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www.ecological.be
BIF Ecological vs EuroStoxx50

BIF EcoLogical is het jaar stevig gestart met een
kwartaalwinst van meer dan 5 %. Mooie cijfers !
Januari en februari waren in het algemeen goed voor de
financiële markten. Tot de perikelen in Cyprus stokken in de
wielen staken. De Europese leiders stonden andermaal met
het schaamrood op de wangen! Voor wie nog twijfelt: het
gaat niet goed met de Europese Unie. Beleggen in Europa
wordt een beetje als voetbal spelen bij een degradatiekandidaat: veel stress en weinig vreugde.
Ondertussen ligt het financieel systeem in Europa dus nog
steeds aan de zuurstoffles. Een geforceerd lage rente moet de
zieke landen extra ademruimte geven. Wanneer die lage rente
plots zou omslaan naar een normale (= hogere) rente, dan
betekent dat forse koersverliezen voor bestaande obligaties.
BIF EcoLogical heeft dan ook reeds begin dit jaar haar
investeringen in Europese obligaties sterk afgebouwd, en
overweegt om die trend door te zetten in het tweede kwartaal.
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De afbouw van obligaties wordt opgevangen door het vrijgekomen geld te herinvesteren in microkredieten. Die hebben het afgelopen
kwartaal ca 2 % winst kunnen optekenen. Dit in tegenstelling tot de andere obligatiebeleggingen, die ter plaatse zijn blijven trappelen
Door de groei van BIF EcoLogical is het gewicht van de microkredieten binnen de totaalportefeuille wat gedaald, maar dat wordt op korte
termijn terug opgekrikt. Het is zowiezo een welkome spreiding buiten de euro.
Het leuke aan microkredieten is dat mensen in ontwikkelingsgebieden ter plaatse geholpen worden. Met een klein krediet van ca 500 dollar
krijgen zij de kans om een activiteit op te zetten, zoals een naaiatelier, of een kleinschalige kippenkwekerij. Op lange termijn is deze vorm
van hulp veel rendabeler en gezonder. Via BIF EcoLogical wordt een deel van uw geld beschikbaar gesteld aan NGO's, die ter plaatse
bepalen welke projecten zij verder ondersteunen via microkredieten. De ervaring leert dat de mensen die deze kredieten krijgen enorm
gemotiveerd zijn. Bijna alle kredieten worden correct en op tijd terugbetaald. Klassieke banken zouden er jaloers op zijn ....
BIF EcoLogical kijkt wel uit dat ze enkel werkt met bona-fide maatschappijen. Er zijn immers ook al bedrijven opgedoken die misbruik
maken van het microkredieten-systeem, en werken met veel te hoge (woeker)intresten.
De mooie kwartaalcijfers van BIF EcoLogical zijn eigenlijk volledig te danken aan het aandelengedeelte.
Zoals aangekondigd in het vorige kwartaalverslag, werd het aandelenpakket alternatieve energie afgebouwd, ten gunste van pionierende
bedrijven. Het werd beloond met een winst van ca 8 %! Cijfers die we in dezelfde orde van grootte terugvinden bij andere klimaatgebonden
aandelen, en de sector van de smart materials. Ook de wateraandelen blijven het goed doen! Na een sterk 2012 tekenen ze opnieuw voor
meer dan 10 % op één kwartaal.
De smart materials zijn gevoelig aan de grondstoffenprijzen. Wanneer de wereldeconomie aan het huidige ritme blijft groeien, verwachten
we daar verdere stijgingen. De beurskoersen in deze sector zijn wel wat volatieler, waardoor tussentijds grotere schommelingen op en neer
kunnen optreden. Koersdalingen op korte termijn kunnen zeker. Maar op lange termijn blijven grondstoffen, waaronder ook water en
voedsel, dé sector bij uitstek waar schaarste dreigt door de steeds maar groeiende wereldbevolking, en de stijgende levensstandaard in de
groeilanden.
BIF EcoLogical is vooral geïnteresseerd in bedrijven die deze schaarste proberen op te vangen (vb door recyclage of alternatieven). Dit in
tegenstelling tot winstgedreven fondsen, die vooral op zoek gaan naar bedrijven die dank zij de schaarste hun verkoopprijzen (fors) kunnen
verhogen.

Met veel interesse volgen we het initiatief van New B, die volop
geld bijeenzoekt om een 'propere' bank op te starten.
Spijtig genoeg mag BIF EcoLogical enkel investeren in
bedrijven en waardepapier met een officiële notering. Daarom is
het niet mogelijk om te participeren in het kapitaal van duurzame
bedrijven zoals Triodos, ASN, Alterfin. Maar dat kunnen we
oplossen door actief hun producten mee in portefeuille te nemen,
voor zover ze passen in de beleggingsstrategie. Onrechtstreeks
ondersteun je via BIF EcoLogical dus zeker deze initiatieven!

Liquiditeiten
Obligatie(fondsen)
Vastgoed
Gemengde fondsen
Aandelenfondsen
Microkredieten

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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