economische maatregelen, en uit belangrijke

markttendensen. Dit kan door te beleggen in een uiteenlopend

gamma producten (renteproducten, derivaten, wisselkoersen,

grondstoffen, aandelenindices,…).

RISICO’S

▪ Een beperktere liquiditeit in vergelijking met de traditionele

activa, met doorgaans een lagere waarderingsfrequentie.

▪ Risico op kapitaalverlies, marktrisico, renterisico,

kredietrisico, tegenpartijrisico, wisselkoersrisico,

groeimarktrisico en hefboomeffect.

VOORDELEN

• Een prestatie die minder gecorreleerd is met de traditionele 

markten:

• Weerstand bij dalende beurzen.

• Deelname in de stijging bij stijgende beurzen.

• Rendementsdoel: waardering van het kapitaal over een 

lange periode, met een lagere volatiliteit tegenover de 

traditionele activaklassen.

▪ Een stabielere prestatie. Het doel van gediversifieerd 

alternatief beheer is om de prestaties van een portefeuille uit te 

vlakken over de tijd en deze te verbeteren tegenover de markt. 
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DE GEBRUIKTE TOOLS

Aangezien er weinig regelgeving bestaat rond Hedge Funds,

genieten deze fondsen een relatief grotere vrijheid op het vlak van

markten en producten dan klassieke beleggingsfondsen.

▪ Bij short selling worden effecten verkocht die men zelf niet in

bezit heeft in de hoop dat men ze later goedkoper kan terugkopen.

De beheerder kan dus meer effecten verkopen dan hij bezit. Deze

strategie staat toe om het hefboomeffect te vergroten door

effecten te ontlenen en te verkopen.

▪ Het hefboomeffect bestaat erin dat er cash wordt geleend om

de portefeuille (die aanvankelijk enkel bestaat uit het

geïnvesteerde kapitaal van de beleggers) te vergroten. Door geld

te lenen kan het rendement worden vergroot.

▪ Derivaten: opties, futures of OTC-contracten kunnen gebruikt

worden om zich in te dekken of om te speculeren. In functie van

de marktomgeving kan de beheerder contracten kopen of

verkopen die zullen profiteren van een daling (aankoop van een

put) of van een stijging (aankoop van een call).

▪ De zoektocht naar nieuwe bronnen van rendement bestaat

erin dat er gediversifieerd wordt tussen verschillende types

beleggingen: grondstoffen, valuta, kredieten, derivaten,...

BELANGRIJKE WAARSCHUWING

Dit document wordt louter ter informatie verschaft en heeft geen enkele contractuele waarde. De inhoud ervan is niet bedoeld als

beleggingsdienst en vormt geen beleggingsadvies noch eender welk aanbod van producten of diensten vanwege Société Générale Private

Banking. Dit document is geen gepersonaliseerde aanbeveling en vormt geen beleggings-, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. De

belegger dient contact op te nemen met zijn persoonlijke fiscaal adviseur om na te gaan welke fiscale behandeling op hem van toepassing

is en welke aangifteverplichtingen hij heeft. Informatie over resultaten uit het verleden vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige

resultaten. Dit document steunt op bronnen die Société Générale Private Banking NV betrouwbaar acht en kan gewijzigd worden zonder

voorafgaande inlichting. Société Générale Private Banking NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid,

onvolledigheid of oneigenlijk gebruik van deze informatie of voor eender welke beslissing die op basis van deze informatie werd genomen

door de belegger. Dit document is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie het werd overhandigd en mag niet

worden overgemaakt aan, noch ter kennis worden gebracht van, derden, noch mag het in zijn geheel of gedeeltelijk worden

gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Société Générale Private Banking NV. Alvorens de belegger inschrijft op

een beleggingsdienst of financieel product, dient hij kennis te nemen van alle gedetailleerde informatie hieromtrent (prospectus,

regelgeving, document met essentiële beleggersinformatie, term sheet, contractuele voorwaarden van de beleggingsdienst), in het

bijzonder over de risico’s die aan de dienst of het product zijn verbonden.

Dit document werd verdeeld in België door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar Belgisch recht, die

gecontroleerd wordt door en onder het toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten

en Markten (FSMA) en onder het prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Banking NV

staat bij de FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale

Private Banking NV is gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder

het btw-nummer BE 0415.835.337. Meer details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op

www.privatebanking.societegenerale.be.

Alvorens wij kunnen overgaan tot eender welke transactie of beleggingsadvies, moet uw private banker uw kennis en 

expertise op het vlak van financiële instrumenten evalueren, evenals uw beleggingsobjectieven, uw risicobereidheid en uw 

patrimoniale situatie.

BELEGGINGSSTRUCTUREN

De beleggingsstrategieën voor Hedge Funds zijn toegankelijk:

▪ via een OPC – dagelijkse of wekelijkse liquiditeit als de

strategieën kunnen worden omgezet in een UCITS-formaat.

▪ via een niet-gereglementeerd fonds – fonds met een

wekelijkse tot trimestriële liquiditeit.

Omwille van hun complexiteit is het mogelijk dat bepaalde

producten die onder alternatief beheer vallen, niet geschikt zijn

voor particuliere beleggers.

TRANSACTIEKOSTEN

De initiële transactiekosten die de belegger heeft betaald, kunnen

enkel gedekt worden door de eventuele meerwaarden die

gerealiseerd worden op het moment dat de belegger het product

doorverkoopt, bij een vervroegde terugbetaling of op de vervaldag.

http://www.privatebanking.societegenerale.be/


WOORDENLIJST

Kredietrisico: De belegger loopt het risico dat de tegenpartij, de

emittent of de borgsteller (risico voor de terugbetaling op

vervaldag van het product of de betaling van termijnen tijdens de

levensduur van het product als de tegenpartij of de emittent en de

borgsteller niet in staat zijn om hun verbintenissen na te komen)

zijn belofte niet kan nakomen of dat de kredietwaardigheid van de

emittent of de borgsteller daalt (risico voor de waardering van het

product).

Liquiditeitsrisico: Bepaalde uitzonderlijke marktomstandigheden

kunnen een negatief effect hebben op de liquiditeit van het

product, en kunnen het zelfs volkomen illiquide maken. Het

liquiditeitsrisico is een risico voor de waardering van het product

en een risico op verlies, wat de doorverkoop van het product

onmogelijk kan maken. Bepaalde producten zijn omwille van hun

eigenschappen minder liquide dan andere (producten die weinig

worden verhandeld op financiële markten, voornamelijk OTC-

markten, of niet-frequente waarderingen) en houden een hoog

liquiditeitsrisico in. Bovendien kunnen producten die doorgaans

liquide zijn, ook een liquiditeitsrisico inhouden, bijvoorbeeld

wanneer de emittent in gebreke blijft.

Renterisico: Het risico op schommelingen in de waardering van

geïndexeerde producten of producten die verbonden zijn aan

rentevoeten.
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Wisselkoersrisico: Beleggingen in producten die noteren in een

andere munt dan deze van de belegger kunnen onderhevig zijn

aan wisselkoersschommelingen, wat tot een stijging of daling van

de waarde van de belegging kan leiden.

Hefboomeffect: Een belegging in complexe producten (derivaten,

alternatief beheer, private equity,…) kan gebruik maken van een

hefboomeffect. Als een belegging een hefboomeffect inhoudt, dan

zal de effectieve blootstelling aan de evolutie van de prijs van het

onderliggende verhogen. Een hoog hefboomeffect kan grote

schommelingen van de waarde van een belegging tot gevolg

hebben. Het hefboomeffect kan beleggers confronteren met

grotere verliezen dan de initiële investering op een moment dat de

waarde van het onderliggende daalt.

Risico op kapitaalverlies: Het geïnvesteerde bedrag is niet

gegarandeerd want het wordt beïnvloed door de financiële

markten en maakt gebruik van technieken en financiële

instrumenten die onderhevig zijn aan schommelingen. Dit kan

zowel winsten als verliezen genereren.

Groeimarktrisico: Het is mogelijk dat opkomende of minder

ontwikkelde markten met meer structurele, economische of

politieke uitdagingen te maken krijgen dan ontwikkelde landen. Dit

kan betekenen dat uw kapitaal wordt blootgesteld aan grotere

risico’s.
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