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RESEARCH

De groei 
van de ETF-markt

ETF assets # ETFs

# ETFs/ETPsAssets (US$ Bn)

10 Year ETF/ETP CAGR: 21.0%
YTD 2022: -3.9%
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jan-22

729 1,196 1,622 1,974 2,503 3,044 3,359 3,6254,010 4,486 4,869 5,320 6,531 6,983 7,435 8,550 8,644

579 806 716 1,041 1,313 1,355 1,771 2,2842,674 2,898 3,423 4,690 4,683 6,194 7,736 10,021 9,625

Grafiek 1: Evolutie van de ETF markt wereldwijd (2006-2022)
In aantal ETF’s en totaal belegd vermogen in ETF’s wereldwijd
Bron: investmentofficer.be

ETF Assets #ETF's

Exchange Traded Funds (ETFs) hebben 

een lange weg afgelegd sinds ze in 1993 

voor het eerst op de Amerikaanse markt 

werden gelanceerd. In de afgelopen de-

cennia hebben beleggers wereldwijd de 

potentiële voordelen van ETFs ingezien. 

Dit beleggingsproduct combineert een 

rijke verscheidenheid aan beleggingsmo-

gelijkheden met lage kosten, transparan-

tie en liquiditeit.

Op basis van de wereldwijde groei lijkt 

het wel dat vele beleggers overtuigd zijn 

dat ETFs een plaats in hun beleggingspor-

tefeuille verdienen. De wereldwijde ETF-

markt heeft ongeveer 9.000 verschillende 

ETFs die tegen het einde van 2024 waar-

schijnlijk de kaap van 12.000 tot 14.000 mil-

jard dollar zal overschrijden (zie Grafiek 1). 

Wat is een ETF? 

Oorspronkelijk waren ETFs of Trackers, 

“passief” beheerde beleggingsfondsen 

die (1) zo nauwkeurig mogelijk een wel-

bepaalde index volgen en (2) waarin geen 

dagelijkse transacties gebeuren. “Tracker" 

komt van het Engelse werkwoord "to 

track", wat volgen betekent. Een Tracker 

of passieve ETF is een indexfonds dat een 

brede marktindex of een segment daarvan 

volgt. Het doel is om de performance van 

een bepaalde index te repliceren na aftrek 

van kosten. Bij passieve ETFs is er dus geen 

fondsbeheerder aan de slag. ETFs behoren 

wel tot de familie van beleggingsfondsen 

doordat ze toegang geven tot een gesprei-

de portefeuille. 
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Foto : Cathie Wood, CEO en CIO van Ark Invest

De grootste actieve 

ETF, met 12 miljard 

dollar onder beheer, is 

de Amerikaanse ARK 

Innovation ETF onder 

Cathie Wood. 

De onderliggende -gevolgde- index kan 

gaan van brede aandelenindexen tot spe-

cifieke sectorale indexen, grondstoffen-, 

vastgoed- of obligatie indexen. Maar ook 

thematische indexen zoals duurzaamheid 

en cybersecurity hebben hun weg naar 

ETFs gevonden. Beleggen in ETFs wordt 

dan ook vaak bestempeld als “indexbeleg-

gen”. 

De opkomst van actieve ETFs 

In 2008, lanceerde Bear Stearns de eerste 

actieve ETF. In tegenstelling tot de pas-

sieve ETF, heeft deze als doelstelling de 

performance van zijn onderliggende index 

of ‘benchmark’ te verslaan. De actieve ETF-

markt is momenteel slechts een fractie 

van de totale ETF-markt maar zijn snelle 

groei kan hierin verandering brengen. De 

grootste actieve ETF, met 12 miljard dollar 

onder beheer, is de Amerikaanse ARK In-

novation ETF onder Cathie Wood. Deze ETF 

investeert in technologiewaarden en werd 

razend populair in 2020, toen de pandemie 

de digitalisering versnelde en het fonds 

een return van +152.7% haalde op jaarbasis. 

Vandaag staat deze ETF onder druk door 

de negatieve impact van stijgende rente 

op groeiaandelen. Naast actieve aandelen 

ETFs heb je ook actieve obligatie ETFs zoals 

de PIMCO Active Bond ETF dat 3,9 miljard 

dollar beheert.

Waarom zijn ETF’s interessant?

• De kosten (Total Expense Ratio) zijn laag 

– Vooral bij passieve ETFs kan er veel 

ge-automatiseerd en kunnen de meeste 

loonkosten vermeden worden die met 

actief beheer gepaard gaan

• Intraday verhandelbaar op de beurs 

– ETFs zijn beursgenoteerd en kennen 

geen einddatum. U kunt ze gedurende 

de hele handelsdag kopen en verkopen 

tegen actuele koersen net zoals een indi-

vidueel aandeel. Bij een fonds kan je en-

kel dagelijks traden en de prijs is volledig 

bepaald door de NAV (Net Asset Value).

• Diversificatie – via de onderliggende in-

dex belegt u gespreid waardoor u min-

der specifiek risico heeft. Bovendien 

hebben obligaties vaak een hoog mini-

maal investeringsbedrag van 100,000 

euro. Via een obligatie ETF kan je op een 

voordelige manier je risico verspreiden.

• Toegang tot minder transparante en li-

quide markten (bv. BRIC-landen).

• Transparantie – ETF-holdings zijn pu-

bliek zodat je een beter inzicht hebt 

waarin je belegd.

Waarop moet je letten bij de keuze van 

ETF?

• Onderliggende index – Komt de index 

overeen met uw beleggingsidee? Niet 

alle ETFs met dezelfde benaming tracken 

immers dezelfde index. Het is belangrijk 

dus om te kijken wat de samenstelling is 

van de gevolgde index. Deze vindt u op 

de Factsheet van de ETF. 

• UCITS conform – Als Europese particu-

liere belegger mag u enkel investeren 

in ETFs die UCITS conform zijn. UCITS is 

geïntroduceerd om meer transparantie 

en bescherming te bieden aan beleg-

gers. Of een ETF UCITS conform is, staat 

aangegeven op de Factsheet of KIID. 

• Fysieke of synthetische ETF – Het is be-

langrijk om na te gaan in wat voor soort 

ETF u investeert. Bij een fysieke ETF wor-

den de aandelen daadwerkelijk door de 

emittent van de ETF gekocht om zo de 

index te kopiëren. Bij synthetische ETF 

wordt er via derivatencontracten ge-

tracht de index te kopiëren. Dit heeft 
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Figuur 1: Beleggingsportefeuilles ingevuld met ETF’s 
Bron: Global ETF Investor Survey Results 2022
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Grafiek 2: Verschillen tussen koers en NAV
Bron: Bloomberg, data van 25 maart 2022

Fund Percent Premium: 0.1Net Asset Value: 45.0
Last Price : 45.0 Fund Percent Premium Average: 0.0
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een wezenlijk effect op het risico en de 

kosten. Vanuit risico oogpunt gaat onze 

voorkeur naar fysieke trackers.

• Liquiditeitsvoorwaarden – Gezien het 

groot aantal ETF’s op de markt opteert u 

best voor een ETF met een hoog volume 

en AUM (Assets Under Management). Zo 

ondervindt u geen problemen als u de 

ETF op een bepaald tijdstip snel wenst 

te verhandelen. 

• NAV-premium of discount: De koers van 

een ETF wordt bepaald door vraag en 

aanbod en niet op basis van de NAV (Net 

Asset Value) van traditionele beleggings-

fondsen. Hierdoor kunnen er koersafwij-

kingen van de onderliggende waarde 

van de ETF ontstaan, waardoor er een 

premie of een korting kan bestaan. Voor 

illiquide markten en in turbulente tijden 

kan dit verschil sterk oplopen. Grafiek 2 

illustreert hoe de koers en NAV kunnen 

verschillen. We nemen als voorbeeld de 

iShares Emerging Market ETF. De groe-

ne/rode gebieden in het onderste deel 

van de grafiek tonen aan wanneer de 

ETF aan een premie/korting verhandelt. 

Zo was de premium op 16 maart 1.66% 

wanneer de NAV sterk steeg. 

• Security lending: Het is goed om na te 

gaan of de ETF aan ‘securities lending’ 

doet. ETFs kunnen hun onderliggende 

instrumenten uitlenen aan een tegen-

partij tegen een commissie. Dankzij de 

inkomsten uit het ontlenen van deze 

instrumenten zijn de kosten van de ETF 

laag maar ontstaat er een risico dat de 

tegenpartij failliet gaat en de instrumen-

ten niet meer kan terug leveren. Sinds 

de val van Bear Stearns is dit risico laag 

maar toch niet te negeren.

Zijn er verschillen in het gebruik van ETFs 

als beleggingsinstrument per regio?

Het indexbeleggen heeft zijn oorsprong 

gevonden in Amerika en dit blijkt uit 

onderstaande taartdiagram. Toch neemt 

China hier ook de fakkel over (zie Figuur 1).

Een beleggingsportefeuille volledig invul-

len (zie oranje op Figuur 1) met ETFs is een 

zeldzaamheid. Dit gebeurt maar bij 3% van 

de beleggers in Amerika en Europa en bij 

1% van de Chinezen. 

Toch hebben ETFs een belangrijke posi-

tie (donkerblauw) gekregen bij Chinese 

beleggers. Bij 38% van hen bedraagt het 

gewicht van de ETFs tussen 51 en 99% van 

hun beleggingsportefeuille. In Amerika is 

bij 42% van de investeerders de ETF al goed 

ingeburgerd als beleggingsinstrument. Mi-

nimaal 25% tot de helft (lichtblauw) wordt 

onderliggend via ETFs ingevuld. Europa is 

iets terughoudender met slechts 30%. 

CONCLUSIE

In sommige werelddelen zijn ETFs de tradi-

tionele, actief-beheerde fondsen al aan het 

inhalen. De sterke groei van ETFs zal zich 

blijven voortzetten dankzij de belangrijke 

voordelen die ze bieden. Ze zijn eenvoudig 

verhandelbaar, ze geven u de risicos-

preiding van een index en hebben lagere 

kosten. Toch zijn ETFs niet de ultieme ‘one-

stop’ shop en is het belangrijk om ze als 

deel in een gediversifiëerde portefeuille te 

gebruiken. Net zoals andere beleggingen, 

is het cruciaal om elke ETF grondig te ana-

lyseren vooraleer men investeert. •
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