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Het financieel actief van Belgische beleggingsfondsen daalde in het
derde kwartaal van 2022

 De daling van het financieel actief van de beleggingsfondsen1 bedroeg tijdens
het kwartaal € 5,2 miljard.

 Dit verloop, dat verband houdt met de beursontwikkeling en de stijging van de
rente, is minder groot dan in het eerste en tweede kwartaal van 2022.

Verloop van het financieel actief van de Belgische beleggingsfondsen

Aan het einde van het derde kwartaal van 2022, beliep het financieel actief van de beleggingsfondsen € 201,9 miljard,
een daling met € 5,2 miljard ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan,
enerzijds, positieve investeringsstromen voor € 0,5 miljard en, anderzijds, relatief grote negatieve
waarderingseffecten, die verband houden met de beursontwikkeling en de stijging van de rente en naar schatting
€ -5,7 miljard bedragen.

Tussen het einde van 2021 en het derde kwartaal van 2022 daalden de uitstaande financiële activa van de
beleggingsfondsen met € 35,6 miljard. Dit verloop is grotendeels toe te schrijven aan negatieve waarderingseffecten
van € 39,8 miljard. Positieve investeringsstromen van € 4,2 miljard temperden de daling van het financieel actief.

Net zoals in de twee voorgaande kwartalen, hadden de gemengde fondsen en aandelenfondsen te kampen met de
grootste daling van de waardering. Die daling bedroeg voor beide types beleggingsfondsen € -2,0 miljard. Dit
betekent dat die fondsen sinds het begin van 2022 een gecumuleerde waarderingsvermindering lieten optekenen.
Die bedroeg voor de beleggingsfondsen € -17,9 miljard en voor de gemengde fondsen € -14,3 miljard. Die
vermindering beliep in het eerst geval -20,2 % en in het tweede geval -11,2 %.

De pensioenspaarfondsen daalden ook in waardering sinds het begin van 2022. Die daling was naar schatting gelijk
aan € -5,3 miljard en werd getemperd door positieve investeringsstromen van € 0,9 miljard. De totale verandering
bedroeg € -4,4 miljard, ofwel een daling met -17,4 %.

De waardering van obligatiefondsen nam af met -9,1 % sinds 1 januari 2022. Dit is echter het enige type fonds
waarvan de waardering is gestegen in het derde kwartaal van 2022, van € 17,7 miljard naar € 18,1 miljard. Deze
stijging is toe te schrijven aan de financiële transacties die groter waren dan het waardeverlies.

De gemengde fondsen, waarvan het financieel actief € 92,4 miljard beliep op 30 september 2022, blijven de
voornaamste beleggingsfondscategorie die in België op de markt werd gebracht. Ze worden gevolgd door de
aandelenfondsen (€ 67,3 miljard), de pensioenspaarfondsen (€ 21,1 miljard) en de obligatiefondsen (€ 18,1 miljard).

1 In de tekst wordt met beleggingsfondsen bedoeld “niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht”

https://www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/infografieken?theme=4
https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NMUCI&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/financiele-rekeningen
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VERLOOP VAN DE FINANCIËLE ACTIVA VAN DE NIET-MONETAIRE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING NAAR
BELGISCH RECHT OP 30 SEPTEMBER 2022 EN VERGELIJKING MET 31 DECEMBER 2021
(in € miljard)

Financiële
activa op 31
december

2021

Financiële
activa op 30

juni 2022

Financiële
transacties
tijdens het

3de kwartaal
van 2022

Andere
stromen1

Financiële
activa op 30
september

2022

Financieel actief van de Belgische
beleggingsfondsen

Obligatiefondsen 20,0 17,7 1,0 -0,5 18,1

Aandelenfondsen 84,3 69,8  -0,4 -2,0 67,3

Indexfondsen met kapitaalbescherming 3,5 3,1  -0,2 -0,0 2,9

Pensioenspaarfondsen 25,6 22,2 0,0 -1,1 21,1

Gemengde fondsen 104,1 94,2 0,2 -2,0 92,4

     Totaal financiële activa
237,5  207,1 0,5 -5,7 201,9

Bron: NBB.

1 De andere stromen bestaan uit de prijs- en wisselkoersveranderingen. Ze kunnen tevens specifieke elementen omvatten, zoals de herindelingen
van transacties naar andere sectoren.


