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H
et uitgangspunt
vande core-satel-
litestrategie is dat
eenbeleggings-
portefeuillewordt
opgedeeld in een
kern en satellie-

ten.Dekernkuntu vergelijkenmet een
planeet; de satellietendraaiendaarom-
heen. Indepraktijk beslaat dekern70%
tot 80%ende satellietende resterende
20% tot 30%vandeportefeuille.

Pensioenfondsenen verzekeraars
richtendekern vandeportefeuille vaak
inmet eenpassief beleggingsinstru-
ment, zoals een indextracker (etf). Dit in-
strumentbiedt tegen lagekosten een
brede spreiding in eenmarkt of index.
Het doel is een rendement te leveren
dat overeenkomtmetdat vandemarkt
(bèta).

De satellietenbestaanuitmeer gespe-
cialiseerdebeleggingenwaarvandebe-
legger verwacht dat zij eenhoger ren-
dementbehalendandemarkt of index
(alfa). Dezekannaar eigen inzichtwor-
den ingevuldmet actievebeleggings-
fondsen.Bijvoorbeelddoor fondsen te
selecterendiebeleggen in specifieke re-
gio’s, landen, stijlenof sectoren (zie ka-
der 1).
VolgensErik vandeWeele, headof fund
salesBeneluxbijHendersonGlobal In-
vestors, hanterenbankenen vermogens-
beheerderswereldwijd vaak juist deom-
gekeerde aanpak: eenkern vanactieve
fondsbeheerders endaaromheen trac-
kers om in te spelenopkortetermijn-
trendsofmacro-events.

‘Denadruk inNederland ligt te veel
opdekosten en teweinig ophet rende-
ment. Er zijn voldoende fondsbeheer-
ders te vindendiebeleggenopbasis van
een langetermijnhorizonen structureel
hun index verslaan.Daar komtbij dat
trackersmeer geschikt zijn omtactisch
mee tebeleggendan fondsen. Er is door-
lopende liquiditeit, terwijl actieve fond-
sen slechts éénkeerper dag verhandeld
worden’, aldusVandeWeele.

Beleggen in een
planeet en zijn
satellieten

Professionele beleggersmaken veel gebruik
vande core-satellitestrategie. Ookparticulieren
kunnen zich laten inspirerendoor deze
methode.

RamónWernsen

Kern
70% van de portefeuille
15% staatsobligaties euro A en

hoger
20% euro investment-gradebe-

drijfsobligaties
35% euro wereldwijd

aandelenfonds

Invullen kernportefeuille met 100%
indextrackers (etf’s)
Gemiddelde kosten 0,2%
* 70% is 0,14%

Satellieten
30% van de portefeuille
5% staatsleningen opkomende

markten
5% euro unconstrained

obligatiefonds
5% aandelen opkomende mark-

ten
15% alternatieve beleggingen

(vastgoed, grondstoffen en
hedgefondsen)

Invullen satellietportefeuille
met 100% actieve beleggings-
fondsen
Gemiddelde kosten 1,2%
* 30% is 0,36%

biedt (zie kader p.18). ‘Particulierenheb-
bendeneiginghungeheleportefeuil-
le als satelliet in te richtenop zoeknaar
kansen.Beter is omeen stabiele kern in
te richten enhier een langetermijnho-
rizon voor tenemen.Dit vermindert het
aantal transacties.Uit onderzoekblijkt
namelijk dat veel handelen leidt tot een
lager rendement’, legt VanGenderenuit.

Wilt u indekomende jaren een ver-
mogenopbouwen voor later, bijvoor-
beeldomuwpensioenaan te vullen?
Dan ishet vangroot belangommetbe-
leid een solidebeleggingsportefeuille sa-
men te stellen.Metde core-satellitestra-
tegie kiest u een stabiele kernmet een
wat risicovollerebuitenkant, zodat umet
eengespreideportefeuille een zohoog
mogelijk rendement kuntbehalen, te-
gen een zo laagmogelijk risico.

RamónWernsen is zelfstandig
financieel planner en publicist.

Voorbeeld:
neutrale core-satellite-
portefeuille

70%

30%

is de kern van uw por-
tefeuille. Die bestaat
uit minder risicovol
geachte vastrentende
beleggingen en ge-
spreide aandelen.

van uw effectenbe-
zit wordt belegd in
meer risicovolle ver-
mogensklassen zo-
als hedgefondsen en
high-yieldobligaties.
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Afhankelijk vanuwbeleggingsdoel-
stelling en risicobereidheidkuntude
kernportefeuille invullenmet eenhoger
percentage aandelenof obligaties.De
core vanhet aandelengedeelte kanbij-
voorbeeld grotendeelsmet eenwereld-
wijde aandelentrackerworden ingevuld.
Dekostenhiervanbedragen0,2%op
jaarbasis.Welmoetugoedkijkenwel-
ke tracker u selecteert, stelt fondsanalist
bijMorningstarRonald vanGenderen.
‘Dekosten vaneenwereldwijde aande-
lentracker diedividenduitkeert, kunnen
bijvoorbeeld een stukhoger zijndan van
een tracker diehet dividendherbelegt.’

De core-satellitestrategie is ookgoed
toepasbaar bij obligaties. Zokuntude
kern latenbestaanuit een tracker van

eurozonestaatsobligatiesmet eenbrede
verscheidenheid aan looptijden.Dit deel
zorgt voor zekerheidmet eengemiddeld
renterisico.Daarnaast kuntudannog
eenbedrijfsobligatietracker opnemen
(zie kaderhiernaast).

Naast een corediedicht bij debench-
markblijft, neemtu risicovolle satellie-
tenop inuwportefeuille diehier juist
sterk vanafwijken.Ditmet als doel de
rendement-risicoverhouding vanuw
portefeuille te verbeteren.Wehebben
het over satellieten:meervoud.Dege-
noemde20% tot 30%vanuwportefeuille
spreidt udanookover verschillendebe-
leggingen. Zo zouuactievebeleggings-
fondsenkunnen selecterenomdaar-
mee tebeleggen inmarktendieminder
efficiënt zijn. Voorbeelden vanderge-
lijkemarkten zijn aandelen enobliga-
ties inopkomendemarkten, aandelen
in smallcaps, vastgoedfondsen, grond-
stoffenfondsenenhedgefondsen (zie ka-
der p. 19).

Contraproductief
Uit onderzoek
is gebleken dat
veel handelen
tot een lager
rendement leidt

MarkBaak, directeurPriviumFund
Management, noemthedgefondsendie
eenarbitragestrategie of eenmarktneu-
trale of trendvolgende strategiehante-
ren als voorbeelden. Eenandere tip van
Baak voorbeleggers: kies bij obligaties
voor een ‘unconstrainedbond fund’.De
fondsbeheerder vaneendergelijk obli-
gatiefondsheeft een vrijmandaat omdie
obligaties te selecterendie volgenshem
opdatmoment aantrekkelijk zijn.

VolgensVanGenderen is core-satel-
litebeleggeneengezonde strategie voor
particuliere beleggers, die veel voordelen

Voordelen
core-satellite-
beleggen

1. Kosten
besparen

2.Betere
spreiding

3.Minder han-
delen leidt tot
betere beleg-
gingsresulta-
ten

4.U hoeft
slechts met
een klein ge-
deelte van uw
beleggingen
actief bezig
te zijn


