
TIPS VOOR EEN EVENWICHTIGE SAMENSTELLING VAN UW 

PORTEFEUILLE 
 
Tip 1: herhaal regelmatig de bepaling van uw risicoprofiel 
Over de wijze waarop een portefeuille dient samengesteld, bestaan veel misverstanden. Op de 
eerste plaats is er de toetsing aan de risicobereidheid van de belegger. Hiertoe wordt meestal 
gewerkt met min of meer uitgebreide vragenlijsten. Deze willen de ideale verhouding tussen risico 
en rendement vastleggen, onderverstaan dat meer risico in principe op lange termijn uitmondt in 
een hoger rendement, maar dat men daarvoor soms forse schommelingen in de evolutie van zijn 
portefeuille voor lief moet nemen. Een vaak onderschat gegeven is echter dat iemands 
risicobereidheid schommelt in de tijd. Het risicoprofiel van dezelfde persoon op een ogenblik dat 
economisch en ander onheil hem treft, zal quasi altijd verschillen van dat wanneer hij het 
emotioneel en financieel uitstekend stelt. De les hieruit is, dat het noodzakelijk is de bepaling van 
het risicoprofiel op regelmatige tijdstippen te herhalen.  
 
Tip 2: diversifieer uw portefeuille over verschillende regio’s en sectoren 
Een ander probleem is de manier waarop een portefeuille roerende waarden - binnen een deskundig 
vastgelegd risicoprofiel - wordt ingevuld. In de praktijk ziet men vaak activatoewijzingen die op zich 
het risicoprofiel respecteren (bv. 50% aandelen, 50% obligaties), maar die binnen deze grote 
activaklassen enkele basisprincipes van goed beheer met de voeten treden. Klassiek in dit verband is 
het overgewicht van bepaalde sectoren. Een voorbeeld hiervan is de financiële sector, tot voor 
enkele jaren gekenmerkt door een stabiele winstontwikkeling en stijgende dividenden. De 
financieel-economische crisis die in 2008 is gestart, heeft dit model echter onderuit gehaald. 
Niettemin krijgt dit type aandelen nog al te vaak een te groot gewicht toebedeeld. Dergelijke 
vaststelling wijst op een gebrek aan diversificatie: indien een portefeuille 50% aandelen moet 
omvatten, dan is het beter deze 50% te spreiden over meerdere regio’s en sectoren zodat het totale 
portefeuillerisico verlaagt.   
 
Tip 3: maak gebruik van beleggingsfondsen 
Een ander eveneens gemakkelijk te vermijden risico ontstaat wanneer de diversificatie over regio’s 
en sectoren weliswaar voldoende is, maar deze diversificatie wordt ingevuld door een beroep te 
doen op te weinig effecten. Volgend voorbeeld verduidelijkt dit. Stel, een portefeuille van 500.000 
EUR bestaat uit 50% aandelen. Deze 250.000 EUR wordt gespreid over 10 verschillende sectoren, 
waarbij iedere sector hetzelfde gewicht krijgt, d.w.z. per aandeel wordt 25.000 EUR belegd. Valt de 
koersevolutie van zelfs maar één aandeel (zwaar) tegen, dan lijdt het totale rendement van de 
portefeuille hieronder. In dit kader moet niet alleen worden gedacht aan de dramatische 
koersontwikkeling van veel financiële waarden. Ook heel wat aandelen uit andere sectoren verloren 
veel meer dan op basis van de algemene beursevolutie zou kunnen worden verwacht. Enkele 
namen: Nokia (technologie), Bekaert (industrie), Ablynx (gezondheidszorg)… Dé manier om dit risico 
de kop in te drukken is uitsluitend met beleggingsfondsen te werken. De meeste fondsen investeren 
op hun beurt in tientallen tot honderden individuele aandelen. Ontspoort de koersevolutie van een 
van deze aandelen, dan is de impact op de waarde van het beleggingsfonds miniem.  
 
Tip 4: kies niet te snel voor aandelen en obligaties van hetzelfde bedrijf 
Ten slotte loert bij de constructie van een portefeuille nog een ander gevaar om de hoek. Beleggers 
kiezen om eigen redenen voor een bepaald aandeel. Maar dikwijls is dit bedrijf niet alleen 
opgenomen onder het aandelengedeelte. Zo het obligaties heeft uitgegeven, vindt men deze ook 
terug onder het obligatiegedeelte. Immers, als de belegger denkt dat het aandeel potentieel heeft, 
zal hij over de obligaties wellicht ook zo denken… Typische voorbeelden in dit verband zijn 
bankaandelen en bankobligaties. Op deze manier verzwakt men echter in belangrijke mate de 



structuur van de portefeuille. De kans dat wanneer het aandeel de dieperik instort, de obligatie van 
dezelfde emittent volgt, is inderdaad groot. 
 
Assetplanning heeft meer om het lijf dan men op het eerste gezicht zou denken. De risico’s spreiden 
over de grote activaklassen, is slechts één aspect ervan.    
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