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Derde kwartaalverslag 2010
Onzekerheid troef op de financiële markten, tijdens de
laatste maanden. Het geeft BIF EcoLogical de kans, om
te bewijzen dat ze ook in moeilijke tijden stand houdt.
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Anderzijds blijft het fonds toch wel in belangrijk mate
geïnvesteerd in aandelen. Zo kunnen we mee genieten
van een eventueel beursherstel. Uiteraard mikt het fonds
vooral op aandelen van bedrijven die maatschappelijk
verantwoord en/of milieuondersteunend ondernemen.
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De sterkhouders zijn de posities in staats- en, meer nog,
bedrijfsobligaties. Het doet ons deugd te merken dat de
obligaties van bedrijven, die de ethische en ecologische
gedachte onderschrijven, stabiel en zelfs positief
presteren in deze moeilijke markt!
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BIF EcoLogical staat quasi op dezelfde waarde als op het
einde van het tweede kwartaal (-0,30 %).
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Hiernaast tonen we de evolutie van BIF EcoLogical, in
vergelijking met de Europese beursindex EuroStoxx50
(cijfers 30 september 2010).

BIF Ecological vs
EuroStoxx50

Het gewicht van obligaties en liquiditeiten,
voornamelijk binnen Europa, blijft ca 1/3de van de
totaliteit. Het belangrijkste deel daarvan gaat naar
overheidsobligaties (rechtstreeks of onrechtstreeks,
ethisch gefilterd), en naar obligaties van bedrijven
in de ethisch/ecologische sector.
Door de daling van de marktrente, hebben deze
fondsen positieve cijfers.
Er is ook een klein deel geïnvesteerd in microkredieten. Naargelang het fonds groeit, zal het
belang van de micro-kredieten verder stijgen.

De aandelenfondsen geven een verschillend beeld.
Water is en blijft een probleem voor vele mensen. Voor alle duidelijkheid: BIF EcoLogical speculeert niet op de schaarste van
water. Integendeel: ze ondersteunt bedrijven die het waterprobleem positief aanpakken, en zij voor minder verspilling zorgen. De
waarde van onze waterfondsen is licht gedaald, maar zij hadden eerder dit jaar al een mooie voorsprong uitgebouwd.
Economische groei betekent meer vraag naar grondstoffen. Ook al blijft het economisch herstel zwak, men blijft groei
verwachten. Binnen BIF Ecological concentreren we ons vooral op ‘smart materials’. Sedert begin dit jaar tekenen ze voor een
winst van meer dan 10 %.
Via BIF EcoLogical willen we ook een aantal ecologische pioniers ondersteunen. Vaak zijn het jonge bedrijven, die via banken
moeilijker aan geld geraken, omdat ze te weinig waarborgen kunnen inbrengen. Maar ook grotere bedrijven, die baanbrekend
werk verrichten, worden hier opgenomen. We zitten gespreid over verschillende sectoren. Het gemiddeld koersverloop van de
laatste maanden is neutraal.
Om fossiele brandstoffen en hun ongewenste nevenwerkingen te vermijden, is een overschakeling naar wereldvriendelijke
energie onvermijdelijk. Na een zwakke eerste jaarhelft, heeft BIF EcoLogical een extra positie genomen, wat meteen gerendeerd
heeft. De negatieve prestaties van het eerste halfjaar zijn volledig weggewerkt. Op lange termijn zullen alternatieve
energievormen meer en meer op de voorgrond treden.
De financiële markten zwalpen tussen twee tendenzen.
De marktrente is gedaald naar na-oorlogse dieptepunten. Mogelijk blijft dit nog even zo, maar obligatieposities durven we nu niet te veel
meer uitbouwen. Rentestijgingen hebben een negatieve impact op klassieke obligatiefondsen.
Het lijkt erop dat de beurzen stilaan 15 september 2008 achter zich laten. Het is de dag van het faillissement van Lehman Brothers, en het
domino-effect in de bankenwereld dat daarop volgde. Een terugkerend vertrouwen kan de beurzen (sterk) ondersteunen. BIF EcoLogical
staat klaar …...
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