
Velen van ons zijn spontaan geneigd boodschappen te doen op de plaatselijke markt of in de buurt uit eten 
te gaan, en kiezen zo voor de vertrouwde omgeving dicht bij huis. Dat kan ook het geval zijn bij het maken 
van beleggingskeuzes. Beleggen in eigen land kan de veilige optie lijken, maar leidt mogelijk tot een te grote 
concentratie van uw beleggingen, waardoor ze blootgesteld zijn aan de impact van lokale gebeurtenissen en 
tegelijkertijd niet kunnen profiteren van opportuniteiten op de wereldmarkt.

HIERONDER GEVEN WE DRIE GOEDE REDENEN OM OOK EENS OVER DE GRENZEN HEEN TE KIJKEN:
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Betere diversificatie 
De meeste beleggingsspecialisten zijn het erover eens dat uw geld spreiden over 
verschillende beleggingen vele voordelen kan opleveren. In meerdere activaklassen 
beleggen is een goede eerste aanzet voor de diversificatie van uw portefeuille, maar door 
wereldwijd te beleggen kunt u nog op twee andere manieren diversifiëren.

Geografische diversificatie
Dit betekent dat u uw beleggingen over 
verschillende regio’s spreidt. Door u niet 
te beperken tot één enkel land of regio, 
verlaagt u de impact van het negatieve 
resultaat dat één entiteit op uw totale 
beleggingsportefeuille kan hebben. 
Geografische diversificatie kan u ook toegang 
geven tot de opkomende markten die 
mogelijk meer groeipotentieel hebben dan de 
verder ontwikkelde economieën.

Muntendiversificatie
Zoals bij geografische diversificatie houdt 
dit in dat u uw geld over verschillende regio’s 
spreidt en toegang krijgt tot beleggingen die 
in meer dan één munt zijn uitgedrukt. Met een 
reeks verschillende munten in uw portefeuille 
bent u doorgaans minder blootgesteld aan 
het wisselkoersrisico dan wanneer u in één 
enkele vreemde munt belegt.
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Meer beleggingsmogelijkheden  
Als u uitsluitend in uw lokale markt belegt, loopt u een hele wereld aan 
beleggingsopportuniteiten mis. Door uw horizon te verruimen van het louter plaatselijke 
naar het wereldwijde niveau, bereikt u mogelijk een beter evenwicht tussen sectoren en een 
meer gediversifieerde portefeuille.

Afhankelijk van het land waar u woont, kunnen bepaalde economische sectoren eerder 
ondervertegenwoordigd zijn of misschien totaal buiten uw bereik liggen. Buitenlandse 
markten bieden mogelijk de kans in klinkende namen met een internationaal 
klantenbestand te beleggen die mogelijk financieel interessanter zijn dan lokale 
concurrenten. 

Zo zijn de meeste technologiereuzen (zoals Amazon, Netflix en Facebook), in de Verenigde 
Staten gevestigd. Of als we naar de voedingssector kijken, bevindt koploper Nestlé zich in 
Zwitserland. Hetzelfde fenomeen zien we in de hightechindustrie waar wereldspelers als 
Hitachi en Sony in Japan gevestigd zijn. Als u ervoor opteert enkel lokaal te beleggen, loopt 
u de voordelen mis die dergelijke bedrijven aan uw portefeuille kunnen toevoegen.
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Dit document is uitgegeven door Architas NV - Vorstlaan, 36 - 1170 Brussel. Dit document bevat geen aanbod van diensten, een aanbeveling of 
beleggingsadvies. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze informatie werd verzameld, kunnen fouten of weglatingen optreden en kan Architas 
de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in dit document niet garanderen. Architas streeft ernaar om ervoor te zorgen dat 
de gebruikte informatie correct is op het moment van publicatie, maar kan op elk moment gewijzigd worden. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. Rechten voorbehouden. Dit document mag niet worden gepubliceerd, gekopieerd, overgedragen per 
e-mail of op enigerlei wijze worden geregistreerd zonder de voorafgaande toestemming van Architas NV.
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Minder volatiliteit  
Wereldwijd beleggen stelt u niet alleen in staat te diversifiëren en toegang te krijgen 
tot ondernemingen buiten uw eigen land, het kan u ook helpen om uw beleggingen te 
beschermen tegen de impact van marktvolatiliteit - de mate waarin markten stijgen of 
dalen. Op de aandelenmarkten zijn er altijd schommelingen, dat hoort bij het beleggen, 
maar sommige regio’s zijn volatieler dan andere. 

Hier spelen een aantal factoren mee, zoals de economische groei en de politieke stabiliteit. 
Als uw beleggingen verspreid zijn over verschillende regio’s in de wereld, zullen de negatieve 
resultaten van de aandelenmarkt in één bepaald land of van één bepaalde sector een 
minder grote impact hebben op de totale waarde van uw beleggingen. Dit zou op termijn uw 
rendementen ten goede moeten komen.

Toegang tot de wereldmarkt
Misschien voelt het comfortabeler aan om alleen in eigen land te beleggen, omdat dat vertrouwd is en dus veiliger lijkt. Maar zoals 
we gezien hebben mist u door alleen lokaal te beleggen alle kansen die de wereldwijde markten te bieden hebben. Het maakt uw 
beleggingen ook kwetsbaarder voor lokale gebeurtenissen en leidt tot volatielere resultaten doorheen uw beleggingstraject.

Een gemakkelijke manier om toegang te krijgen tot de wereldmarkten is via multimanagerfondsen. Deze bestaan uit fondsen die 
beheerd worden door meerdere gespecialiseerde managers, die zich allemaal toeleggen op één geografische regio of activaklasse. De 
fondsen worden op deskundige wijze gecombineerd zodat u over een gediversifieerde oplossing beschikt die u toegang geeft tot de 
beste beschikbare beleggingsopportuniteiten ter wereld.
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