
vandekasstromendie zeer kredietwaar-
dige staatsobligaties opleveren.Verplich-
tingen inde toekomst kunnenopdeze
manierwordenafgedekt. Zeker voorpen-
sioenfondsen is dit eenprudentbeleid.
Ikdenkdat sommigepensioenfondsen
hiermeeminder indeproblemenwaren
gekomendannuze zijnblijvenwachten
(speculeren) op een stijgende rente om
deproblemen (lees: toenemende ver-
plichtingen) te doen verdwijnen.

De laatste reden, ennaarmijnmening

eenplausibele, is doorhet bewaren van
geld in eenkluis te vergelijkenmethet
uitlenen vangeld aande (Nederlandse)
overheid. In 2008hebbenwegeziendat
het stallen van cashbij debankniet zon-
der risico’s is. Staatsobligaties van zeer
kredietwaardige landen zijn eengoed
alternatief voor eenkluis. Voorhet huren
vaneenkluismoetenkostenworden
gemaakt, net zo goedals er nukosten
wordengemaakt voorhet uitlenenaan
deNederlandseoverheid.Debelegger
krijgtminder terugdan zijnoorspronke-
lijke inlegdoordenegatieve rente. Soms
is ‘returnof yourmoney’wenselijker dan
‘returnon yourmoney’.

Staatsobligaties aanschaffenmet
als doel koerswinst te behalen is bij de
huidige rente inderdaad zeer risicovol,

maardatwashet drie jaar geledenookal
bij eenhogere rentestand. En staatsobli-
gaties aanschaffenmet een looptijddie
veel langer is dandebeleggingshorizon
is ook zeer risicovol.Maar staatsobli-
gaties inportefeuille nemenomeen
stabiele inkomstenstroomte realiseren
gedurendedebeleggingshorizon, of om
minderbeweeglijkheid inde totale por-
tefeuille na te streven, is zeer verstandig,
zowel nuals inde toekomst, ongeacht de
hoogte vande rente.Welmoeten staats-
obligatiesniet als een zelfstandige cate-
goriewordengezien,maar als onderdeel
vande totale vermogenspositie van een
belegger.
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De laatste tijdwordt vaak
gezegd engeschreven
dat het heel risicovol is
ommetdehuidige lage
rentestanden staatsobli-
gaties in eenbeleggings-

portefeuille tehebben. Ikbestrijddat.
Zo schrijft prof. dr. B.M.S. vanPraag

over de ‘veiligheid’ van staatsobligaties
(FD4maart).Hij stelt dat beleggers en
economenstaatsobligaties als risicovrij
beschouwen, terwijl ze datniet zijn vol-
genshem. Ikbeneconoomenbelegger,
maarhebnooit geleerddat staatsobli-
gaties risicovrij zijn. Ikhebwel geleerd
dat staatsobligaties vankredietwaardige
landen zoalsDuitslandenNederland
een lager risicomet zichmeedragen,
maardezeobligaties zijn in algemene
zinniet zonder risico’s en zijndat ook
nooit geweest.

Een steeds grotere groepbeleggers
mijdt staatsobligaties of hanteert een
zeer korte looptijd, feitelijkmetdeuit-
gesprokenmeningdat de rente zal gaan
stijgen. Vooral vermogensbeheerders die
zichprofilerenals ‘passieve’ beheerders
nemendaarmeebewust of onbewust een
zeer actievehouding aan.

Beleggers voegen staatsobligaties toe
aaneenbeleggingsportefeuille omeen
aantal redenen.

Inperiodes vanonverwacht dalende
inflatie (of deflatie) engedurende een
periode vaneconomischekrimpstij-
genoverhet algemeendekoersen van
staatsobligatiesmet een lange looptijd.
In eengespreideportefeuille zorgende
obligaties in zo’n scenario voor eendem-
pendewerkingopde verliezen in een
portefeuille. In tijden vanonverwachte
inflatie en economische groei zullen
andere componenten, zoals aandelen en
grondstoffen, voor goede rendementen
zorgen.Door spreiding in eenporte-
feuille aan tebrengenneemtdekwets-
baarheid voorbepaalde economische
scenario’s af.

De tweede redenomin staatsobliga-
ties te beleggen is de voorspelbaarheid

Staatsobligatie blijft ooknuaantrekkelijk
Speculeren bij huidige lage rente is inderdaad risicovol, maar was dat ook drie jaar geleden bij hoge rentestand
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Staatsobligaties van zeer
kredietwaardige landen
zijn een goed alternatief
voor geld in een kluis
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