BELEGGINGSINZICHTEN

Inflatie
Een bedreiging voor de waarde van uw spaargeld
Door de onzekere situatie op de financiële markten houden veel beleggers vandaag een groot deel van hun kapitaal in cash aan. Het kan verstandig zijn om een
beperkt deel cash beschikbaar te houden om nieuwe beleggingskansen te kunnen grijpen, maar te veel cash aanhouden gedurende een lange periode is geen goede
manier om te sparen omdat de inflatie de waarde van uw geld zal uithollen. Zoals de onderstaande grafiek aantoont, is een bedrag van 100.000 EUR vandaag, zelfs bij
een relatief laag inflatiecijfer van 2% op jaarbasis, over 25 jaar maar 60.953 EUR meer waard, als we gemakshalve even geen rekening houden met renteopbrengsten.
Als u vanuit de ambitie om een hoger potentieel rendement te behalen, minder cash aanhoudt of minder belegt in financiële instrumenten die als “veilige havens”
worden beschouwd (zoals overheidsobligaties), dan dient u er zich van bewust te zijn dat u een hoger risico op kapitaalverlies zult moeten aanvaarden.

Inflatie holt de koopkracht van spaarders uit
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Bron: BlackRock. Hypothese waarbij we gemakshalve uitgaan van constante inflatiecijfers op jaarbasis en geen renteopbrengsten. Indien u uw kapitaal in cashdeposito’s plaatst bij een bank, dan kunnen de intrestvoeten schommelen maar zal uw oorspronkelijk
belegde kapitaal intact blijven.
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Alleen cash is niet de oplossing
Te grote hoeveelheden cash aanhouden gedurende te lange tijd, kan de waarde van uw spaargeld aantasten. Anderzijds, speelt cash wel een belangrijke rol binnen een gediversifieerde
portefeuille. Cash biedt beleggers immers de mogelijkheid om aan risicobeheersing te doen, en om voldoende flexibel te zijn om opportuniteiten op korte termijn te grijpen. Op lange
termijn zal de inflatie uw koopkracht echter uithollen. In de onderstaande grafiek zien we dat de opbrengsten op cashdeposito’s de voorbije 25 jaar na aftrek van de inflatie een pak lager
uitkomen dan op andere financiële producten. Beleggers dienen na te denken over hun risicobereidheid en over de voordelen die producten zoals obligaties en aandelen hen kunnen
bieden in hun zoektocht naar een hoger potentieel rendement. Wie minder cash aanhoudt of minder belegt in financiële instrumenten die als “veilig” worden beschouwd (zoals
overheidsobligaties), dient er zich van bewust te zijn dat hij een groter risico op kapitaalverlies moet aanvaarden.

Over een periode van 25 jaar ligt het rendement van aandelen hoger dan dat van obligaties en cashdeposito’s – hypothetische belegging van 10.000 EUR
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Bron: Thomson Reuters Datastream. Gegevens van 31 december 1991 tot en met 31 december 2016. Deze informatie wordt uitsluitend verstrekt ter illustratie en is geen weergave van de (toekomstige) prestaties van een specifieke belegging. Ze houdt evenmin rekening met de
impact van kosten en belastingen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen. Het gedeelte “Aandelen” hierboven wordt weergegeven aan de hand van de MSCI Europe-index (totaal rendement). Het gedeelte “Obligaties” wordt weergegeven aan de hand van de
CitiGroup World Government Bond Europe-index (totaal rendement). Het gedeelte “Cash” wordt weergegeven aan de hand van de Duitse 3-maands interbancaire rentevoeten. De inflatie wordt weergegeven aan de hand van de geharmoniseerde consumentenprijsindex voor de
eurozone (CPI). De gegevens zijn gebaseerd op de maandelijkse slotkoersen van de respectieve indexen. Alle rendementen zijn uitgedrukt in euro. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties en mogen niet als enig criterium gehanteerd worden
bij de keuze voor een bepaald product. Alle financiële beleggingen houden een zekere vorm van risico in. De waarde van uw belegging en de inkomsten uit uw belegging kunnen variëren, en uw oorspronkelijk belegde kapitaal is niet gewaarborgd.
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