C O L U M N 왎

Uit de praktijk van de financieel planner:

BANKROET
M

enig spaarder vraagt zich
nu af bij welke bank in Nederland hij het geld nog
veilig weg kan zetten. Adviseerden wij
voorheen de gelden zoveel mogelijk te
bundelen teneinde een zo hoog mogelijke rente krijgen. Momenteel adviseren
wij onze cliënten juist zoveel mogelijk
te spreiden. De garantieregeling àd
€ 100.000 geldt immers per instelling en
per persoon. Voor degenen met grotere
vermogens zal de verhoogde garantieregeling onvoldoende zijn, buiten nog de
administratieve rompslomp die spreiding met zich meebrengt.

gevolg dalende koersen. Dan de obligaties. Als bedrijven via de reguliere manier
(lees bank) geen geld kunnen ophalen
is het lenen via de markt (lees bedrijfsobligatie) een alternatief. De afgelopen
maanden werden wij overspoeld met
aanbiedingen van banken om in bedrijfsobligaties (ja, ook van banken, de zogenaamde ‘floaters’) te beleggen. Wijselijk
hebben wij cliënten geadviseerd daar
niet in te beleggen. In de hoge rentevergoeding zit namelijk juist het hogere debiteurenrisico verdisconteerd. Naar nu
blijkt een terechte conclusie. De banken
wisten intern allang dat de nood hoog
was en wilden desondanks hun klan-

ten doen geloven dat dit goudgerande
beleggingen waren, want een bank zou
toch niet omvallen? Beleggen in de staat
biedt nog de meeste zekerheid. Momenteel is er veel vraag naar staatsobligaties,
hetgeen de koers opdrijft met als gevolg
lagere effectieve rendementen. Maar is
veiligheid nu niet belangrijker dan rendement? Bankroet heeft niet eerder zo’n
diepere betekenis gehad. 쮿
Voor vragen of reacties naar aanleiding
van dit onderwerp kunt u een e-mail sturen aan info@finetuning.nl ter attentie
van Iris Brik.

Moet u dan maar lijdzaam toekijken?
Wanneer de bank failliet gaat, vallen de
bedragen op spaarrekeningen en deposito’s boven het garantieplafond in de
failliete boedel van de bank.
Aandelen en obligaties echter blijven
buiten deze boedel.Voor velen reden om
van sparen naar aandelen of obligaties
te switchen. Maar als de banken het al
niet op eigen kracht redden, kunnen de
bedrijven dit straks dan wel? Voor veel
bedrijven zal het lastiger worden hun
groeiactiviteiten te financieren. In ieder
geval tegen een hogere rente en meer
zekerheden met als gevolg lagere winsten of in het ergste geval een faillissement. Met beleggen in aandelen valt u
misschien van de regen in de drup. Heel
even leek beleggen in geldmarktfondsen
een aardig alternatief. Geldmarktfondsen – die beleggen in korte leningen van
meestal financiële instellingen , golden
voorheen als één van de veiligste beleggingscategorieën. Na het omvallen van
verschillende banken is de belegger weer
een illusie armer. Massaal trekken beleggers zich terug uit deze fondsen met als
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