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Inleiding 
Deze VBA Risicostandaard Beleggingen 2010 bevat de aanbevelingen van de VBA met 
betrekking tot de te hanteren risicoparameters - standaarddeviaties en correlaties - bij het 
maken van een kwantitatieve risico-analyse van beleggingscategorieën en 
beleggingsportefeuilles. De aanbevelingen zijn ten dele gebaseerd op de analyses die zijn 
beschreven in het VBA rapport ‘Het Toezicht op Pensioenbeleggingen’ (2010) en verder op 
aanvullende kwantitatieve analyses die specifiek voor deze standaard zijn verricht.  
In het nu volgende zullen eerst de uitgangspunten worden besproken die zijn gehanteerd bij 
het opstellen van de standaarden. Vervolgens zullen de standaarddeviaties en correlaties 
worden weergegeven gevolgd door een overzicht van de referentie indices die zijn gebruikt 
om de diverse beleggingscategorieën in kaart te brengen.  
 
 
Uitgangspunten 
Bij het in kaart brengen van de risicoparameters van de diverse beleggingscategorieën zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. De beleggingscategorieën die worden onderscheiden dienen een representatieve 
afspiegeling te zijn van de categorieën die gemiddeld genomen de 
beleggingsportefeuilles van particuliere beleggers domineren; 

2. Om reden van eenvoud en overzichtelijkheid streven we naar zo min mogelijk 
beleggingscategorieën, dit streven wordt begrensd door het uitgangspunt dat 
beleggingen binnen een zelfde beleggingscategorie een vergelijkbaar rendement-
risicoprofiel dienen te hebben; 

3. Beleggers houden gespreide portefeuilles aan; om die reden worden de risico 
karakteristieken afgeleid van brede, algemeen geaccepteerde marktindices; 

4. Beleggers hebben een lange horizon en om die reden worden risico-parameters 
afgeleid van een lange periode, dat wil zeggen, er wordt een zo lang mogelijke periode 
gebruikt met een minimum van 10 jaar; 

 
Op grond van deze uitgangspunten worden de volgende beleggingscategorieën onderscheiden: 
liquiditeiten, staatsleningen, corporate credit, aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen. 
Onder vastgoed verstaan we enkel en alleen niet-genoteerd indirect vastgoed. Genoteerd 
vastgoed wordt gezien als onderdeel van de beleggingscategorie aandelen. Hoewel 
alternatieve beleggingen een panta rei aan verschillende soorten beleggingen kan bevatten, 
beperken wij ons hier tot drie categorieën, te weten hedgefunds, grondstoffen en private 
equity.  
 
Binnen staatsleningen wordt verder onderscheid gemaakt naar: 

- Euro staatsleningen AAA-AA 
- Overige Euro staatsleningen 
- Niet-Euro staatsleningen AAA-AA 
- Overige niet-Euro staatsleningen 
- Overheidsobligaties opkomende landen 

 
Binnen Credits wordt verder onderscheid gemaakt naar: 

- Euro IG bedrijfsobligaties 



 
- Euro non-IG bedrijfsobligaties (high yield) 
- Niet-Euro IG bedrijfsobligaties 
- Niet-Euro non-IG bedrijfsobligaties (high yield) 

 
Binnen aandelen wordt onderscheid gemaakt naar: 

- Aandelen ontwikkelde markten (inclusief vastgoedaandelen) 
- Aandelen opkomende markten 

 
Binnen vastgoed wordt onderscheid gemaakt naar: 

- Vastgoed Europa 
- Vastgoed Wereld ex-Europa  

 
Binnen alternatieve beleggingen wordt onderscheid gemaakt naar: 

- hedgefunds 
- grondstoffen 
- private equity 

 
 
Aanbevelingen van de VBA 
In onderstaande tabel zijn de ‘VBA Standaarden’ weergegeven voor de standaarddeviaties 
met betrekking tot voornoemde beleggingscategorieën.  
 
Tabel : Aanbevelingen voor de risico parameters 

Beleggingscategorie Standaarddeviatie
Liquiditeiten 2 - 3% [2.5%]

Staatsleningen
  Staatsleningen Euro AAA-AA 3 - 4% [3.5%]
  Staatsleningen Euro A en lager 4 - 5% [4.5%]
  Staatsleningen niet-Euro AAA-AA 6 - 7% [6.5%]
  Staatleningen niet-Euro A en lager 7 - 8% [7.5%]
  Staatsleningen opkomende markten 8 - 12% [10%]

Bedrijfsobligaties (Credits)
  IG Bedrijfsobligaties Euro 4 - 6% [5%]
  HY Bedrijfsobligaties Euro 13 - 17% [15%]
  IG Bedrijfsobligaties niet-Euro 7 - 9% [8%]
  HY Bedrijfsobligaties niet-Euro 14 - 18% [16%]

Aandelen
  Aandelen ontwikkelde markten 15 - 20% [17.5%]
  Aandelen opkomende markten 20 - 25% [22.5%]

Vastgoed
  Privaat indirect Nederland 5 - 10% [7.5%]
  Privaat indirect ex-Nederland 7.5 - 11.5% [9.5%]

Alternatieve beleggingen
  Hedge funds 10 - 15% [12.5%]
  Grondstoffen 20 - 25% [22.5%]
  Private equity 15 - 20% [17.5%]

 
Noot: tussen haakjes staan de gemiddelde standaarddeviaties 



 
 
Toelichting 
Bij bovenstaande aanbevelingen zijn we voor alle beleggingscategorieën uitgegaan van 
rendementen in euro’s. Verder zijn we er vanuit gegaan dat valutarisico’s niet zijn afgedekt. 
Zoals blijkt uit bovenstaande tabel heeft het valutarisico met name invloed op de 
beleggingscategorieën staatsleningen en bedrijfsobligaties (gemiddeld neemt het risico 3%-
punt toe). Indien valutarisico’s wel worden afgedekt dan kan het risico worden afgeleid van 
de referentie indices in lokale valuta. 
Bij vastgoed en hedgefunds zijn de risico’s afgeleid van unsmoothed index reeksen. In bijlage 
1 wordt uitgelegd waarom dit noodzakelijk is en hoe dit heeft plaatsgevonden. Verder is bij 
vastgoed gebruik gemaakt van unlevered indices, dat wil zeggen indices die zijn geschoond 
voor het gebruik van schuldfinanciering binnen de fondsen. In de praktijk echter, maken veel 
private indirecte vastgoedfondsen frequent gebruik van schuldfinanciering om daarmee het 
rendement te verhogen. Hiermee kan rekening worden gehouden door toepassing van een 
schalingsfactor. Het risico van privaat indirect vastgoed is dan gelijk aan het risico zoals 
genoemd in bovenstaande tabel vermenigvuldigd met de factor (Totaal Vermogen / Eigen 
Vermogen).  
 
 
In bijlage 2 zijn de correlaties opgenomen tussen de onderscheiden beleggingscategorieën.  
 
Bij het bepalen van de risicoparameters is gebruik gemaakt van diverse indices. Door naar 
meerdere indices te kijken wordt de robuustheid van de uitkomsten geborgd. Onderstaand 
wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde indices. 
 
Referentie index voor liquiditeiten 
1-maands Eonia 
 
 
Referentie indices voor staatsleningen 
Euro staatsleningen  Markit iBoxx EUR Sovereigns 
    ML EMU Direct Governments AAA-AA 
Niet-Euro staatsleningen Citigroup World Government Bond Index ex EUR 
    ML Global Government Bond Index II 
Opkomende landen  JP Morgan EMBI TR 
 
 
Referentie indices voor bedrijfsobligaties 
IG Bedrijfsobligaties  Citigroup Euro Broad IG Bond Index - Corporate 
    iBoxx Euro Corporate Credit Index 
    ML EUR Corporate Master 
    ML US Corporate Master 
Non-IG Bedrijfsobligaties ML High Yield Index EUR 
    ML High Yield Index US 
 
 
Referentie indices voor aandelen 
Ontwikkelde markten   MSCI World DM Index 
Opkomende markten   MSCI Emerging Markets Index 



 
 
 
Referentie indices voor vastgoed 
ROZ-IPD indices voor Europa  
NCREIF indices voor de VS 
 
 
Referentie indices voor hedgefunds 
HFR index   ongewogen index 
CSFB Tremont index  waardegewogen index 
 
 
Referentie indices voor commodities 
S&P /Goldman Sachs Commodity Index productiewaarde gewogen index 
Dow Jones - AIG Commodity Index  weging afhankelijk van liquiditeit/trading 
      Volume 
 
 
Referentie index voor private equity 
Rendementen zijn afgeleid van de rendementsgegevens van Thomson Venture Economics 
 
 
Omdat vanuit de standaarddeviaties van en de correlaties tussen de verschillende 
beleggingscategorieën alleen een eerste indruk verkregen kan worden omtrent het 
kwantitatieve risicoprofiel, is in bijlage 3 tevens per beleggingscategorie een meer 
kwalitatieve beschrijving opgenomen van de onderscheiden beleggingscategorieën; hierbij 
worden tevens de belangrijkste kwalitatieve risico’s besproken.



 
 
Bijlage 1 : Aanpassing rendementen illiquide beleggingen voor seriële correlatie 
 
Seriële correlatie of autocorrelatie tussen opeenvolgende rendementen is een verschijnsel dat 
zich vrijwel bij alle reeksen van financiële titels voordoet. Seriële correlatie duidt op de 
omstandigheid dat er een samenhang bestaat tussen opeenvolgende rendementen. Deze 
samenhang kan positief zijn (positieve rendementen worden gemiddeld genomen opgevolgd 
door positieve rendementen) of negatief (positieve rendementen worden gemiddeld genomen 
opgevolgd door negatieve rendementen).  
 
Positieve seriële correlatie is een fenomeen dat zich met name voordoet bij illiquide 
beleggingen (niet-genoteerd vastgoed, private equity en verschillende hedgefund strategieën). 
De reden die veelal wordt genoemd is dat bij illiquide beleggingen vaak geen goede 
marktprijzen beschikbare zijn waardoor waardering plaatsvindt via broker quotes of 
waarderingsmodellen. In geval van mark-to-model kan de waardering worden opgesteld door 
de fondsmanger dan wel een onafhankelijke derde partij. Uiteraard is deze laatste optie de te 
prefereren optie. Het moge duidelijk zijn dat bij illiquide beleggingen de fondsmanager meer 
ruimte heeft om de rendementen te managen. Hij kan bij het schatten van de waardering 
zodanig te werk gaan dat uitschieters naar boven en naar beneden worden uitgesmeerd over 
de tijd. Het resultaat is een rendementsreeks met een lagere standaarddeviatie en een lagere 
correlatie met andere beleggingscategorieën. Kortom, het uitmiddelen van de 
rendementsreeks (smoothing) leidt tot een gunstiger risicoprofiel. In de empirische 
academische literatuur zijn veel voorbeelden te vinden van return smoothing.  
 
Hedge funds 
Omdat verschillende hedge fund strategieën actief zijn in illiquide markten (bijvoorbeeld 
distressed debt en convertible arbitrage) is het goed mogelijk dat vanuit de beschikbare 
rendementsreeksen van hedge funds een te gunstig risicoprofiel naar voren komt. Wij hebben 
daarom eerst vastgesteld in welke mate hedge fund rendementen onderhevig zijn aan seriële 
correlatie. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van de Ljung-Box Q-statistic. De resultaten 
van deze analyse staan in onderstaande tabel. 
 
Tabel : Test voor seriele correlatie in de hedgefund rendementen (1999 - 2010)
Strategie Ljung-Box Q-statistic probability
Convertible Arbitrage 44.78 0.0001
Distressed Debt 43.55 0.0001
Merger Arbitrage 8.47 0.0040
Equity Market Neutral 0.75 0.3040
Equity Long-Short 10.68 0.0010
Global Macro 1.33 0.2490
Event Driven 22.20 0.0001

HFR Index 11.18 0.0010
Credit-Suisse Tremont Index 13.95 0.0010

 
 
Zoals uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid geldt dat vrijwel alle hedgefund strategieën 
- Equity Market Neutral en Global Macro vormen de uitzondering - worden gekenmerkt door 
een significante mate van positieve seriële correlatie.  
 



 
Om hiervoor te corrigeren hebben we een techniek gebruikt die in de academische literatuur 
bekend staat als de ‘unsmoothing technique’. De essentie van deze aanpak is dat de bestaande 
rendementsreeks zodanig wordt omgerekend dat een reeks ontstaat met een seriële correlatie 
van nul. Deze nieuwe rendementsreeks heeft meer volatiliteit en waarschijnlijk een hogere 
correlatie met andere beleggingscategorieën.  
 
De eerste stap in het construeren van de ‘unsmoothed’ rendementsreeks is het vaststellen van 
de lag structure (het aantal opeenvolgende waarnemingen waarvoor een significante seriele 
correlatie bestaat). Dit doen we aan de hand van de Ljung-Box Q-statistic. In de testen bleek 
dat er sprake was van eerste-orde seriële correlatie.  
 
De volgende stap is het vaststellen van de eerste-orde seriële correlatie coefficiënt. Dit doen 
we door het schatten van de volgende vergelijking: 
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 Hierbij is b1 is eerste-orde seriële correlatie coefficiënt. Met behulp van b1 wordt de 
unsmoothed rendementsreeks als volgt uit de bestaande rendementsreeks afgeleid: 
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Het resultaat van deze correctie is dat standaarddeviatie van de HFR Index stijgt van 7,6% 
naar 10,4%. De maximum drawdown gaat voor de HFR Index van 19,6% naar 21,3%.  
 
 
Vastgoed 
Evenals voor hedgefunds is ook voor de private vastgoedfondsen onderzocht in welke mate er 
sprake is van seriële correlatie. Zo bleken bijvoorbeeld  ook de rendementen van de private 
vastgoedfondsen in Nederland (ROZ-IPD Netherlands Index) onderhevig aan positieve (eerste 
orde) seriële correlatie (0.47; p = 0,012; Q-statistic 6,35). Aanpassing van de rendementsreeks 
leidde tot een toename in de standaarddeviatie van 4,7% naar 6,5%. Voor de private 
vastgoedfondsen in de VS (NCREIF Index) vonden we eveneens een significante positieve 
(eerste orde) seriële correlatie (0,75; p = 0,000; Q-statistic 56,2). Aanpassing van de 
rendementsreeks leidde tot een toename in de standaarddeviatie van 4,5% naar 11,3%.  
 
 



 
Bijlage 2 : Correlatiematrix 
 
 
Tabel : Correlatiematrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Liquiditeiten 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 0.00 0.00 -0.25 0.00 0.00

Staatsleningen
2. Euro Staatsleningen AAA-AA 1.00 0.75 0.75 0.50 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.25 0.00
3. Niet-Euro Staatsleningen AAA-AA 1.00 0.50 0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.25 0.00
4. Overige Euro Staatsleningen 1.00 0.75 0.25 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.25 0.00
5. Overige Niet-Euro Staatsleningen 1.00 0.25 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.25 0.00
6. Staatsleningen opkomende landen 1.00 0.25 0.50 0.25 0.75 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00

Credits
7. Euro Investment Grade obligaties 1.00 0.25 0.25 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
8. Euro High Yield obligaties 1.00 0.25 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
9. Niet-Euro Investment Grade obligaties 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
10. Niet-Euro High Yield obligaties 1.00 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 0.25

Aandelen
11. Aandelen ontwikkelde markten 1.00 0.75 0.50 0.50 0.50 0.25 0.75
12. Aandelen opkomende markten 1.00 0.25 0.25 0.50 0.25 0.50

Vastgoed
13. Vastgoed Europa 1.00 0.75 0.25 0.00 0.50
14. Vastgoed Wereld ex-Europa 1.00 0.25 0.00 0.50

Alternatieve Beleggingen
15. Hedgefunds 1.00 0.25 0.50
16. Grondstoffen 1.00 0.00
17. Private Equity 1.00

 
 
 
 
 



 



 
 

 
 
 

Bijlage 3 
 
 
 
 
 

Beschrijving karakteristieken beleggingscategorieën 
 



 
Vastrentende waarden 
 
 
Definitie 
Onder vastrentende waarden verstaan we alle beleggingen waarvan de periodieke betalingen 
in de vorm van rente en aflossing contractueel zijn vastgelegd. De bekendste 
verschijningsvormen zijn de obligaties van overheden (staatsobligaties) en bedrijven 
(bedrijfsobligaties). 
 
 
Risico’s 
Vastrentende waarden kennen verschillende type risico’s. De belangrijkste risico’s zijn: 
renterisico, kredietrisico, valutarisico en liquiditeitsrisico 
 
Onder renterisico verstaan we het risico dat een obligatie in waarde daalt ten gevolge van een 
rentestijging. Het renterisico wordt bepaald door twee factoren. Ten eerste is dat de 
beweeglijkheid van de rente. Dit kunnen we meten met behulp van de standaarddeviatie van 
de rente. Daarnaast speelt de gevoeligheid van de obligatie(portefeuille) voor 
renteveranderingen een belangrijke rol. Deze gevoeligheid meten we met behulp van de 
duration. Deze maatstaf meet de relatieve gevoeligheid van een obligatie(portefeuille) voor 
wijzigingen in de rente. Stel dat de duration gelijk is aan vijf en de rente stijgt met 1%-punt 
(100 basispunten), dan daalt de waarde van de obligatie met 5%-punt.  
 
Onder kredietrisico verstaan we het risico dat een debiteur niet aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen. Dat wil zeggen dat de uitgevende instelling niet in staat 
is om de rente en/of aflossing te betalen aan de belegger. Er zijn verschillende manieren om 
dit risico in kaart te brengen. De bekendste manier is de credit rating. Partijen als Moody’s, 
Standard & Poor en Fitch geven aan obligaties en leningen credit ratings - een soort 
rapportcijfer maar dan in de vorm van letters - die uitdrukking geven aan het kredietrisico. Bij 
Standard & Poor is de hoogste credit rating AAA; deze wordt bijvoorbeeld verstrekt aan 
overheden met een solide financiële positie. De laagste rating is C en deze wordt verstrekt aan 
bedrijven die een groot risico lopen om in financiële moeilijkheden te geraken.  
Beleggers hebben twee mogelijkheden om het kredietrisico dat ze lopen te beïnvloeden. Ten 
eerste is dat door de keuze van de debiteur. Indien een belegger een zo laag mogelijk 
kredietrisico wil lopen dan dient hij zich te richten op de obligaties en leningen van overheden 
en bedrijven met een zeer solide financiële positie. Ten tweede kan de belegger het 
kredietrisico beïnvloeden door zijn keuze voor een bepaald type obligatie of lening van een 
debiteur. Sommige ondernemingen geven zowel secured als unsecured obligaties en/of 
leningen uit. We noemen een obligatie en/of lening secured indien deze beschermd is door 
een bepaald onderpand. Dat wil zeggen dat bij faillissement de houder van deze obligatie of 
lening als eerste recht heeft op de opbrengsten vanuit de verkoop van dit onderpand. Een 
unsecured obligatie heeft deze bescherming niet. Derhalve hebben secured obligaties en 
leningen een lager kredietrisico dan unsecured obligaties en leningen.  
 
Onder valutarisico verstaan we het risico dat een obligatie of lening die is genoteerd in een 
andere valuta dan de euro daalt in waarde ten gevolgde van een relatieve versterking van de 
euro. Een fonds kan dit risico reduceren door het afdekken van het valutarisico. 
 
Onder liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een belegger niet tegen normale prijzen zijn 
positie kan verkopen of een positie kan aangaan vanwege een gebrek aan voldoende kopers en 



 
verkopers in de betreffende obligatie of lening. Dit zal zich met name voordoen bij obligaties 
en leningen die klein zijn van omvang. 
 
 
Onderverdeling van de markt 
Een eerste onderscheid dat gemaakt kan worden is tussen obligaties van overheden en 
bedrijven. Bij overheidsobligaties kan vervolgens weer onderscheid worden gemaakt in 
overheidsobligaties van overheden in ontwikkelde landen en opkomende landen. Onder de 
ontwikkelde landen wordt in de regel verstaan de Euro-landen, Engeland, Australie, Canada, 
Denemarken, Japan, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten. In zijn algemeenheid 
wordt verondersteld dat staatsobligaties van opkomende landen een hoger kredietrisico 
hebben vanwege een mindere financiële positie van de overheden; bovendien hebben deze 
obligaties veelal een groter valutarisico. 
 
Bij de bedrijfsobligaties wordt in de regel onderscheid gemaakt tussen obligaties met een 
hoge kredietkwaliteit (investment grade) en met een lage kredietkwaliteit (high yield). In 
termen van de credit rating van Standard & Poor hebben investment grade obligaties een 
credit rating AAA, AA, A of BBB, terwijl high yield obligaties een credit rating BB, B, CCC, 
CC of C hebben.  
 
Een specifieke groep van obligaties vormen obligaties waar rente en aflossing worden bepaald 
door de kasstroom karakteristieken van een specifieke groep van activa. Dit kunnen zijn 
hypotheken (we spreken dan van hypotheek obligaties), maar ook studentleningen of 
vorderingen van credit card maatschappijen. Om een inschatting te kunnen maken van het 
risico van dergelijke obligaties is kennis nodig omtrent de risico’s van de specifieke groep van 
activa waarop de obligatie betrekking heeft. Veelal geldt de credit rating als eerste indicatie 
van dit risico. 
 
 
Omvang van de markt 
De vastrentende waarden markt is bijzonder groot qua omvang. Eind oktober 2010 bedroeg de 
marktkapitalisatie (marktwaarde van alle vastrentende waarden) van de VS plus Europa meer 
dan € 50,000 miljard. De grootste deelmarkt bestaat uit staatsleningen, gevolgd door 
bedrijfsobligaties en hypotheekobligaties. Ook in termen van het aantal beschikbare 
obligatieleningen is de vastrentende waarden markt aanzienlijk. Zo zijn er bijvoorbeeld in de 
Merill Lynch Global Government Bond Index bijna 900 verschillende leningen opgenomen, 
en in de Merill Lynch EMU Corporate Index - een index voor investment grade 
obligatieleningen in Euroland - zijn 1750 verschillende leningen opgenomen (de Amerikaanse 
evenknie telt er zelfs ruim 4300).  
 
 
 



 
Aandelen 
 
 
Definitie 
Aandelen zijn beleggingsinstrumenten waarbij de periodieke vergoeding (dividend) niet 
contractueel is vastgesteld maar afhankelijk is van de financiële prestaties van de 
onderneming. Verder geldt dat de aandeelhouders als laatste aan bod komen bij een eventueel 
faillissement; eerst komen de vreemd vermogen verschaffers aan bod. Dit betekent dan ook 
dat aandeelhouders een relatief groot risico lopen (ten opzichte van beleggers in vastrentende 
waarden).   
 
 
Risico’s 
Aandelen kennen verschillende type risico’s. De belangrijkste risico’s zijn: afname 
economische groei vooruitzichten, renterisico, kredietrisico, waarderingsrisico, valutarisico en 
liquiditeitsrisico. 
 
Omdat aandelen geen contractueel overeengekomen periodieke vergoeding betalen maar een 
onzekere periodieke vergoeding die afhankelijk is van de financiële  prestaties van de 
onderneming geldt dat de economische groei vooruitzichten van bijzonder groot belang zijn. 
Immers, hoe beter de economische prognoses hoe hoger de groei in de resultaten van de 
onderneming en hoe hoger de waarde van het aandeel.  
Op gelijke wijze geldt dat een verslechtering van de groei vooruitzichten een negatief effect 
heeft op de waarde van de onderneming. 
 
Hoewel de renteontwikkeling voor aandelen relatief minder van belang is dan voor obligaties 
geldt dat een stijgende rente veelal niet goed is voor beleggers in aandelen. Dit komt omdat 
een periode van rentestijgingen veelal gepaard gaat met een periode waarin de 
inflatieverwachtingen toenemen, en inflatie heeft doorgaans een drukkend effect op de 
winstmarges van bedrijven.  
 
Ondanks dat beleggers in aandelen geen juridisch afdwingbaar recht hebben op een bepaalde 
periodieke uitkering, staan zij toch bloot aan kredietrisico. Immers, indien een onderneming 
niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen dan bestaat er een reële kans op faillissement. 
In geval van faillissement staan de beleggers in aandelen achteraan in de rij. Pas wanneer de 
vreemd vermogensverschaffers zijn betaald komt de aandelenbelegger in beeld.  
 
Tal van wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de waardering op de 
aandelenmarkten - veelal gemeten met indicatoren als de koers/winst verhouding of het 
dividendrendement - niet altijd oorzakelijk verbonden is met de ontwikkelingen in de 
economie. Vaak heeft dit zijn oorsprong in het sentiment op de aandelenmarkt. Een goed 
voorbeeld was de periode 1999-2000 (de internet bubbel) toen de waarderingen op de 
aandelenmarkt op een bijzonder hoog niveau stonden zonder dat dit werd ondersteund door 
een spectaculaire economische ontwikkeling. Een hoge waardering in de aandelenmarkten 
kan om die reden een bron van risico zijn.  
 
Net als ieder andere belegger die belegt in aandelen genoteerd in buitenlandse valuta loopt 
een aandelenbelegger die aandelen aanhoudt van buitenlandse beurzen valutarisico. Echter, 
het relatief belang van het valutarisico is over een wat langere periode bezien beperkt.  
 



 
Liquiditeitsrisico is een risico dat zich doorgaans voordoet bij aandelen van kleinere 
ondernemingen (small caps). In deze aandelen zal in de regel weinig worden gehandeld, en 
daarmee loop je als belegger het risico dat wanneer je van je aandelen af wilt dat dit niet tegen 
‘normale’ prijzen kan.  
 
 
Onderverdeling van de aandelenmarkt 
Er zijn vele manieren om de aandelenmarkt onder te verdelen. De eerste onderverdeling is 
geografisch. Hierbij wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen de ontwikkelde 
markten en de opkomende markten. De ontwikkelde markten worden gevormd door de landen 
met een goed ontwikkelde en stabiele economie. Zoals het woord reeds zegt worden de 
opkomende markten gevormd door de landen met een economie die nog in ontwikkeling is. 
De referentie index die als standaard geldt voor de rendementsontwikkeling van de 
ontwikkelde aandelenmarkten is de MSCI World Developed Market index. In deze 
marktwaardegewogen index zitten 24 landen, te weten Australië, Oostenrijk, België, Canada, 
Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hong Kong, Ierland, Israel, Japan, 
Nederland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spain, Zweden, Zwitserland en de Verenigde 
Staten. De standaard voor de opkomende markten is de MSCI Emerging Market index. In 
deze marktwaardegewogen index zitten 21 landen, te weten Brazilië, Chilië, Colombia, 
Tsjechië, Egypte, India, Indonesië, Korea, Maleisië, Mexico, Marokko, Peru, de Filippijnen, 
Polen, Rusland, Zuid Afrika, Taiwan, Thailand en Turkije. 
 
Een andere onderverdeling is die naar sectoren. Zo kan onderscheid worden gemaakt naar 
cyclische sectoren en niet-cyclische sectoren. Cyclische sectoren zoals de staalindustrie, de 
chemische industrie en de automobielindustrie zullen in de regel sterker afhankelijk zijn voor 
hun resultaten van de economische ontwikkeling dan de niet-cyclische sectoren, zoals de 
voedingsindustrie en de utiliteitsindustrie.  
 
Een derde onderverdeling is die naar beleggingsstijlen. Een eerste onderscheid is die naar 
grote, middelgrote en kleinere ondernemingen (gemeten in marktwaarde). Een tweede 
onderscheid is tussen waarde-aandelen en groei-aandelen. Waarde-aandelen zijn in de regel 
aandelen met een relatief lage waardering en een stabiele winst- en cash flow ontwikkeling. 
Groei-aandelen zijn aandelen met een hoge verwachte toekomstige groei in de winst en cash 
flow; veelal gaat dit gepaard met een hogere waardering.  
 
 
Omvang van de markt 
De MSCI All Cap World Index geeft een goed inzicht in de omvang van de wereldwijde 
aandelenmarkt. Per eind september 2010 bedroeg de totale marktomvang zo’n € 20.000 
miljard. Hiervan komt ruim 12% voor rekening van de opkomende aandelenmarkten. Het 
aantal ondernemingen in de MSCI All Cap World Index bedraagt zo’n 8.460. Hiervan is bijna 
29% afkomstig uit de opkomende aandelenmarkten. Verder is de verdeling wat betreft aantal 
ondernemingen scheef verdeeld naar de kleinere ondernemingen (small caps); deze beslaan 
ruim 70% van het aantal ondernemingen (maar slechts 12% van de marktkapitalisatie van alle 
ondernemingen). De grote ondernemingen (large caps) zijn in termen van marktkapitalisatie 
dominant; zij bepalen ruim 73% van de aandelenmarkt. 
 
 



 
Vastgoed 
 
 
Definitie 
Onder vastgoedfondsen vallen alle beleggingsinstellingen die de verkregen gelden van 
beleggers investeren in vastgoedobjecten. Binnen de VBA Risicostandaard Beleggingen  
rekenen we alleen de niet-genoteerde vastgoedfondsen tot het vastgoed, de genoteerde 
vastgoedfondsen worden gezien als een specifieke sector van de aandelenmarkt. 
 
 
Risico’s 
Het belangrijkste risico is dat de vastgoedobjecten waarin is geïnvesteerd in waarde dalen. 
Veelal wordt dit veroorzaakt door het teruglopen van de economische activiteit en/of omdat er 
teveel capaciteit is bijgekomen in de vastgoedmarkt. Daarnaast kan de waarde van het 
vastgoed ook dalen wanneer de verwachte huurwaardegroei naar beneden toe moet worden 
bijgesteld. 
 
Een tweede risico betreft het renterisico. Wanneer de rente stijgt zal de economische waarde 
van de toekomstige kasstromen lager worden, en daarmee eveneens de waarde van de 
vastgoedobjecten. Daarnaast brengt een stijgende rente een tweede risico met zich mee. Veel 
vastgoedfondsen maken gebruik van leverage. Bij een stijgende rente zullen de rentekosten 
toenemen en zal het bedrag dat overblijft voor de aandeelhouders lager uitvallen.  
 
Een derde risico is leverage risico. Dit is reeds aangehaald in verband met het renterisico. 
Niettemin dient leverage als een aparte risicofactor te worden genoemd. Leverage wordt 
veelal gebruikt door vastgoedfondsen om een hoger rendement te kunnen behalen. Deze 
medaille heeft echter een keerzijde; wanneer de resultaten negatief zijn - zoals in de periode 
2008-2009 - kan leverage er voor zorgen dat de verliezen eveneens worden vergroot. 
Daarnaast brengt het gebruik van leverage de noodzaak van herfinanciering met zich mee. 
Een vastgoedfonds loopt altijd het risico te moeten herfinancieren op een moment dat de 
toegang tot de kredietmarkt slecht is en/of duur. 
 
Een vierde risico betreft het kredietrisico. Indien een vastgoedfonds huurders heeft met een 
slechte kredietwaardigheid dan loopt zij het risico dat een deel van de huren niet meer worden 
betaald en dat mogelijkerwijs het betreffende pand opnieuw verhuurd zal moeten worden. De 
kosten die hiermee zijn gemoeid komen voor rekening van de aandeelhouders. Doordat het 
vastgoedfonds de vastgoedobjecten in bezit heeft blijft het kredietrisico in de regel beperkt.  
 
Een vijfde risico is liquiditeitsrisico. Vastgoedobjecten worden niet dagelijks verhandeld. Dit 
brengt het risico met zich mee dat beleggers in niet-genoteerd vastgoed niet op ieder gewenst 
moment kunnen uitstappen. Dit risico doet zich met name voor ten tijde van stress op de 
vastgoed- of financiële markten.  
 
Een zesde risico is valutarisico. Voor zover een belegger belegt in vastgoed buiten het euro-
gebied worden de resultaten mede gedreven door de ontwikkeling van de euro ten opzichte 
van de andere valuta. Dit geldt natuurlijk niet indien een vastgoedfonds de valutarisico’s 
afdekt.  
 
Het zevende risico is informatierisico. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat 
vastgoedfondsen veelal minder transparant zijn en het feit dat de activiteiten van 



 
vastgoedfondsen voor beleggers veelal minder makkelijk te volgen zijn. Deze verminderde 
transparantie brengt met zich mee dat het monitoren van dit soort strategieën in de praktijk 
lastiger is, hetgeen risico’s met zich mee kan brengen. 
 
Het achtste risico is waarderingsrisico. De waardering van niet-genoteerde vastgoedfondsen 
komt tot stand door middel van taxaties van de vastgoedobjecten. Anders dan de prijzen op 
financiële markten veranderen deze niet van dag tot dag. Periodiek worden vastgoedobjecten 
getaxeerd en komt een nieuwe waarde tot stand. Doordat tussen taxaties soms een half jaar tot 
een jaar kan zitten, loopt de belegger het risico dat de waarde zoals opgegeven door het 
vastgoedfonds niet een representatieve weergave is van de feitelijk waarde. Verder kunnen er 
in het proces van waardering door taxateurs allerlei fouten sluipen waardoor de afgegeven 
waarde ook niet volledig representatief is. 
 
 
Onderverdeling van de markt 
De vastgoedmarkt kan op verschillende manieren worden onderverdeeld. Een eerste verdeling 
is die naar sectoren. De meest bekende vastgoedsectoren zijn Kantoren, Winkels, 
Bedrijfsruimten en Woningen. Van deze vier sectoren zijn Kantoren en Bedrijfsruimten het 
meest gevoelig voor de schommelingen in de economie.  
Een tweede onderscheid is die naar core fondsen, value added fondsen en opportunity 
fondsen. Bij core fondsen is het rendement uit de huuropbrengsten de belangrijkste 
component van het totaal rendement. Huur en waardegroei zijn beide belangrijke 
componenten bij value added fondsen en bij opportunity fondsen is de waardegroei de 
belangrijkste component van het totaal rendement. Verder varieert de looptijd van deze 
fondsen. Core fondsen hebben veelal een onbepaalde looptijd. Value added fondsen en 
opportunity fondsen hebben veelal een eindige looptijd. Tot slot is het niveau van leverage bij 
core fondsen normaliter lager dan bij value added en opportunity fondsen.  
 
 
Omvang van de markt 
Per eind oktober 2010 was de omvang van de markt voor niet-genoteerde vastgoedfondsen 
ongeveer € 500 miljard. Ongeveer 45% van deze markt bevindt zich in Europa. De Verenigde 
Staten maakt zo’n 30% uit van de markt en de resterende 25% komt voor rekening van Azië. 
Het aantal niet-genoteerde vastgoedfondsen bedraagt ruim duizend. Veruit het grootste deel 
van markt voor niet-genoteerde vastgoedfondsen komt voor rekening van de core fondsen.  
 
 



 
Hedgefunds 
 
 
Definitie 
Hedgefunds zijn privaat georganiseerde beleggingsinstellingen die veelal worden gekenmerkt 
door een grote mate aan vrijheid in het beleggingsbeleid, een beperkte transparantie en een 
beperkt toezicht. De vrijheid in beleggingsbeleid geldt met betrekking tot de 
beleggingscategorieën waarin belegd kan worden, het gebruik van leverage en het kunnen 
innemen van short posities.  
Onder het begrip hedgefunds gaan een tal van verschillende strategieën schuil. In de  
box op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste strategieën. 
 
 
Risico’s 
Aan hedgefund strategieën kleven diverse risico’s. Omdat de verschillen tussen de 
verschillende hedgefund strategieën aanzienlijk kunnen zijn, kunnen ook de risicoprofielen 
sterk verschillen. Derhalve zullen niet alle hieronder genoemde risico’s in even sterke mate 
van toepassing zijn op de diverse hedgefund strategieën.  
 
Het eerste risico is marktrisico. Dat is het risico dat de belegging in waarde daalt doordat de 
markt waarin wordt belegd in waarde daalt. Zo zal voor een long-short aandelen strategie het 
aandelenmarktrisico het belangrijkst zijn en voor een long-short credit strategie zal het 
kredietmarktrisico het belangrijkst zijn.  
 
Het tweede risico is renterisico. Vrijwel alle strategieën met een positie in de rentemarkt - 
zoals fixed income arbitrage strategieën en long-short credit strategieën - zullen in waarde 
dalen bij een stijgende rente.  
 
Het derde risico is kredietrisico. Vrijwel alle hedgefund strategieën zijn long kredietrisico, dat 
wil zeggen dat ze waarde verliezen indien de onderneming waarin wordt belegd failliet gaat 
of wanneer de kredietrisicopremies in de markt gaan stijgen. 
 
Het vierde risico is liquiditeitsrisico. Sommige hedgefund strategieën beleggen in illiquide 
markten. In dat geval loop je als belegger het risico dat niet tegen normale prijzen een positie 
verkocht kan worden of een nieuwe positie kan worden ingenomen, vanwege een gebrek aan 
voldoende kopers en/of verkopers.  
 
Het vijfde risico is volatiliteitsrisico. Doordat sommige hedgefund strategieën actief met 
derivaten werken hebben zij een relatief grote blootstelling aan volatiliteitsrisico. Afhankelijk 
van de positie die hedge funds hebben ingenomen kan een stijging van de volatiliteit positief 
of negatief uitpakken. 
 
Het zesde risico is tegenpartijrisico. Veel hedgefunds zijn actief in derivatenmarkt en lopen 
uit dien hoofde tegenpartijrisico. Dit geldt ook voor de relatie die hedgefunds hebben met 
prime brokers, instellingen die worden ingeschakeld om short posities te kunnen innemen. 
Indien de risico’s met betrekking tot deze tegenpartijen niet goed worden gemanaged dan kan 
dit tot grote verliezen leiden.  
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Het zevende risico is informatierisico. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat 
hedgefunds veelal minder transparant zijn. Veelal ontbreekt informatie over de posities in de 
portefeuille of de belangrijkste risico’s die worden gelopen. Deze verminderde transparantie 
brengt met zich mee dat het monitoren van dit soort strategieën in de praktijk lastiger is, 
hetgeen risico’s met zich mee kan brengen. Daar kom bij dat de complexiteit van veel 
hedgefund strategieën hogere eisen stelt aan het kennisniveau van de belegger, de adviseur en 
fondsbeheerder om op adequate wijze de risico’s van dit soort strategieën te kunnen 
inschatten. 
 
Het achtste risico is valutarisico. Onder valutarisico verstaan we het risico dat de waarde van 
een hedgefund belegging  in waarde daalt ten gevolgde van een relatieve versterking van de 
euro. Een fonds kan dit risico reduceren door het afdekken van het valutarisico. 
 
 
Onderverdeling van de markt 
De markt wordt in de regel onderverdeeld naar type strategie. Er zijn verschillende manieren 
om strategieën te classificeren, maar de onderverdeling in bovenstaande box is gebruikelijk in 
de markt (relative value strategieën, event-driven strategieën en opportunistische strategieën). 
In termen van marktwaarde beslaan de opportunistische strategieën ongeveer 50% van de 
markt (hierbinnen is de long-short aandelenstrategie de grootste); de resterende 50% is 
gelijkelijk verdeeld over de relative value strategieën en event-driven strategieën.  
 
 
Omvang van de markt 
De hedgefundmarkt is in de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. In 1999  bedroeg het totale 
belegd vermogen van hedgefunds nog geen $ 500 miljard. Volgens schattingen van Morgan 
Stanley en The Economist was het totale belegd vermogen eind 2007 opgelopen tot bijna $ 
1,900 miljard verspreid over 9,000 fondsen. Door de kredietcrisis is dit bedrag sterk 
geslonken. De combinatie van prijsdalingen en redemptions (het terugtrekken van gelden door 
beleggers) ter grootte van zo’n 20-25% heeft de totale hedgefundmarkt teruggebracht tot een 
omvang van naar schatting $ 1,535 miljard per ultimo oktober 2009. Per eind oktober 2010 
schatten we omvang van de hedgefund markt ongeveer op € 1.200 miljard. De omvang van 
het geïnvesteerde vermogen in hedgefunds geeft veelal niet een goede indicatie van het 
financieel-economisch belang van deze sector. Door het gebruik van leverage kan de 
economische exposure aanzienlijk groter zijn dan het totaal belegd vermogen bij hedgefunds 
suggereert. Volgens schattingen van Morgan Stanley lag de gemiddelde leverage eind 2009 
op zo’n 1,5. Dat zou betekenen dat de economische exposure per eind oktober 2010 ongeveer 
€ 1.800 miljard zou bedragen.  
 



 
Private Equity 
 
 
Definitie 
Private equity beleggingen zijn beleggingen in niet-genoteerde beleggingsinstellingen die het 
geld dat ze van beleggers ontvangen investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven; het kan 
hier gaan om startende ondernemingen (venture capital) en reeds lang bestaande 
ondernemingen (buy outs).  
 
 
Risico’s 
Beleggingen in private equity gaan over het algemeen gepaard met dezelfde risico’s als 
beleggingen in beursgenoteerde aandelen, te weten: afname economische groei 
vooruitzichten, renterisico, kredietrisico, valutarisico en liquiditeitsrisico. In aanvulling hierop 
kennen beleggingen in private equity een aantal specifieke risico’s, te weten informatierisico 
en manager selectie risico. 
 
Omdat aandelen geen contractueel overeengekomen periodieke vergoeding betalen maar een 
onzekere periodieke vergoeding die afhankelijk is van de financiële  prestaties van de 
onderneming geldt dat de economische groei vooruitzichten van bijzonder groot belang zijn. 
Immers, hoe beter de economische prognoses hoe hoger de groei in de resultaten van de 
onderneming en hoe hoger de waarde van het aandeel.  
Op gelijke wijze geldt dat een verslechtering van de groei vooruitzichten een negatief effect 
heeft op de waarde van de onderneming. 
 
Hoewel de renteontwikkeling voor aandelen relatief minder van belang is dan voor obligaties 
geldt dat een stijgende rente veelal niet goed is voor beleggers in aandelen. Dit komt omdat 
een periode van rentestijgingen veelal gepaard gaat met een periode waarin de 
inflatieverwachtingen toenemen, en inflatie heeft doorgaans een drukkend effect op de 
winstmarges van bedrijven. Daarnaast worden de winstmarges gedrukt door de hogere 
rentelasten. Specifiek voor private equity geldt dat een stijging van de rente gepaard kan gaan 
met financieringsproblemen. Dit komt omdat private equity fondsen in de regel relatief veel 
leverage gebruiken (met name de buy-out fondsen). Hierdoor zal een rentestijging gemiddeld 
genomen een relatief grote invloed hebben op de waarde van private equity fondsen.  
 
Ondanks dat beleggers in aandelen geen juridisch afdwingbaar recht hebben op een bepaalde 
periodieke uitkering, staan zij toch bloot aan kredietrisico. Immers, indien een onderneming 
niet langer aan zijn verplichtingen kan voldoen dan bestaat er een reële kans op faillissement. 
In geval van faillissement staan de beleggers in aandelen achteraan in de rij. Pas wanneer de 
vreemd vermogensverschaffers zijn betaald komt de aandelenbelegger in beeld.  
 
Net als ieder andere belegger die belegt in aandelen genoteerd in buitenlandse valuta loopt 
een aandelenbelegger die aandelen aanhoudt van private equity fondsen buiten het eurogebied 
valutarisico. Echter, het relatief belang van het valutarisico is over een wat langere periode 
bezien beperkt.  
 
Liquiditeitsrisico is voor private equity fondsen van groot belang. De belangen die private 
equity fondsen nemen worden doorgaans voor 7 tot 10 jaar in portefeuille gehouden. Om die 
reden is de liquiditeit die een private equity fonds kan bieden beperkt. Een private equity 
fonds dat een breed gespreide portefeuille van projecten aanhoudt is veelal beter in staat om 



 
liquiditeit te bieden, maar het zal in de regel minder zijn dan de liquiditeit in beursgenoteerde 
aandelen.  
 
Informatierisico duidt op de omstandigheid dat beleggers in private equity fondsen veelal een 
minder goed beeld hebben van hun beleggingen. Ze zijn daarom ook minder goed in staat om 
hun beleggingen op adequate wijze te volgen. Deze verminderde transparantie brengt extra 
risico’s met zich mee. 
 
Tot slot manager selectierisico. Het gemiddelde private equity fonds blijkt het in de praktijk 
niet veel beter te doen dan een representatieve index voor beursgenoteerde aandelen 
(bijvoorbeeld de MSCI World). Echter, de beste 25% van alle private equity fondsen doet het 
een stuk beter dan de genoteerde aandelenmarkt. Dit is kenmerkend voor de private equity 
markt. Het verschil tussen goede en slechte private equity fondsen kan bijzonder groot zijn. 
Alleen indien een belegger in staat is om de top 25% van de private equity markt te selecteren 
is private equity vanuit rendementsoogpunt een aantrekkelijk alternatief. In de andere 75% 
van de gevallen loopt de belegger het risico op een (zeer) slecht resultaat.  
 
 
Onderverdeling van de markt 
Het belangrijkste onderscheid is die tussen de venture capital markt en de (leveraged) buy-out 
markt. In de box op de volgende pagina zijn beide markten en hun verschillen toegelicht. 
Omdat venture capital zich richt op jonge, startende ondernemingen die zich soms nog 
moeten bewijzen zijn daar de risico’s het grootst. In beginsel zijn (leveraged) buy-out fondsen 
minder risicovol omdat zij zich richten op ondernemingen die zich reeds over langere tijd 
bewezen hebben. Echter, door het - soms agressieve - gebruik van leverage kunnen ook hier 
de risico’s sterk oplopen. 
 
 
Omvang van de markt 
De omvang van de private equity markt is sterk gegroeid in de afgelopen jaren. In 2003 werd 
nog zo’n $960 miljard beheerd door private equity fondsen. Volgens cijfers van Preqin was 
dat eind 2008 ruim $2,500 miljard. In de termen van euro’s per oktober 2010 zou dit 
overeenkomen met een bedrag van € 1,785 miljard.  
Het aantal voor beleggers toegankelijke fondsen ligt op dit moment ruim boven de 5000. 
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Grondstoffen 
 
 
Definitie 
Onder beleggingen in grondstoffen verstaan we alle directe beleggingen in fysieke 
grondstoffen, dan wel in futures die grondstoffen als onderliggende waarde hebben.  
 
 
Risico’s 
Het eerste risico waaraan een belegging in grondstoffen is blootgesteld is een afname van de 
economische activiteit. Als de economische groei terugloopt zal in de regel de vraag naar 
grondstoffen afnemen.  
 
Een tweede risico waaraan een belegging in grondstoffen is blootgesteld is een negatieve roll 
return. Dit doet zich specifiek voor bij beleggingen in grondstoffen futures (het grootste deel 
van de beleggingen in grondstoffen gaat via grondstoffen futures). Het is gebruikelijk dat 
beleggingsfondsen in grondstoffen steeds een positie innemen in de kortlopende future; deze 
positie wordt - zeg na een maand - gesloten en ‘doorgerold’ naar de volgende kortlopende 
future. Indien de futures curve oplopend is - dat wil zeggen dat de futuresprijs voor 
langlopende contracten hoger ligt dan de futuresprijs voor kortlopende contracten - zal een 
dergelijke strategie gepaard gaan met verliezen bij het doorrollen van de positie (we noemen 
dit een negatieve roll return). In de praktijk is de futures curve voor de meeste grondstoffen 
oplopend en derhalve moet de belegger er rekening mee houden dat hij geld kan verliezen bij 
het doorrollen van de positie. Om die reden kan het rendementsprofiel van een belegging in 
een grondstoffenfonds sterk afwijken van de ontwikkeling van de grondstoffenprijzen zoals 
deze in de krant staan.  
 
Een derde risico betreft valutarisico. Vrijwel alle grondstoffen noteren in US dollars en 
derhalve heeft de ontwikkeling van de EUR/US$ wisselkoers invloed op het rendement (tenzij 
dit door het fonds is afgedekt).  
 
Een vierde risico betreft het renterisico. Een belegging in een grondstoffenfuture bestaat 
namelijk uit drie componenten: de ontwikkeling van de spot prijs (zeg maar de prijs die in de 
krant staat), de roll return en de geldmarktrente. Als de geldmarktrente  daalt dan gaat 
derhalve het rendement op grondstoffen omlaag wanneer deze belegging wordt geëffectueerd 
via grondstoffen futures.  
 
 
Onderverdeling van de markt 
De grondstoffenmarkt wordt veelal onderverdeeld naar de volgende sub-markten: Energie, 
Industriële Metalen, Agrarische Producten en Edelmetalen. De sub-markt Energie is veruit de 
grootste sub-markt met een aandeel van zo’n 70%. Zowel Energie als Industriële Metalen zijn 
het meest direct verbonden met de economische activiteit in de wereld. Als de economie 
aantrekt dan leidt dat tot meer vraag naar olie, gas, koper en aluminium. Energie is eveneens 
een vluchthaven in tijden van geo-politieke onzekerheid. Tot op zekere hoogte geldt dit ook 
voor Edelmetalen, en dan met name voor goud. Verder wordt goud ook als vluchthaven 
gezien ten tijde van hoge inflatie en een afbrokkelend vertrouwen in de belangrijkste valuta in 
de wereld.  
 



 
Omvang van de markt 
Precieze cijfers over de totale omvang van de grondstoffenmarkt zijn niet voorhanden. 
Niettemin, als we de markten in grondstoffenfutures in de Verenigde Staten als referentiepunt 
nemen dan kunnen we veilig stellen dat het om een markt gaat ter grootte van vele honderden 
miljarden euro’s en met een redelijk grote liquiditeit. 
 


