
DEFINITIE 
 

Grondstoffen, ook gekend onder de Engelse term « commodities », zijn stoffen die door de natuur worden voortgebracht. In 
deze categorie vinden we zeer uiteenlopende stoffen en producten terug: landbouwproducten, mineralen, edelmetalen en 
zelfs energiebronnen. 

DE VERSCHILLENDE TYPES 
 
De grondstoffen die op de financiële markten worden 
verhandeld, kunnen worden onderverdeeld in vier 
categorieën: 
 
 Metalen (goud, zilver, platina, koper, …) 
 Energie (petroleum, ruwe olie, gas, benzine, …) 
 Landbouw (maïs, cacao, koffie, katoen, suiker, …) 
 Vee (varkens- en rundsvlees, levend vee, …) 

RISICO’S 
 
Grondstoffen zijn doorgaans één van de meest volatiele 
activaklassen op de markt omwille van de schommelingen 
op het vlak van vraag en aanbod. De belegger loopt dus 
een marktrisico, aangezien hij zich blootstelt aan een 
risico op verlies, resulterend uit de schommelingen van de 
grondstoffenprijzen. 
 
Aangezien grondstoffen voornamelijk toegankelijk zijn via 
termijncontracten, is de belegger ook blootgesteld aan het 
tegenpartijrisico als hij voor dergelijk termijncontract kiest. 
 
Belegt hij liever in grondstoffen via een alternatief 
beleggingsfonds, dan kan hij ook onderworpen zijn aan het 
liquiditeitsrisico.  

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
 

 Een activaklasse die diversificatie biedt. 
 
 Een grote diversiteit aan onderliggende waarden en 

beleggingsvehikels. 
 
 Een bescherming tegen inflatie: als de prijs van 

goederen en diensten stijgt, ligt doorgaans een stijging 
van de prijs van de grondstoffen aan de basis.  
 

DE BELANGRIJKSTE NADELEN 
 

 Een sterke volatiliteit, wat een groot risico op 
kapitaalverlies met zich meebrengt.  
 
 Deze producten noteren doorgaans in Amerikaanse 

dollar, wat een wisselkoersrisico met zich 
meebrengt. 
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VERSCHILLENDE TYPES BELEGGINGEN 
 
Er kan op verschillende manieren worden geïnvesteerd in 
grondstoffen, zowel op de aandelenmarkten als 
daarbuiten. Het is mogelijk om een positie in te nemen via 
de termijnmarkten (futures of Contract For 
Difference/CFD), via een beleggingsfonds of via een 
Exchange Traded Fund (ETF).  
 
Een ETF is een fonds dat als doel heeft om de prestatie 
van een index/onderliggende waarde te volgen. Die 
trackers hebben geen vervaldatum. Dit betekent dat u ze in 
principe kan aanhouden zolang u wil. 
 
Let op: rechtstreeks beleggen in grondstoffen, zoals 
bijvoorbeeld in goud, levert uiteraard geen recht op een 
dividend op. 
 

LIQUIDITEIT 
 
De liquiditeit hangt vooral af van het 
beleggingsinstrument, maar ook van het type grondstof 
dat wordt verhandeld. Bijvoorbeeld: goud of ruwe olie wordt 
vaker verhandeld dan katoen. Let op: een belegger kan een 
product dat gekoppeld is aan edelmetalen niet noodzakelijk 
verkopen aan een vaste, op voorhand bepaalde prijs. 
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EIGENSCHAPPEN VAN DE MARKT 
 
Gedurende de laatste 30 jaar hebben grondstoffen een 
sterke positie veroverd als diversificatie-instrument voor 
financiële beleggingen. 
 
Grondstoffen kunnen zeer uiteenlopend evolueren in 
functie van vraag en aanbod, maar ook algemeen in functie 
van de financiële markten, de macro-economische 
verwachtingen en de weersomstandigheden. 
 
Goud kan bijvoorbeeld als een soort verzekering gebruikt 
worden  in een crisisperiode, terwijl energieverbruik 
rechtstreeks verbonden is met de economische groei.  
In tegenstelling tot aandelen, die hun volledige waarde 
kunnen verliezen, is het zeer onwaarschijnlijk dat de prijs 
van tastbare activa (bv. aardgas of suiker) tot nul zou 
dalen. 

HEFBOOMEFFECT 
 
Sommige financiële producten, geënt op grondstoffen, 
bieden de mogelijkheid om te beleggen met een 
hefboomeffect. 
 
Door te handelen in grondstoffen kunnen in korte tijd en 
met een relatief beperkt kapitaal grote winsten gemaakt 
worden. Let wel: het hefboomeffect kan zowel op uw 
winsten als op uw verliezen van toepassing zijn. 

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.  
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