
Diversificatie
De belangrijkste factor bij een uitverkoop 
op de markten is volgens ons dat u 
goed gediversifieerd blijft. Dat kan 
door wereldwijd te beleggen en een 
breed scala aan activa aan te houden 
die verschillend van elkaar reageren. 
Dat kan helpen de effecten van een 
uitverkoop en de risico’s waaraan u 
blootgesteld bent, helpen te beperken. 

Marktschommelingen
We begrijpen dat de markt heel fel heeft 
gereageerd op het COVID-19-virus. De 
schok die de markt heeft gekregen, laat 
zelfs de meest optimistische belegger niet 
onbewogen. Gelukkig veren markten die 
getroffen worden door de uitbraak van een 
ziekte doorgaans ook weer op. Maar hoe 
lang het duurt voordat de markten zich 
herstellen is een essentiële vraag waarop 
momenteel niemand het antwoord kent.

Wat betekent dat voor mijn 
beleggingen?
De exacte verspreiding van een epidemie 
en de economische gevolgen ervan, vallen 
niet te voorspellen. Toch kunnen we 
zeggen dat uitbraken in het verleden de 
markten hebben getroffen, maar dat die 
markten zich daarna hebben hersteld. Het 
is moeilijk te voorspellen wat het beste 
moment is om de markt te verlaten en 
weer te betreden, dus kunt u zich beter 
gewoon op uw beleggingsdoelstellingen 
blijven concentreren en advies inwinnen 
als u zich zorgen maakt over het 
vastzetten van eventuele verliezen.

Covid-19
Wij beseffen hoe moeilijk de situatie door het coronavirus momenteel is. U wordt tegenwoordig overladen 
met nieuws over het toenemende aantal besmettingen en overlijdens. En u wordt herinnerd aan de 
mogelijke impact op uw beleggingen.

Wat betekent dat voor mijn beleggingen?

De fondsen van Architas 
zijn gediversifieerd 
over toonaangevende 
vermogensbeheerders. Elk 
stukje van de taart staat 
voor een beheerder.

AANDELEN
Europa 
Noord-Amerika 
Zuid-Oost-Azië zonder Japan
VK
Japan
Wereldwijde groeimarkten

OBLIGATIES
Europese bedrijfsobligaties
Europese staatsobligaties
Wereldwijde staatsobligaties
Wereldwijd 

ANDERE 
 Alternatieven

Vastgoed
Cash – valutamarkten 

Europa
VS
Wereldwijd 
Zuid-Oost-Azië zonder Japan 
VK
Japan
Opkomende markten 

Diversificatie over 
vermogenscategorieën

Diversificatie over geografische 
regio’s 

Diversificatie over 
fondsbeheerders 

Een evenwichtige beleggingsportefeuille 
Een van de belangrijkste voordelen van gemengde fondsen, die beleggen in verschillende 
vermogenscategorieën, is het potentieel vlottere beleggingstraject dat zij zouden moeten 
opleveren. Het totale rendement is niet alles. Wanneer we onze gediversifieerde gemengde 
portefeuilles samenstellen, bekijken we hoeveel volatiliteit onze fondsen aankunnen.

Deze grafieken zijn een voorbeeld ter illustratie van een evenwichtige gemengde portefeuille



Hoe beheren wij uw geld?
Wij willen de dingen in de eerste plaats eenvoudig houden en het proces om een belegging te kiezen zo 
gemakkelijk mogelijk maken. Dat doen we via ons aanbod van fondsen met meerdere beheerders, waarbij 
we beleggen in een selectie van toonaangevende fondsbeheerders die elk gespecialiseerd zijn in andere 
vermogenscategorieën en landen. 

Door op deze manier te diversifiëren, kunnen beleggers 
mogelijk profiteren van de ervaring van enkele van 
de beste fondsbeheerders, gebundeld in één enkele 
beleggingsoplossing. 

Wij zijn van mening dat uitgebreid onderzoek essentieel 
is om ons te helpen de beste beheerders uit te kiezen. 
We hebben een groot team voor gemengd beheer van 
beheerders en activa opgericht dat zich uitsluitend 
bezighoudt met onderzoek naar fondsen. Dit team heeft 
door de jaren heen heel wat crisissen doorstaan en door de 

structuur van het team kunnen wij de krachten en ervaring 
van alle medewerkers efficiënt bundelen en benutten.

In tijden van toenemende geopolitieke bekommernissen en 
markten waar de volatiliteit is teruggekeerd (de volatiliteit 
is de mate waarin de waarde van een belegging op korte 
termijn schommelt), is het belangrijker dan ooit om de 
portefeuilles te beschermen tegen grote pieken op de markt.

Daarom is ons beleggingsteam de afgelopen 12 maanden 
voorzichtig gebleven in zijn verwachtingen.

In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare leidraad voor toekomstige rendementen. De waarde van 
beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. De mogelijkheid bestaat dus dat 
uw klanten minder terugkrijgen dan ze aanvankelijk hebben belegd. 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.

De voorzichtige verwachtingen hebben 
de gevolgen van de marktdalingen tot 
nu toe helpen opvangen: 
Eind vorig jaar hebben we onze allocatie 
aan obligaties opgetrokken als hedging 
tegen de mogelijke risico’s voor aandelen. 
Minder risicovolle obligaties aanhouden zou 
moeten helpen om gemengde portefeuilles 
te beschermen tegen dalingen op de 
aandelenmarkten. Maar hoe dan ook is 
de markt behoorlijk volatiel, waardoor hij 
momenteel moeilijk te doorgronden is.

Lagere blootstelling aan aandelen:  
Gezien de toenemende onzekerheid 
door het coronavirus hebben we onze 
blootstelling aan aandelen verminderd. 
We zijn ook meer opgeschoven naar 
aandelen waarvan de koers in crisistijden 
vermoedelijk minder zal dalen.

Weg van risicovollere obligaties: 
We hebben onze obligatieposities herzien 
en hebben met name onze allocatie aan 
risicovollere hoogrentende obligaties 
teruggeschroefd. Op die manier hebben 
we onze cashniveaus opgetrokken.

Wat kunnen beleggers nu verwachten?
De aandelenmarkten zullen waarschijnlijk turbulent blijven, maar voor wie op de lange termijn kijkt, kunnen de 
voordelen van een gediversifieerde, evenwichtige portefeuille helpen om het risico in deze turbulente tijden te spreiden. 

Het wordt moeilijk te voorspellen wat er op de korte termijn zal 
gebeuren, maar wij zijn van mening dat beleggers mogen verwachten 
dat de volatiliteit de komende maanden groot zal blijven.

Daarom blijven we het basisprincipe van diversificatie 
over beleggingscategorieën, valuta’s, regio’s en 
vermogensbeheerders toepassen.
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