Duurzaam beleggen in ETF’s;
Realiseer uw doelen en draag
bij aan een betere wereld.

Kennismaking
BeSmart
vermogensbeheer
BeSmart biedt haar dienstverlening aan voor
beleggers vanaf € 100.000,- en belegt voor 100%
in ETF's. Bij BeSmart houden we ons aan een
aantal basisprincipes. Deze principes zijn niet
nieuw en wij hebben ze ook niet zelf bedacht.
Het zijn de conclusies van wetenschappelijke
onderzoeken, waarvan sommige zelfs al sinds de
jaren '50 bekend zijn. In de loop der jaren heeft
de beleggingsbranche deze regels 'genegeerd'.
Wij zien echter dat ze vandaag de dag nog steeds
actueel zijn en dat het volgen ervan zorgt dat u
een tevreden belegger wordt.

De 5 basisprincipes

1
2
3
4
5

Het belangrijkste is uw doel, het
benodigde rendement en de
bijbehorende asset verdeling (een
beleggingsplan);

Markten zijn niet te verslaan, wij volgen
de markten met ETF's;
Beperk onnodige risico's door een
wereldwijde spreiding;
Houd de kosten laag, kosten hebben een
grote impact op het uiteindelijke
resultaat;
Sluit emoties uit.

Werkwijze

Wij hebben het zwaartepunt van onze beleggingsmethodiek gelegd bij het efficiënt en
mondiaal spreiden van risico's en het doel van de portefeuille te koppelen aan de
horizon van de cliënt. Op deze manier krijgt het vermogen de functie die het moet
hebben.
Afhankelijk van uw uitgangspunten en uw risicohouding adviseren wij u een optimale
effectenportefeuille bestaande uit de meest gebruikte beleggingscategorieën
wereldwijd. Wij selecteren duurzame, wereldwijde, gediversifieerde ETF's in de juiste
verhouding om zo uw gewenste rendement op lange termijn te behalen. Zo ontstaat er
een optimaal gebalanceerde portefeuille met de rendementsverwachting passend bij
uw doelstelling.
Op basis van de waardeontwikkeling van uw vermogen of een scheefgroeiende
verdeling kunnen wij adviseren de effectenportefeuille te herbalanceren. Dit doen wij
bijvoorbeeld wanneer de verhouding tussen de beleggingscategorieën onderling sterk
van elkaar gaan afwijken. Hiervoor maken wij gebruik van geavanceerde software die
ons van informatie voorziet wanneer er geherbalanceerd dient te worden. Ook
vervangen we bepaalde ETF's indien er betere alternatieven voorhanden zijn.

Waarom BeSmart

Toegevoegde waarde
per strategie

Rendement
op jaarbasis

Geschikte asset allocatie
Herbalanceren
Lage kosten
Behavioral coaching
Belastingvoordelen
Uitgaven strategie
Total return vs income beleggen

0*
0 – 0,43 %
0,66 %
1,50 %
0 – 0,23 %
0 – 0,48 %
0*

Potentiële toegevoegde waarde

Circa 3 %

* Valt niet van te voren vast te stellen

Referentieperiode 2001-2014 Bronnen: Vanguard, Putting a value on your value: Quantifying Vanguard
Advisor's Alpha, November 2014; Vanguard, Putting a value on your value: Quantifying Vanguard
Advisor's Alpha in the UK, November 2014. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Datum: 07-06-2018
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Adviseurs alpha

Bewezen methode

Markowitz & Sharpe: Moderne portefeuille theorie
‘’Het beste rendement wordt gerealiseerd door met een breed gespreide
portefeuille markten te volgen tegen lage kosten’’

Bron: Portfolio Selection van H.M. Markowitz, (1952). The Journal of Finance en CAPM van William F. Sharpe

Burton Malkiel: Random Walk Down Wallstreet

‘’Effectenmarkten volgen een willekeurig pad waardoor het op lange termijn niet
mogelijk is de markten te verslaan zonder (onverantwoorde) risico’s te nemen’’
Bron: A random walk down Wall Street van Burton Malkiel (2011): the time-tested strategy for successful investing

David Swensen (Hoofd beleggen Yale): Banken buiten beleggers uit
‘’Actief gemanagede portefeuilles leiden tot hoge kosten en dus tot een
slechter rendement’’

Bron: Pioneering Portfolio Management van D.F. Swensen (2009): An Unconventional Approach to Institutional Investment

Gary Brinson: De Asset Allocatie bepaalt voor 91% het rendement
‘’De Asset Allocatie (verdeling van vermogen over de beleggingscategorieën) bepaalt
voor 91% het rendement van een beleggingsportefeuille op lange termijn.’’

Bron: Determinants of Portfolio Performance van G.P. Brinson, R. Hood, G.L. Beebower (1986), the Financial Analysts Journal.
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Meerdere (prijswinnende) wetenschappelijke onderzoeken

Beleggingsbeleid

Sluit emoties uit

Discipline

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst.

Cumulative return

Nevenstaande grafiek toont het verschil
tussen driften versus herbalanceren.

Beleggingsbeleid

Reageren op
marktsentiment (driften)
kan rendement in gevaar
brengen.

Bron: Vanguard, based on data from MSCI and
Barclays.
Notes: The initial allocation for both portfolios is
60% global equity and 40% global bonds. The
rebalanced portfolio is returned to this allocation
at the end of each June and December. Global
equity is defined as the MSCI All Country World
Investable Market Index, unhedged in sterling.
Global fixed income is defined as the Barclays
Global Aggregate, hedged to GBP. Returns are in
GBP with income reinvested. Datum: 29-07-2016

No rebalancing, bail out of
equities on 1 January 2009

Rebalancing each June and
December, maintain allocation

Beleggingsbeleid

Invulling
Notering

Valuta
Regelgeving
Risicoberekening

Looptijd (obligaties)
Dividend
Vergoeding

Tracking error
Duurzaamheid

Beleggingsbeleid

Selectiecriteria Trackers

Milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur
Duurzame beleggers houden bij hun investeringsbeslissingen rekeningen met
overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG).
Afhankelijk van de motivatie van een belegger zijn er verschillende strategieën om deze
doelen te bereiken:

Integreer ESG

Uitsluitingen

Omschrijving

ESG-criteria toepassen in het beleggingsproces om zo
de risico/rendementsverhouding van de portefeuille
te verbeteren.

Bedrijven en sectoren uitsluiten omdat ze niet
voldoen aan de normen en waarden van de belegger.

Motivatie

Verbeteren van de risico/ rendementsverhouding van
de portefeuille.

Beleggingen in lijn met persoonlijke normen en
waarden.

In de praktijk

Bedrijven opnemen met een hoge ESG-rating en die
dus goed scoren op onderwerpen zoals bijvoorbeeld
CO2-uitstoot, arbeidsomstandigheden, discriminatie,
ethiek en onafhankelijk bestuur.

Bedrijven met controversiële producten, diensten en
activiteiten worden uitgesloten om in te beleggen.
Voorbeelden zijn bedrijven die actief zijn in
bijvoorbeeld de wapenindustrie, tabak, gokken of
thermische kolen.
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Wat is duurzaam beleggen?

Beleggingsbeleid

Impact bedrijf op de maatschappij

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.
De SDG’s zijn bepaald door de Verenigde Naties (VN).

Risico-rendement verhouding

Hoge ESG-rating

Economische redenering:
1.

Meer concurrerend dankzij
efficiënter gebruik van
hulpbronnen en ontwikkeling
van menselijk kapitaal en beter
innovatiemanagement.

2.

Hoger opbrengsten leiden tot
een hogere winstgevendheid.

3.

Hogere winstgevendheid
resulteert in hogere dividenden.

1. Competitiever

2. Hogere
winstgevendheid

3. Hogere
dividenden

Profitability of ESG quintiles
Q1= 20% bedrijven met
laagste ESG-rating,
Q5=20% bedrijven met
hoogste ESG-rating
Bronnen: Sustainable
Investing Handbook, UBS
en MSCI, 2018 &
Presentatie: ESG and
Corporate Financial
Performance: Correlation
or Causality?

Guido Giese, Executive
Director Equity Applied
Research MSCI,
November 2018
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Cash-flow channel

Risico-rendement verhouding

Hoge ESG-rating

Economische redenering:
1.

Beter risicomanagement en
normen voor goed en
verantwoord bestuur.

2.

Minder frequente incidenten
zoals fraude, verduistering,
corruptie of rechtszaken enz.

3.

Lager staartrisico (statistisch
zeer kleine kans op extreme
gebeurtenissen) in de
aandelenkoers van het bedrijf.

1. Beter risicomanagement

2. Lager risoco
schandalen

3. Lager
staartrisico

Incident Frequency of Top and
Bottom ESQ Quintile

Bronnen: Sustainable
Investing Handbook, UBS
en MSCI, 2018 &
Presentatie: ESG and
Corporate Financial
Performance: Correlation
or Causality?

Guido Giese, Executive
Director Equity Applied
Research MSCI,
November 2018
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Stock-specific risk channel

Risico-rendement verhouding

Hoge ESG-rating

Economische redenering:
1.

Bedrijven met een hoge ESGrating zijn minder kwetsbaar
voor systematische marktrisico's
zoals grondstoffenprijzen of
wijzigingen in regelgeving.

2.

Lager marktrisico betekent dat
beleggers een lager vereist
rendement verlangen = lagere
kapitaalkosten.

3.

Lagere kapitaalkosten leiden tot
hogere waardering.

1. Laag
marktrisico

2. Lagere
kapitaalkosten

3. Hogere
waardering

Systematic volatility of ESG Quintiles
Q1= 20% bedrijven met
laagste ESG-rating,
Q5=20% bedrijven met
hoogste ESG-rating

Bronnen: Sustainable
Investing Handbook, UBS
en MSCI, 2018 &
Presentatie: ESG and
Corporate Financial
Performance: Correlation
or Causality?
Guido Giese, Executive
Director Equity Applied
Research MSCI,
November 2018
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Valuation channel

Beleggingsbeleid

Impact op het rendement

Bron: Friede, Funnar, Timo Busch & Alexander Bassen (2015) ESG and
financial performance: aggregated evidence from more than 200
empirical studies, Journal of Sustainable Finance & Investment

ESG en Financiële prestaties
Sinds de jaren zeventig zijn meer dan 2.200 empirische studies
uitgevoerd naar de relatie tussen ESG en financiële prestaties van
bedrijven. Meer dan de helft van de gerapporteerde bevindingen zien
een mogelijke positieve correlatie, in vergelijking met slechts 7,5% op
een mogelijke negatieve correlatie.

Sustainable and conventional equity
indices often exhibit similar performance
Comparison of S&P 500 Index and MSCI KLD 400 Social Index
(i.e. an SI equivalent of S&P 500) since KLD400 inception.

Index vs duurzame index
Een vergelijking van de historische
rendementen van een duurzame
beleggingsindex met een conventionele
index suggereert ook dat duurzaam beleggen
de resultaten niet negatief beïnvloedt. Als een
voorbeeld laat de onderstaande grafiek zien
dat de MSCI KLD 400 Social Index over de
periode van 28 jaar (tot september 2018)
vergelijkbare rendementen en volatiliteit had
als de S&P 500-index.

Bron: Friede, Funnar, Timo Busch & Alexander
Bassen (2015) ESG and financial performance:
aggregated evidence from more than 200 empirical
studies, Journal of Sustainable Finance &
Investment
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Impact op het rendement

Aandelen

Obligaties

Alternatieven

Mondiale spreiding
Wereldeconomie
Kwaliteit
Duurzaam

Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties
Opkomende markten
Green bonds

Schone energie
Water
Impact beleggen
Airbag

Risicoprofiel

Defensief

Gematigd defensief

Neutraal

Offensief

Zeer offensief

Beleggingsbeleid

Spreiding

Risico’s

Risico’s beleggen
› Marktrisico
› Koersrisico
› Valutarisico
› Debiteurenrisico
› Renterisico

Risico’s ETF’s
› Productstructuur
› Uitlenen van stukken
› Dividendlekkage
› Handelsvolume/bied-laat spread
› Essentiele Beleggersinformatie (EBI)
› Beperkte spreiding ten opzichte van
niet-duurzame ETF’s

Vergoeding

Vergoeding
BeSmart

Per kwartaal

Tot € 500.000,Tot € 1.000.000,Tot € 2.000.000,Vanaf € 2.000.000,Vergoedingen zijn exclusief B.T.W.

0,30 %
0,275 %
0,25 %
0,225 %

Vergoeding

Lage vergoeding

Resumerend

NIET
› Stockpicking
› In- en uitstappen (timing)
› Hoge kosten
› Korte termijn winsten

WEL
› Wereldwijde spreiding in ETF’s
› Duurzaam
› Focus op doel
› Lage kosten
› Lange termijn visie

Vervolgstappen

Enthousiast?
Inventarisatie
Rekeningaanvraag Depotbank
Overeenkomst BeSmart
Tripartiete overeenkomst Depotbank

Rekeningnummer effectenrekening
Overboeken vermogen

Opbouw portefeuille

Vergunningen/Branche-organisaties

Toezicht

Vergunning

DNB

AFM

TRANSPARANT

HELDERE /
VOORDELIGE
KOSTENSTRUCTUUR

ONAFHANKELIJK

PERSOONLIJK

Trees for All
Open een duurzame effectenrekening
en wij planten een boom

Trees for All plant bomen in Nederland en het
buitenland en compenseert CO2-uitstoot. Het is hun
missie om wereldwijd nieuw bos te planten en
bestaande bossen te beschermen en te herstellen.
Dit doen zij via duurzame bosprojecten. Dankzij al
donateurs kunnen ze jaarlijks tientallen hectares
bos aanplanten in Nederland en het buitenland.

BeSmart
Oranje Nassaulaan 5
1075 AH Amsterdam

Telefoon: 020 760 8232
www.besmartib.nl
info@besmartib.nl

