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Onzekerheid dwingt tot  
effectieve diversificatie

tie moet liggen op het streven naar een  

effectieve diversificatie. Een effectief  

gediversifieerde portefeuille is minder  

afhankelijk van het wel of niet uitkomen 

van verwachtingen dan een modelopti-

malisatie op basis van verwachte rende-

menten en risico’s. Goede diversificatie  

resulteert daardoor in een grotere mate 

van stabiliteit voor de portefeuille. Dit  

vertaalt zich uiteindelijk in een beter  

risico-rendementsprofiel.

Indeling beleggingsuniversum 
vormt basis
Het bouwen van een goed gediversifieerde 

portefeuille start met het indelen van het 

beschikbare beleggingsuniversum in een 

overzichtelijk aantal bruikbare bouwstenen. 

Dit proces begint met het in kaart brengen 

van de onderliggende determinanten van 

het rendement en risico van de verschil-

lende beleggingen. Door dit inzichtelijk te 

maken, is het mogelijk om de portefeuille 

beter te spreiden over verschillende rende-

mentsbronnen. Bij de indeling van het  

beleggingsuniversum kiezen wij bewust 

voor een vereenvoudiging van de werke-

lijkheid. Dit conform het adagium van  

John Maynard Keynes: ‘It’s better to be 

roughly right than precisely wrong’. 

Onderliggende risicofactoren van 
belang
De fundamentele drijvers die bepalend zijn 

voor het rendement en risico van de beleg-

gingscategorieën vormen de basis van ons 

raamwerk. Economische groei en inflatie 

zijn de twee belangrijkste fundamentele 

drijvers. Mede op basis van de gevoeligheid 

voor (schokken in) deze fundamentele  

drijvers, is een beperkt aantal dominante 

risicofactoren te identificeren. Dit zijn  

systematische bronnen van risico waaraan 

de diverse beleggingscategorieën zijn 

blootgesteld. Er is maar een beperkt aantal 

echt onderscheidende risicofactoren. Wij 

onderscheiden aandelen-/kredietrisico, 

renterisico, inflatierisico en actief risico. 

Deze risicofactoren vormen de basis van 

iedere portefeuille, waarbij iedere risico-

factor een specifieke rol in de portefeuille 

vervult. Met behulp van deze factoren 

wordt op hoofdlijnen het risico-rendements-

profiel van de portefeuille bepaald. 

Stap 1: risicofactoren
In Figuur 1 wordt het complete raamwerk 

voor het indelen van het beleggings-

universum samengevat. In de grote cirkel 

in het midden van de figuur staan de in de 

vorige paragraaf toegelichte vier risico-

factoren met de belangrijkste kenmerken 

en hun portefeuillerol weergegeven (stap 

1). Uit de figuur blijkt dat de beleggingen 

die onder ‘aandelen-/kredietrisico’ vallen 

de belangrijkste rendementsdrijvers voor 

een portefeuille zijn. De positieve gevoelig-

heid van ‘aandelen-/kredietrisico’ voor de 

economische groei maakt de portefeuille 

echter kwetsbaar voor economische tegen-

wind. De factor ‘renterisico’ beheerst niet 

alleen het renterisico, maar staat ook  

opgesteld om het totale portefeuillerisico 

te reduceren. Zoals de naam al aangeeft, 

vallen onder de factor ‘inflatie’ beleggingen 

die de positieve gevoeligheid van de  

portefeuille voor een oplopende inflatie 

verhogen. ‘Inflatierisico’ staat daarnaast 

De onzekerheid in de economie en op financiële markten is groot. Omgaan met onzekerheid 
moet daarom integraal onderdeel zijn van iedere portefeuilleconstructie. Hieronder 
presenteren wij een raamwerk voor de bouw van effectief gespreide beleggings-
portefeuilles. Alternatieve beleggingscategorieën spelen daarin een belangrijke rol.

Onzekerheid is een gegeven 
De wereld is onzeker. Visies en verwach-

tingen, die als input dienen voor de  

portefeuilleconstructie, zijn daardoor per 

definitie foutgevoelig. Schattingsfouten 

werken bij modelmatige optimalisaties 

versterkt door in de uitkomsten. Dit ver-

groot de kwetsbaarheid van een porte-

feuille voor onverwachte gebeurtenissen. 

Een goede portefeuilleconstructie houdt 

dus rekening met de onzekerheid rondom 

de gebruikte aannames en verwachtingen. 

Achmea IM heeft de afgelopen jaren  

onderzoek gedaan naar manieren om de 

portefeuilleconstructie te verbeteren. Uit 

de onderzoeken kwam naar voren dat de 

portefeuille idealiter efficiëntie – dat wil 

zeggen een gunstig risico-rendements-

profiel – koppelt aan een grote mate van 

robuustheid. Een robuuste portefeuille laat 

een relatief stabiel rendementsverloop 

zien door de tijd en beperkt de verliezen in 

periodes van stress. Dit vereist een zekere 

balans over verschillende economische 

scenario’s, waardoor het rendement en  

risico van de portefeuille minder afhanke-

lijk zijn van één scenario. 

Effectieve diversificatie
Achmea IM ziet een relatief visiearme  

strategische portefeuille - die gekenmerkt 

wordt door een effectieve diversificatie – 

als de beste oplossing om met de onzekere 

beleggingsomgeving om te gaan. Met de term 

‘visiearm’ bedoelen we overigens niet dat 

verwachtingen voor rendement en risico 

geen rol meer spelen in de portefeuille-

constructie. Met ‘visiearm’ geven we aan 

dat de nadruk van de portefeuilleconstruc-
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moet zijn voor de risicopremie die de 

belegger compenseert voor het risico 

dat wordt gelopen. Tevens zijn de risico-

categorieën dusdanig gekozen dat de 

onderlinge overlap zoveel mogelijk wordt 

beperkt. Tot slot moeten de risicocategorieën 

logisch en eenvoudig te begrijpen zijn.

Stap 3: investeerbare bouwstenen
In de laatste stap worden de verschillende 

bouwstenen, bestaande uit beleggings-

categorieën en -strategieën, toegewezen 

aan de risicocategorieën. De nog steeds 

wat abstracte risicocategorieën worden zo 

gevuld met de concrete beleggingen. De 

invulling komt tot stand op basis van 

investment beliefs en onderzoek. In Figuur 1 

is dit aangegeven met stap 3. De risico-

categorie ‘aandelen’ bestaat dus uit de 

bouwstenen beursgenoteerde aandelen en 

private equity. Deze bouwstenen worden 

vervolgens gevuld met de beschikbare 

beleggingscategorieën. Voor de bouwsteen 

‘beursgenoteerde aandelen’ zijn dit onder 

andere aandelen ontwikkelde landen en 

aandelen opkomende landen.

Alternatieve beleggingen spelen 
een belangrijke rol
In dit raamwerk spelen de zogenaamde 

alternatieve beleggingen een belangrijke 

rol. Er is geen zuivere defi nitie voor een 

alternatieve belegging. Meestal worden 

hieronder alle beleggingen geschaard die 

geen aandeel, obligatie of kasgeld zijn. Een 

aantal van deze beleggingen beschikt over 

aantrekkelijke eigenschappen voor een be-

leggingsportefeuille. Zo blijkt uit Figuur 1 

dat bijvoorbeeld voor het vergroten van de 

infl atiegevoeligheid al snel een beroep 

gedaan moet worden op grondstoffen en 

real assets, zoals vastgoed en infrastruc-

tuur. Bepaalde hedge fund-strategieën zijn 

een goede bron van diversifi catie en 

beschikken over crisishedge-eigenschappen. 

Dit zijn waardevolle eigenschappen om 

een portefeuille robuuster te maken. 

Conclusie
De indeling van het beleggingsuniversum 

in het hier gepresenteerde raamwerk helpt 

bij een effectieve portefeuillediversifi catie. 

Ten eerste geeft het raamwerk inzicht in 

de onderliggende determinanten van het 

rendement en het risico van een belegging. 

Dit biedt ondersteuning bij het bouwen van 

een portefeuille die bestaat uit fundamen-

teel verschillende bouwstenen. Ten tweede 

wordt met behulp van risicofactoren en 

risicocategorieën een effectieve spreiding 

over de belangrijkste risico’s eenvoudiger. 

Dit voorkomt een (onbewuste) concentra-

tie naar bepaalde risico’s. Daarbij helpt het 

raamwerk bij het sturen op de risico-

allocatie binnen de portefeuille. Een goede 

portefeuilleconstructie blijft daarbij 

overigens een combinatie van art and 

science. « 

opgesteld om de diversifi catie binnen de 

portefeuille te verbeteren. Diversifi catie is 

ook de belangrijkste rol van de laatste 

factor: ‘actief risico’. De effi ciëntie van 

de portefeuille verbetert door de laag 

gecorreleerde rendementen van deze factor.

Stap 2: opsplitsing naar risicocategorieën
Een precieze en zuivere vertaling van het 

beleggingsuniversum naar de verschillende 

risicofactoren is praktisch onmogelijk. Wij 

kiezen daarom voor een pragmatische 

indeling op basis van zogenaamde risico-

categorieën. De term ‘risicocategorie’ 

gebruikt Achmea IM voor clustering van 

beleggingscategorieën met een gelijk-

soortige, dominante marktbeta en 

bijbehorende risicopremie. Een risico-

categorie is dus een verzameling beleg-

gingscategorieën, waarvan het risico en 

het rendement een gelijksoortige bloot-

stelling hebben naar de onderliggende 

fundamentele drijvers. Deze indeling 

maakt het mogelijk om de risicocatego-

rieën te koppelen aan de vier genoemde 

fundamentele risicofactoren. Achmea IM 

heeft zeven risicocategorieën gedefi nieerd. 

Dit zijn naast ‘aandelen’ de categorieën 

‘krediet’, ‘nominale rente’, ‘reële rente’, 

‘real assets’, ‘grondstoffen’ en ‘niet-

traditioneel’. De namen van de risico-

categorieën zijn zoveel mogelijk direct 

te koppelen aan de onderliggende beleggings-

 categorieën. In Figuur 1 geven de kleine 

cirkels de zeven risicocategorieën weer. In 

de volgende stap wordt aangegeven welke 

beleggingen vervolgens in de verschillende 

risicocategorieën passen. De risicofactor 

‘aandelen-/kredietrisico’ bijvoorbeeld 

bestaat uit twee risicocategorieën: ‘aandelen’ 

en ‘krediet’ (stap 2). De risicocategorie 

‘aandelen’ is op haar beurt gedefi nieerd als 

beleggingen waarvan het rendement 

(grotendeels) gedreven wordt door de 

aandelenrisicopremie, een vergoeding voor 

ondernemingsrisico. 

Uitgangspunten risicocategorieën
Naast de eerdergenoemde dominante 

gevoeligheid voor een van de vier risico-

factoren zijn de risicocategorieën vast-

gesteld op basis van een aantal andere 

uitgangspunten. Zo zijn de categorieën te 

koppelen aan de economische theorie. Dit 

betekent dat er een fundamentele verklaring 

Figuur 1:  Indelen beleggingsuniversum naar risicofactoren en risicocategorieën

Bron: Achmea IM


