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Net als het eerste kwartaal, kabbelen de investeringen van
BIF EcoLogical ook nu nog rustig verder. Sedert begin dit
jaar halen we ruim 6 % koerswinst.
Het ziet ernaar uit dat de Russische president Poetin met de
annexatie van de Krim voldaan is in zijn goesting. Het
wereldnieuws verplaatste zich inmiddels naar het land van
Tigris en Eufraat, waar het soennitische ISIS-leger een
islamitisch kalifaat heeft uitgeroepen. Twee bezorgdheden:
jihad (heilige oorlog tegen ongelovigen) van islamextremisten op westers grondgebied en olie (nog maar eens).
Niet de allergrootste zorg van de Verenigde Staten: Obama
wil zich niet te veel meer mengen in oorlogsgewoel rond olie,
nu ze in de VS zelf voldoende energievoorraden hebben.
Economisch gezien is vooral Europa de grootste
belanghebbende. Maar militair tussenkomen kost geld en
mensenlevens. Hoelang nog vooraleer de Europese politici
beseffen dat ze veel meer moeten investeren in alternatieve
energie? Wanneer olie 'vervangbaar' is, heeft het minder zin
om erom te strijden. De voordelen op lange termijn zijn legio.
Budgettaire krapte mag deze evolutie niet tegenhouden,
integendeel! Mensenlevens zijn ook kostbaar!
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Niet dat we het voorbeeld van de VS helemaal moeten volgen. De troef waar zij op 'teren' is schaliegas, nog steeds een CO2-verhogende
fossiele grondstof. En de gebruikte technieken zijn sterk watervervuilend. De recente uitbreiding van de 'Clean Water Act' door Obama ten
spijt, want schaliegaswinning is daarin als 'uitzondering' afgeschermd.
Erger nog is het gesteld met de winning van olie uit 'teerzand'. Die wordt vooral in Canada (provincie Alberta) massaal aan de oppervlakte
ontgonnen met een enorm waterverslindend en sterk vervuilend procédé. De Amerikaanse president Obama probeert de milieu-activisten
toch iets achter zijn vlag te behouden, en zou niet liever willen dan die Canadese teerzandolie te bestempelen als 'dirty oil': daardoor zou ze
niet meer verhandelbaar zijn in de VS. Ook de Europese Unie denkt in die richting. Maar Canada heeft al contacten lopen met China, als
mogelijke afnemers.
Diezelfde Chinezen hebben zich ondertussen als volleerde sirenen (mythologische halfgodinnen) gesetteld in de Griekse havenstad Piraeus
de lokzangen gericht naar financieel verzwakte staten als Griekenland en Cyprus. De Krim-vormige haven (70 % in handen van China) is
meteen ook een strategische handelspoort naar Europa.
De ontdekking van oliegasvelden tussen Cyprus en de kusten van Israël, Libanon en Syrië is hier zeker niet vreemd aan.
Het is pijnlijk om te zien hoe China beschikt over enorm veel ecologische know-how, maar tegelijkertijd weinig wakker ligt van geopolitieke ethiek. Getuige hun 'verovering' van vele Afrikaanse grondstoffenmijnen. Hun economische kolonialisme verloopt niet altijd even
proper. Als alternatief voor de klassieke grondstoffen, behoudt BIF EcoLogical haar posities in 'smart materials' (ca 4% kwartaalstijging).
Maar we verwachten daar verder een rustig jaar, nu de koopdruk vanuit China verminderd is. Voorlopig putten zij uit hun eigen mijnen.
De strijd om olie sterkte BIF EcoLogical afgelopen kwartaal in ieder geval om nog meer in te zetten op alternatieve energie (+ 2,9 %
koerswinst). Ook de watervriendelijke bedrijven houden we zeker in portefeuille (ca 5 % koerswinst).
Vermelden we ook nog de redelijk jonge posities in generisch geneesmiddelen, en in growing markets (ecologisch gescreende aandelen).
Met respectievelijk 7 % en 11 % krikken vooral zij dit kwartaal het rendement van BIF EcoLogical fors op.
Al bij al zeer mooie cijfers voor het aandelengedeelte van ons fonds.
In het kader van risicospreiding houdt BIF EcoLogical ook nog
investeringen in obligaties, vastgoed en microkredieten. Met de
huidige lage rentestanden zit hier maar een heel klein beetje
financiële winst op, en onze toekomstverwachtingen zijn al niet veel
beter. Maar wees gerust, als we kijken naar de maatschappelijke
winst, scoren we ook hier zeer sterk!
We blijven ons credo trouw en streven voortdurend naar een
evenwichtige portefeuille, waarbij maatschappelijke winst minstens
even belangrijk is als financiële winst.
De cijfers bewijzen dat ook dat standpunt rendabel kan zijn
voor uw spaargeld!
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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 (en vice versa).
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
Verdeler: bvba Lyriensis, H. Geeststraat 10, bus 1, 2500 Lier
FSMA 11286 A Ondernemingsnummer 544.660.344 (Mechelen)

