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Tijdens het eerste kwartaal recupereerde BIF EcoLogical
meer dan 6 %.
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Maar de financiële markten blijven zeer kwetsbaar, en er is
zeker geen sprake van euforie. Benieuwd wat de rest van
2012 zal geven .....

(02/04/2012)
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Zowel de rentedalingen als de wereldwijde beursstijgingen
tijdens de eerste weken in 2012 hadden een sterk positieve
werking op de portefeuille van BIF EcoLogical.

BIF Ecological vs EuroStoxx50
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Belangrijkste reden is de hoop dat Europa het gevaar op een
bankencrash onder controle heeft. Via enkele kunstgrepen
houdt men in Europa de rente kunstmatig laag.
Dat moet vooral de zwakkere landen toelaten om de komende
twee-drie jaren hun begrotingstekorten weg te werken.
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Eerste kwartaalverslag 2012

Eén zaak is zeker: Europa is nog niet uit de problemen.
Consumentenorganisaties kunnen misschien wel met de vinger wijzen naar de banken, maar de echte drijvende kracht van de lage rente zit
bij de ECB, die zeer doelbewust probeert om de rente op overheidspapier zo laag mogelijk te houden. Ondertussen moeten de meeste
Europeanen de ene besparingsronde na de andere slikken. Dit resulteert in negatieve economische vooruitzichten voor Europa, en mogelijk
ook in een zwakkere Euro.
Sterke bedrijven, die vooral op export buiten de euro-zone werken, zullen hiervan kunnen profiteren dank zij die goedkopere euro. Maar
ondertussen is het toch afwachten of grotere Euro-landen zoals Italië en Spanje op de sporen blijven ...... .
Door de lage obligatierente zijn de 'oude' obligaties (met hogere rente) gestegen. BIF EcoLogical maakt hiervan gebruik om deze
koersstijgingen gedeeltelijk te verzilveren, en minder afhankelijk te maken van de Euro-wisselkoers. BIF EcoLogical heeft onder andere een
positie in NOK via Nordic Investment Bank (AAA-rating). Zij zamelt geld in om uit te lenen aan ethisch en maatschappelijk verantwoorde
bedrijven en instanties (voornamelijk Scandinavië en Baltische Staten).
Ook het aandeel in microkredieten zal om die reden worden uitgebreid, ten koste van Europese obligaties.
Sterke prestaties begin dit jaar voor onze waterfondsen! Waterbeheer en waterrecyclage worden jaar na jaar belangrijker. Wij ondersteunen
dit ten volle. Hoe meer water beschikbaar blijft, hoe minder groot het risico op een 'strijd om water'!
Ook de smart materials blijven het goed doen. Zij blijven wel sterk afhankelijk van de groei van de wereldeconomie. Voorlopig blijven de
verwachtingen daar positief. Voor ons dus geen reden om deze fondsen af te bouwen. Integendeel: hoe meer we de 'rijkdommen der aarde'
kunnen vrijwaren, hoe beter.
Een beetje in dezelfde lijn hopen we dat fossiele energiebronnen meer en meer vervangen worden door minder schadelijke alternatieven, op
de financiële markten ook aangeduid als 'new/smart energy'. Maar deze sector kreunt onder de besparingen, vooral in Europa. De fondsen
zijn begin 2012 wel meegestegen, maar de vooruitzichten blijven moeilijk in te schatten. Nochtans hebben landen als China en India er alle
belang bij om hun economische groei zo min mogelijk afhankelijk te maken van energiebronnen, die ze zelf niet of te weinig hebben. Zij
zouden pioniers kunnen zijn in een 'proper' groeiende economie. We merken hier en daar zelfs hoopvolle pogingen .... .
Van hetzelfde besparingslaken een broek voor de pioniers, jonge innoverende bedrijven dichter bij huis. Nu verschillende landen hun
overheidssteun terugschroeven, komen een aantal van deze bedrijven in moeilijkheden. De doelstellingen van BIF EcoLogical indachtig,
willen wij deze groep niet zomaar laten vallen. Aan de (onderliggende) fondsbeheerders om zich vooral te concentreren op de gezonde
bedrijven, waar de bedrijfsleiders hun competenties kunnen omzetten in duurzame projecten. Want het zijn de blijvers die mee de wereld
kunnen veranderen!
De toonaangevende consumentenorganisatie Öko-test
(www.oekotest.de) maakte ondertussen bekend 3 'dark green'
fondsen te lauweren met 5 sterren! Niet zonder trots merken we
dat we de twee best presterende - ☺ - daarvan in portefeuille
hebben. Uit de lijst van kandidaten hebben ze trouwens het
grootste deel geschrapt, als zijnde niet voldoende
ethisch/ecologisch. Het zegt veel over die andere zogenaamde
ethische en groene fondsen!

Liquiditeiten
Obligatiefondsen
Vastgoed
Gemengde fondsen
Aandelenfondsen
Microkredieten

We blijven uiteraard uitkijken naar bijkomende interessante
visies, die passen in de hoofddoelstellingen van BIF EcoLogical!
BIF EcoLogical ondersteunt vooral initiatieven die positief bijdragen tot de wereld rondom ons. Zowel op gebied van mensen als van milieu.
BIF EcoLogical gaat hierin veel verder dan de meeste bancaire fondsen. Dank zij een bewuste sectorkeuze en risicospreiding wordt tegelijkertijd
gestreefd naar financiële winst, maar zonder bovenstaande beginselen te verloochenen.
Hoe meer mensen participeren in dit fonds, hoe groter de druk op financiële instellingen om op dezelfde manier te gaan werken. En hoe groter de
druk wordt op bedrijven om ethische en ecologische normen te hanteren. Uiteraard mag u deze boodschap mee verspreiden …..
Meer info: www.ecological.be
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