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Het is nu wel duidelijk dat de COVID-19-pandemie 
een aantal economische wetmatigheden zomaar 
van tafel heeft geveegd. Exact een jaar geleden 
moesten we vaststellen dat het virus zonder enige 
waarschuwing de volledige wereldeconomie in 
de diepste recessie had gestort sedert nagenoeg 
een eeuw. En dit zonder dat de klassieke macro-
economische indicatoren die historisch aan een 
recessie voorafgaan deze keer aanwezig waren1. 

Met vaccinatiecampagnes die, met een verschillend 
ritme, wereldwijd op kruissnelheid komen en dankzij 
massale monetaire en fiscaal-budgettaire steun, 
lijkt de economische activiteit een jaar later de 
“herstart”-knop te hebben ingedrukt. Maar opnieuw 
kunnen we hier niet echt spreken van een typisch 
cyclische herstelfase die volgt op een cyclische 
recessie: meteen sijpelen immers al tekenen binnen 
van een gevaar op oververhitting van de economie, 
het meest uitgesproken bij de trendsetter van deze 
economische heropleving, namelijk de VS.

Terug van weggeweest: 
oplopende inflatie

Jarenlang zag het ernaar uit dat inflatie in de 
ontwikkelde markten ten grave kon worden 
gedragen. Zelfs met de enorme en quasi constante 
geldcreatie van meer dan 20.000 miljard dollar2 
door centrale banken sedert 2008, slaagden 
Westerse economieën er weinig in om boven de 
inflatiedoelstelling van 2%3 uit te komen. Een eerste 
reden daarvoor werd gezocht in een verouderende 
bevolkingsstructuur, waar de meer bemiddelde 
bevolking relatief gezien minder neigt uit te geven 
dan de actieve jongere populatie. Een tweede 
reden is de globalisering van de wereldeconomie 
en een derde reden is dat consumenten door 
technologische middelen beter prijzen kunnen 
vergelijken, waardoor algemene stijgingen in het 
prijspeil beperkt worden.

De heropening van de economische activiteit 

is alvast in de VS gepaard gegaan met een 

opmerkelijke opstoot van inflatie tot 4,2% in april4. 

Ook in Europa gaat de Europese Centrale Bank 

(ECB) ervan uit dat de inflatie in het verdere verloop 

van 2021 haar doelstelling van “net onder 2%” zal 

overstijgen5. Dat de inflatie vandaag wél terug de kop 

op steekt, heeft alles te maken met een combinatie 

van vraag-en-aanbod-effecten die gepaard 

gaan met deze doorstart van de economie nu de 

vaccinatiecampagnes op kruissnelheid komen.  

Aan de vraagzijde is het onmiskenbaar zo dat 

gezinnen tijdens de coronacrisis wereldwijd over het 

algemeen tussen 5% en 8%6 (zo’n 5.000 miljard USD) 

meer hebben gespaard dan gemiddeld in “normale” 

tijden. Bepaalde consumptieposten werden immers 

geschrapt, zoals reizen of restaurantbezoeken, en 

tegelijkertijd werden loonverliezen door inactiviteit 

tijdens de coronagolf aanzienlijk beperkt door 
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De plotse 
vraagtoename in 
combinatie met 
een aanbod  
dat deze vraag 
niet kan volgen, 
is dan ook de 
ideale mix voor 
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fiscale maatregelen van beleidsmakers7. Denk 
bijvoorbeeld aan steunmaatregelen voor getroffen 
sectoren en stelsels van tijdelijke werkloosheid. 
Dit veroorzaakt nu geleidelijk een vraagschok van 
uitgestelde consumptie die nog wordt versterkt door 
een tegenovergesteld effect aan de aanbodzijde. 
Hele fabriekssites en grondstoffenverwerkers waren 
tijdens de pandemie deels of zelfs volledig gesloten. 
Bovendien zijn ook de aanvoerlijnen nog steeds 
niet volledig hersteld, denk maar aan het tekort 
aan halfgeleiders8. De plotse vraagtoename in 
combinatie met een aanbod dat deze vraag niet kan 
volgen, is dan ook de ideale mix voor prijsstijgingen. 

Beleggers dienen deze inflatiedynamiek nauwgezet 
te volgen: ze gaat immers hand in hand met een 
stijging in de langetermijnrentes. De 10-jaarrentes 
op Amerikaanse overheidsobligaties zijn in april en 
mei geklommen naar niveaus boven de 1,65%9 en 
ook de Duitse Bund heeft in die periode na lange 
tijd bijna komaf gemaakt met een negatieve rente 
op 10 jaar. Voor aandelenbeleggers betekent een 
dergelijke verhoging van de risicovrije rente dat de 
risicopremie voor aandelen iets minder aantrekkelijk 
wordt, en ook voor obligatiebeleggers stellen 
renteverhogingen nieuwe uitdagingen. 

Een uitdaging voor  
de centrale banken

Belangrijk is dan ook om te kunnen inschatten of 
deze aantrekkende inflatie een tijdelijk fenomeen 
is, dan wel structureel terug is van weggeweest, 
en vooral in welke mate de centrale banken hier 
doeltreffend op zullen kunnen reageren. De 
Amerikaanse centrale bank doet er in elk geval alles 
aan om te benadrukken dat deze inflatieopstoot 
slechts “tijdelijk” is: ze zou in 2021 nog verder 

kunnen stijgen, maar in de loop van 2022 wel terug normaliseren10. Ook 
in Europa trekt de inflatie aan, maar ze blijft met 1,6% (april)11 lager dan in 
de VS. Centrale banken proberen de markten en de beleggers gerust te 
stellen dat ze nog geen aanleiding zien om de kortetermijnrente terug op te 
trekken of de monetaire stimulus door obligatieafkopen af te bouwen. Toch 
bereiden beleidsmakers de markten er stilaan op voor dat we niet blindelings 
mogen uitgaan van een eeuwigdurend extreem soepel monetair beleid. In 
de VS gaf Janet Yellen, Minister van Financiën in de regering Biden, al aan 
dat een oververhitting van de Amerikaanse economie een reëel gevaar 
is12. Een terechte stelling, als we kijken naar de sterk toenemende schaarste 
op de Amerikaanse arbeidsmarkt en de opwaartse druk op de lonen die de 
inflatie verder in de hand werkt. In Europa uitte de vice-gouverneur van de 
ECB, Luis de Guindos13, zijn bezorgdheid en hintte hij op de mogelijkheid dat 
het monetaire beleid desgevallend moet worden aangepast.

Deze situatie zal volgens ons in elk geval een uitdaging betekenen voor 
de centrale banken. Ze zullen hun beleid er behoedzaam op moeten 
afstemmen. Enerzijds kan een plotse verstrenging van het monetaire beleid 
de herneming van de groei na de coronacrisis abrupt afremmen. Anderzijds 
kan een ondoordacht en ongebreideld verderzetten van een te soepel 
monetair beleid wel eens de inflatie verder kunnen aanzwengelen en zo een 



eerder tijdelijk fenomeen bestendigen tot een structureel hogere inflatie. Dit wordt 
meteen ook een test voor de onafhankelijke, gedepolitiseerde rol die centrale 
banken moeten spelen met als doelstelling het verzekeren van de economische 
stabiliteit. In een context waarin EU-lidstaten al een gigantische staatsschuld 
hadden opgebouwd voor de crisis, bestaat immers het gevaar dat een centrale 
bank zou aarzelen om haar monetaire beleid te verstrengen wanneer dit nodig 
zou zijn. De verhoging van de rente die daarmee gepaard zou gaan, zou immers 
hogere aflossingen betekenen voor de nationale staatsschuld, en dus ook enkele 
EU-landen in de problemen kunnen brengen.

Gezien de specifieke oorzaak van dit inflatiefenomeen in de context van de 
economische heropleving na de coronapandemie zoals hierboven beschreven, 
denken we dat er weinig argumenten zijn om uit te gaan van een structureel 
hogere inflatie, maar dat de aanzienlijke vraagstijging en de verstoring aan 
aanbodzijde zullen leiden tot een tijdelijke prijsinflatie die weliswaar nog verder 
kan aantrekken en voortduren tot in de loop van volgend jaar. Tegelijkertijd 
houden we de reactiesnelheid van centrale banken in het oog: wellicht is een 
geleidelijke afbouw van een monetair expansief beleid op een bepaald moment 
gepast om te vermijden dat de inflatie een structureel probleem wordt.

Beleggers en financiële markten:  
zijn we niet té optimistisch?

Het staat in ieder geval buiten kijf dat de inflatie- en de rentevrees hét thema 
zal blijven in deze tweede jaarhelft. Onze verwachting is dan ook dat de tweede 
jaarhelft zal worden gekenmerkt door een verhoogde volatiliteit, zowel in de 
aandelen- als in de obligatiemarkten, wanneer beleggers signalen onderkennen 
die duiden op een aantrekkende inflatie en mogelijke verdere rentestijgingen 
en op die manier het optimisme in de markten temperen. Dat optimisme, 
met de hooggespannen verwachtingen vandien, is sinds het dieptepunt in de 
coronacrisis uitdrukkelijk aanwezig geweest. Wereldwijd noteren aandelen 
nu liefst 80% hoger dan hun laagste punt in maart 202014, aangevuurd door 
de aanzet naar groeiherstel, de impact van massieve monetaire stimuli en 
de lancering van fiscaal-budgettaire herstelplannen. Bij monde van de ECB 
zijn deze gespannen waarderingen en het optimisme dat erachter schuilgaat 
“opmerkelijk exuberant”15 te noemen. Voeg daar nog aan toe dat we ook mogen 
verwachten dat de gigantische schulden die zijn opgebouwd in het kader van 
relancemaatregelen, hun impact op de nationale begrotingen en de verwachte 

Onze verwachting is dan ook dat 
de tweede jaarhelft zal worden 
gekenmerkt door een verhoogde 
volatiliteit, zowel in de aandelen- 
als in de obligatiemarkten, 
wanneer beleggers signalen 
onderkennen die duiden op een 
aantrekkende inflatie en 
mogelijke verdere rentestijgingen 
en op die manier het optimisme 
in de markten temperen.
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hogere bedrijfsbelastingen vandien, in de volgende 

maanden een bron van ongerustheid kunnen worden.

Wij zijn van mening dat een verhoogde volatiliteit 

met mogelijke matige correcties beleggers in de 

huidige macro-economische context niet hoeft 

af te schrikken. De waarderingen zijn inderdaad 

hooggespannen na een opmerkelijke beurshausse 

van 1 jaar. Een korte “adempauze” van de markten 

biedt langetermijnbeleggers de mogelijkheid om 

hun portefeuille te herpositioneren op relatief 

interessantere instapmomenten, zeker in een 

context van positieve economische fundamenten 

en de nog steeds ondersteunende monetaire 

beleidsmaatregelen.

Wel moeten we behoedzaam blijven dat overmatig 
optimisme niet in één klap omslaat naar pessimisme. 
Dit zou het geval kunnen zijn als de hooggespannen 

winstgroeiverwachtingen voor dit jaar, die algemeen 

10% hoger liggen dan vóór corona, veel te 

optimistisch ingeschat zouden blijken. 

Aandelen: de groei van 
waardebeleggingen… 
en de waarde van groei-
beleggingen, of hoe  
small weer beautiful is.

Groeiaandelen en large caps, met de Amerikaanse 
Big Tech en discretionaire consumptie op kop, waren 
de uitgesproken winnaars van de coronarally en 
versterkten een reeds 10 jaar durend overwicht van 
“groei” ten opzichte van “waarde” nog verder. Tijdens 
de piek van de pandemie waren het deze sectoren 
die hun voordeel konden halen uit het gewijzigd 
consumptiepatroon en de telewerktendens16. 
Bovendien, in een recessiecontext in 2020 waarin 
bedrijfswinsten aanzienlijk afkalfden én in een 
extreem lage renteomgeving, hechtten beleggers 
meer belang aan toekomstige winsten dan aan 
kortetermijn winstgevendheid en dividendbetalingen. 

Een ideaal scenario dus voor bedrijven met een 
sterk groeiprofiel, zelfs als ze nog geen euro 
winstgevendheid konden voorleggen. Dit ging 
ten koste van cyclische en waardebedrijven, zoals 
financials, energiebedrijven en industriële waarden, 
met bovendien sterk opgelopen waarderingen voor 
het groeisegment en relatief goedkoper geprijsde 
cyclische en waardeaandelen.

Met de heropening van de economie in het 
vooruitzicht en een spectaculaire economische 
groeiherneming in de tweede jaarhelft, én met de 
opwaartse druk op de langetermijnrente, wijst alles 
erop dat de stijlrotatie die we al enkele maanden 
waarnemen van groei- naar waardeaandelen en 
cyclische sectoren zich in de komende periode 
nog gaat verderzetten. Als voorbeeld volstaat 
het om de financiële aandelen onder de loep te 
nemen, een sector met een grote weging in het 
waardeaandelensegment. Een steiler wordende 
rentecurve met een kortetermijnrente die laag blijft 
en een aantrekkende langetermijnrente bieden 
goede vooruitzichten voor de winstgevendheid 
van die sector: de operationele marge, het 
verschil tussen de renteopbrengsten op lange 
termijnkredieten en de rente te betalen op 
kortetermijndeposito’s neemt immers toe, en zo ook 
de activiteiten in een aantrekkende economische 
groeicontext.

Small caps kunnen dan weer voordeel halen uit 
de graduele lokale economische “herstart” in 
de verschillende regio’s, na zo’n 10 jaar relatief 
minder te hebben gepresteerd dan large caps. 
Niet enkel heeft de COVID-19-pandemie een 
hernieuwde impuls gegeven aan “buy local”, deze 
kleinere ondernemingen zijn over het algemeen 
ook wendbaarder dan large en mega cap 
ondernemingen en kunnen sneller inspelen op een 
economisch herstel.
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Belangrijke nuance: deze bevestigde inhaaltrend ten voordele van de cyclische 
sectoren, waardeaandelen en small caps betekent niet dat groeiaandelen 
geen plaats meer hebben in een beleggingsportefeuille. We opteren voor 
een gebalanceerde aanpak tussen waarde én groei, maar dan wel groei 
aan een redelijke prijs. Met andere woorden, voor groeiaandelen zijn we 
selectiever naar de groeisegmenten die wél al duurzaam winstgevend zijn en 
die bovendien actief zijn in trends waarin we een bestendige groei verwachten. 
Binnen informatietechnologie verkiezen we bijvoorbeeld software- boven 
hardwareproviders omwille van meer duurzame winststromen. 

Regionaal beschouwd verwachten we dat aandelen uit Europa en groeilanden 
hun achterstand op de Amerikaanse aandelenmarkt gaan verkleinen. Een eerste 
reden hiervoor is dat deze markten typisch een meer cyclisch profiel hebben dan 
de Amerikaanse aandelenmarkt die wordt gekenmerkt door een sterk overwicht 
van large cap groeiaandelen. Wat meteen ook maakt dat Amerikaanse aandelen, 
en nog het meest uitgesproken op de techbeurs Nasdaq, duur gewaardeerd zijn 
na de crisis, ongeveer op hetzelfde niveau als ten tijde van de Tech bubble eind 
jaren ’90. En dit in een periode waarin beleggers zich zorgen kunnen beginnen 
maken over de enorme staatsschuldenlast in de VS, die met zijn 6.000 miljard 
USD17 nog verder dreigt te ontsporen, en de verwachte gevoelige verhoging 
van bedrijfsbelastingen die een impact zal hebben op de winstgevendheid van 
Amerikaanse bedrijven. Specifiek voor Europese aandelen komt daar nog bij 
dat Europa iets achterop is gebleven in de vaccinatiegolf, en we dus ook pas de 
werkelijke positieve economische impact van de “herstart” verwachten in het 
tweede semester, waar de dienstensector nu pas begint te herstellen van de 
COVID-19-impact18. 

Met de heropening van de economie in het 
vooruitzicht en een spectaculaire economische 
groeiherneming in de tweede jaarhelft, én met 
de opwaartse druk op de langetermijnrente, 
wijst alles erop dat de stijlrotatie die we al 
enkele maanden waarnemen van groei- naar 
waardeaandelen en cyclische sectoren zich in 
de komende periode nog gaat verderzetten.
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Voor opkomende markten moet uiteraard rekening 
worden gehouden met specifieke (geo-)politieke 
risico’s en een tijdelijke versterking van de USD, 
maar op langere termijn gaan we eerder uit van een 
USD-depreciatie. Toch zijn dit typisch landen die 
voordeel halen uit de heropening van de wereldwijde 
economieën. Nu ook voor buitenlandse beleggers 
de onshore aandelenmarkten zoals Shanghai en 
Shenzhen toegankelijker worden, bieden met 
name Chinese aandelen verdere diversificatie-
opportuniteiten in een portefeuille. Deze aandelen-
markten zijn bovendien relatief goedkoop 
gewaardeerd. Interessante beleggingsthema’s 
bij Chinese aandelen zijn de energietransitie, de 
dienstensectoren en de consumptiegoederen. 
Deze worden nog verder structureel ondersteund 
door de focus in het recente 14de vijfjarenplan 
op technologische innovatie, duurzame groei en 
binnenlandse consumptie9. Hierbij verkiezen we 
kwaliteitsaandelen van leidende ondernemingen in 
deze sectoren en hechten we veel belang aan een 
bottom-up selectieproces door fondsbeheerders met 
een uitvoerige lokale expertise in Chinese markten.

Obligaties en  
aantrekkende rentes: 
kopzorgen voor de 
obligatiebelegger?

Wijzigende en volatiele condities op de rentemarkt 
nopen ook obligatiebeleggers om hun strategie 
terug onder de loep te nemen. We verwachten in de 
VS een verdere trend van steiler wordende rente-
curves, die de druk op de langetermijnrente weer-
spiegelen, terwijl de kortetermijnrente laag wordt 
gehouden door de Amerikaanse centrale bank (FED). 
Hoewel Europa achterloopt op de VS in de  
economische herneming na de pandemie, zien we 
ook in Europa een gelijkaardig fenomeen van stij-
gende LT-rentes, in lijn met - zij het lagere - inflatie.

Deze trend pleit voor een dynamische 
positionering op de rentecurves en flexibiliteit in 
rentegevoeligheid voor overheidsobligaties: hierbij 
kan tactisch voordeel worden gehaald uit plotse 
rentebewegingen op de verschillende looptijden 
op de rentecurve. Chinese overheidsobligaties 
bieden dan weer een goede diversificatie in 
dit obligatiedeel van de portefeuille: ze zijn zeer 
laag gecorreleerd met overheidsobligaties van de 
gevestigde markten.

Met een aantrekkend klimaat wordt in 
bedrijfsobligaties het betere segment binnen “High 
Yield” terug aantrekkelijker. Voor bedrijfsobligaties, 
high yield en investment grade, pleiten we echter 
voor selectiviteit en kwaliteit: hierbij mijden we 
bijvoorbeeld obligaties van bedrijven die éénmalig 
een sterke winstgevendheid hebben kunnen 
genereren tijdens de coronacrisis, zonder dat het 
businessmodel in “normale” periodes eenzelfde 
cashflow kan genereren. 

Voor obligaties uit opkomende markten betekenen 
oplopende obligatierendementen in de VS 
normaal weinig positief nieuws. De risicopremie 
die beleggers krijgen om te beleggen in deze 
regio’s wordt hierdoor immers kleiner en wordt 
onder druk gezet door kapitaalstromen die vanuit 
die opkomende landen terugvloeien naar de VS, 
omdat deze markt minder risicovol wordt geacht. 
Om diversificatieredenen vinden we een beperkte 
blootstelling aan obligaties uit groeilanden nog 
steeds opportuun, maar in deze regio’s opteren 
we eerder voor Aziatische obligatiemarkten, die 
meesurfen op de Chinese economische groei. 
Temeer, omdat we op lange termijn eerder een 
depreciatie van de USD verwachten met een 
buitensporig oplopend Amerikaans begrotingstekort 
en een tekort op de handelsbalans (“twin deficit”). 
Dergelijke obligaties uitgedrukt in selectieve sterke 
“lokale” munten zoals de Chinese Renminbi, kunnen 
hier ook een bijkomende bron van diversificatie 
bieden.

1 Bron: IMF

2  BoE, BoJ, ECB, Fed, Refinitiv Datastream, Swiss National Bank (SNB), 
J.P. Morgan Asset Management.

3 Bron: The World Bank

4  Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor

5 Bron: Reuters

6  BEA, Bloomberg, Eurostat, ONS, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan 
Asset Management

7 Bron: OECD

8 Bron: McKinsey & Company

9 Bloomberg.

10 Bron: Bloomberg

11 Eurostat

12 CNBC, 4 mei 2021

13 Reuters, 3 mei 2021

14 MSCI, 31 mei 2021: MSCI World Index

15 ECB, Financial Stability Report May 2021

16 MSCI data

17 NY Times, 27 mei 2021.

18 Bron: Our World In Data
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Onze marktverwachtingen  
voor tweede semester:
•  De tweede jaarhelft zal worden gekenmerkt door een combinatie van 

hoogopgelopen waarderingen over nagenoeg alle activaklassen met een vrees 
voor een oplopende inflatie en langetermijnrentes, en met een verwachte 
hogere volatiliteit en mogelijke correcties tot gevolg.

•  Dit zien we eerder als een opportuniteit om de portefeuille te herpositioneren. 
De wereldwijde economische groei trekt immers sterk aan in een “herstart”-
scenario na de zware impact van de coronapandemie, evenwel aan verschillende 
snelheden tussen regio’s onderling.

•  Bovendien wordt verwacht dat centrale banken hun monetaire ondersteuning 
niet drastisch gaan verstrengen en zal dit herstel de volgende jaren nog worden 
aangezwengeld door de grote budgettaire ondersteuningsprogramma’s van 
internationale, supranationale en lokale overheden.

•  De rode draad doorheen deze steunprogramma’s is: inzetten op 
infrastructuurwerken en technologische innovatie. Ook de focus op 
duurzaamheid en energietransitie staat hoog op de agenda van beleidsmakers.

•  Zowel qua waarderingsniveau van de aandelenmarkten, als qua herneming van 
de economische activiteit, heeft de VS een voorsprong opgebouwd op andere 
regio’s.

•  China versnelt haar opgang als tweede grootste economische markt, en ook als 
tweede grootste kapitaalmarkt wereldwijd.

Samenvatting

Voor de opbouw van een 
beleggingsportefeuille betekent dit:

• Aandelen

 ✔  Het opbouwen van posities in cyclische en waardeaandelen.

 ✔  Het heroriënteren van groeiaandelen naar duurzame groeibedrijven die 
winstgevendheid kunnen genereren na COVID-19.

 ✔  Het kan aangewezen zijn om een deel small caps toe te voegen: deze 
kunnen flexibeler inspelen op de economische heropening.

 ✔  Regionaal: Europa en groeilanden zullen hun achterstand op de VS naar 
verwachting gaan inlopen, ook blootstelling aan China is hierbij niet te 
veronachtzamen.

 ✔  Sectoraal: structurele ondersteuning van relanceplannen en de 
onomkeerbare trend naar duurzaamheid (infrastructuur en energietransitie).

•  Obligaties

 ✔  Overheidsobligaties: strategieën met een flexibel duurtijdbeheer; Chinese 
overheidsobligaties kunnen bijkomende diversificatie bieden.

 ✔  Bedrijfsobligaties: selectiviteit is geboden, kiezen voor kwaliteit.

 ✔  Obligaties opkomende markten: voorkeur voor de Aziatische regio.
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Redactiedatum: 05/12/2019. Beobank NV|SA verstrekt geen onafhankelijke research of analyses inzake de inhoud of opstelling van dit document. Dit document is gebaseerd 
op de macroanalyse van “La Française GAM”, een vermogensbeheerder die deel uitmaakt van de groep CMNE. Beobank NV|SA waarborgt de nauwkeurigheid echter niet. 
Het is mogelijk dat de informatie onvolledig of beknopt is. Het marktoverzicht is algemeen informatief bedoeld en behelst geen aanbevelingen, aanbod of een vraag om 
welke effecten dan ook te kopen of te verkopen. Personen die wensen te beleggen hebben er belang bij om onafhankelijk advies in te winnen wat betreft het al dan niet 
opportuun karakter van een bepaalde belegging. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Vooruitzichten zullen niet noodzakelijk 
gevolgd worden door een effectieve gebeurtenis.

Redactiedatum: 06/2021. Beobank NV|SA verstrekt geen onafhankelijke research of analyses inzake de inhoud of opstelling van dit document. Dit document is gebaseerd op de macroanalyse van “La Française GAM”, een vermogensbeheerder die deel 
uitmaakt van de groep Crédit Mutuel. Beobank NV|SA waarborgt de nauwkeurigheid echter niet. Het is mogelijk dat de informatie onvolledig of beknopt is. Het marktoverzicht is algemeen informatief bedoeld en behelst geen aanbevelingen, aanbod of een 
vraag om welke effecten dan ook te kopen of te verkopen. Personen die wensen te beleggen hebben er belang bij om onafhankelijk advies in te winnen wat betreft het al dan niet opportuun karakter van een bepaalde belegging. Resultaten uit het verleden 
vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Vooruitzichten zullen niet noodzakelijk gevolgd worden door een effectieve gebeurtenis.be

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. 
V.U.: Beobank NV/SA | Gen. Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel | BTW BE 0401.517.147 | RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142. INV/BRO/OUTLOOK/N/REV0621

www.beobank.be
© 2021 Beobank NV | SA

Member of Crédit Mutuel Group

We staan voor u klaar

• in uw Beobank agentschap

• via Beobank Service Center 
U kunt ons bellen op 02/626 50 50, 
maandag tot vrijdag van 8u00 tot 20u00 
en op zaterdag van 9u00 tot 12u30

• via Beobank Online op www.beobank.be

• via onze Beobank Mobile applicatie


