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Veel keuze, weinig kosten
We zijn spaarders. Eind vorig jaar stond er ongeveer 265 miljard euro spaargeld
op de Belgische rekeningen. Maar door de historisch lage spaarrente kiezen meer
en meer Belgen ervoor om hun geld te spreiden en via beleggingen te mikken op
een hoger rendement. Niet verwonderlijk dus dat de fondsenmarkt er elk jaar op
vooruitgaat, stelt ook Xavier De Pauw, ceo van MeDirect Bank, vast.

Xavier De Pauw van MeDirect Bank:
‘Een deel van de fondsbeheervergoeding is voor ons voldoende.’

E

ind september 2016 vertegenwoordigde de fondsen‑
markt in België bijna 170 miljard euro. Via beleggings‑
fondsen kun je beleggen in tientallen tot zelfs honderden
individuele effecten. Vooral op lange termijn zijn goed
gespreide beleggingen de beste manier om een mooi
rendement te realiseren.
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Wie fondsen koopt via een gespecialiseerde onlinebank of broker
betaalt weinig of geen instapkosten. En vaak is er geen bewaarloon
verschuldigd. Er is ook geen gebrek aan keuze, in vergelijking met
het aanbod van vele traditionele banken.
Als je bij je huisbankier een fonds wilt kopen dat belegt in Europese
aandelen, dan is de kans groot dat je het fonds van de bank of ʻhuis‑
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fondsʼ aangeboden krijgt. Dat is niet altijd het best presterende
fonds in zijn categorie. Bovendien kunnen de instapkosten hoog
oplopen: soms zelfs tot 3 % van je inleg.

EEN SELECTIE VAN 500 FONDSEN
MeDirect Bank is een Belgische onlinebank die eenvoudige spaar‑ en
beleggingsproducten aanbiedt. Eigen fondsen vind je niet in het
aanbod, wel een wereldwijde selectie van ongeveer 500 fondsen,
handige lijsten van topfondsen en kant‑en‑klare modelportefeuilles.
Xavier De Pauw, ceo van MeDirect Bank: ʻWe hebben ons verdien‑
model zo opgezet dat klanten op 97 % van onze fondsenselectie
geen instap‑, uitstap‑ of transactiekosten betalen.ʼ
(Bijna) geen kosten dus? Maar waar haalt MeDirect dan de vergoe‑
ding om te kunnen functioneren? De Pauw: ʻWel, als belegger betaal
je bij alle fondsen wel de beheersvergoeding van de fondsbeheer‑
ders, ongeacht via welke bank of broker je in een fonds investeert.
Een deel van die vergoeding staan de fondsbeheerders af aan Me‑
Direct. Dat is voor ons voldoende.ʼ
Dankzij een brede fondsenkeuze kun je volgens je risicoprofiel de
beste fondsen van je voorkeur selecteren in alle gewenste activa‑

klassen, sectoren of regioʼs. ʻBij MeDirect kun je kiezen uit fondsen
van wel 60 fondsenhuizen, waaronder Blackrock, Fidelity en Invescoʼ,
legt Xavier De Pauw uit. ʻDoor je geld te spreiden over verschillende
topfondsen, verminder je het risico in je beleggingsportefeuille.ʼ Niet
al je eieren in dezelfde mand leggen, blijft een gouden raad.

KANT-EN-KLARE MODELPORTEFEUILLES
Toch is het niet altijd eenvoudig om de beste fondsen uit te kiezen,
beseft ook Xavier De Pauw. ʻBehalve handige selecties van topfond‑
sen bieden we daarom ook kant‑en‑klare modelportefeuilles aan.
Samen met financiële experts als Morningstar en MijnKapitaal
ontwikkelden we liefst acht modelportefeuilles met 8 tot 13 fondsen
per portefeuille. Elke portefeuille heeft een ander beleggingsdoel
(kapitaalgroei of dividend als inkomen) en een ander risicoprofiel.ʼ
Ook bij deze modelportefeuilles is er geen sprake van in‑ of uitstap‑
kosten, dit gaat precies zoals wanneer je via MeDirect individuele
fondsen zou kopen. Als je bovendien maandelijks een bedrag bijstort
(vanaf €100) beschik je over een echt fondsenspaarplan. Laat je het
beheer van je beleggingen liever helemaal aan experts over, dan kun
je bij MeDirect ook kiezen voor het Online Vermogensbeheer. ■
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Stap nu over naar dé Belgische fondsenbank
Krijg tot 2% welkomstpremie én transferkosten vergoed*
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op 97% van onze fondsenselectie
Wereldwijd aanbod van +500 fondsen
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*Actie onder voorwaarden

Handige lijsten van topfondsen per categorie
8 kant-en-klare Modelportefeuilles
met 8 tot 13 fondsen per portefeuille

Meer info op www.medirectbank.be
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‘Door je geld te
spreiden over
verschillende
topfondsen,
verminder je het
risico in je
beleggingsportefeuille.’

HISTORISCHE RENDEMENTEN MODELPORTEFEUILLES OVER DE
VOORBIJE VIJF JAAR
Onderstaande tabel vermeldt de geannualiseerde brutorendementen (exclusief
beurstaks en eventuele meerwaardebelasting bij verkoop) over de laatste 5 jaar.
Op de website vindt u ook het rendement op 3 jaar en op 1 jaar terug. De getoonde
prestaties zijn gesimuleerd op basis van historische NIW’s van de huidige fondsen
in de portefeuille. De prestaties worden uitsluitend voor illustratieve doeleinden
gebruikt en in het verleden behaalde resultaten zijn natuurlijk geen indicatie
voor toekomstige prestaties.

Modelportefeuille
KapitalisatieEvenwichtig

Modelportefeuille
Inkomen

Modelportefeuille
Mijn Kapitaal
Mixerfonds

Modelportefeuille
Mijn Kapitaal
Flexerfonds

8,95%

8,33%

7,38%

10,97%

5 jaar
(1 jan. 2012 – 31 dec. 2016)

5 belangrijke beleggingstips
1. Zorg voor een spaarreserve
Leg een spaarreserve of ‘buffer’ aan ten belope van enkele maanden loon. Bij voorkeur op een spaarrekening
die meer opbrengt dan traditionele spaarrekeningen. Met het bedrag dat boven je spaarbuffer uitstijgt, kun je
dan beleggen en mikken op een potentieel hoger rendement.
2. Spreid je beleggingen
Een beleggingsfonds is een korf met tientallen tot honderden individuele effecten. Zo spreid je je spaargeld
over verschillende activaklassen, bedrijven, sectoren en regio’s. Zelfs met een beperkt bedrag bouw je al een
goed gespreide beleggingsportefeuille uit. Die diversificatie verkleint het risico aanzienlijk, want zwakkere
prestaties van bepaalde effecten worden opgevangen door sterkere prestaties van effecten die het beter doen.
3. Denk op lange termijn
Beleggen op de beurs is niet zonder risico’s: je opbrengst is niet gegarandeerd en je ingelegde kapitaal is niet
gewaarborgd. Toch zijn op lange termijn goed gespreide beleggingen de beste en veiligste manier om rendement te realiseren. Dat blijkt ook uit de rendementen van de MeDirect-modelportefeuilles (zie grafiek ‘Historische rendementen’).
4. Kies voor professioneel beheer
Maar weinig particulieren beschikken over voldoende tijd, geduld en kennis om zelf een goed gediversifieerde
beleggingsportefeuille samen te stellen. Een fondsbeheerder maakt er tijd, middelen en mankracht voor vrij.
Met het geld dat investeerders hem toevertrouwen, investeert hij naargelang de aard van het fonds in aandelen, obligaties of andere financiële producten, of in een welbepaalde mix.
5. Houd de kosten laag
Bij MeDirect kun je zelf beleggen en kiezen uit meer dan 500 fondsen. Je kunt ook kiezen voor een kant-enklare modelportefeuille die je zelf opvolgt of voor onlinevermogensbeheer waarbij MeDirect alles voor je
beheert. Zonder onnodige kosten evenwel, want op modelportefeuilles, vermogensbeheer en de meeste fondsen betaal je bij MeDirect Bank geen instap-, uitstap- of transactiekosten.
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