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Frontier Markets: ‘kleine groeilanden’ : introductie (25 december 2017) 
Inleiding  
Ook de financiële markten kennen een globalisering en dat heeft zich geuit door een grotere 
interesse van beleggers voor groeilanden. Zo werd in 2001 het acroniem BRIC geïntroduceerd, 
waarmee verwezen werd naar de aantrekkelijke groeilanden Brazilië, Rusland, India en China. Er 
volgden diverse kleinere uitbreidingen, zoals BRICS (South Africa) of BRIICS (Indonesië), in feite 
nam de interesse in die nieuwere landen met een hogere economische groei dan in de Westerse 
wereld alleen maar toe.  
De term ‘frontier markets’ deed al in 1992 zijn intrede en omvat een drietal types van landen: 
- landen waar de economische ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat, bv. Bangladesh 
- groeilanden die onvoldoende groot zijn, bv. Viëtnam 
- groeilanden die door een crisis getroffen zijn geweest, bv. Argentinië 
 
Onderliggend hebben deze individuele markten een gunstiger groeiprofiel, ligt de volatiliteit lager 
dan gedacht en zijn deze markten meer dan energie en metalen. Het herstel van de olieprijs en 
van de prijzen van industriële metalen, is wel een bijkomend voordeel vandaag.  
De toonaangevende beursindexleverancier MSCI heeft 33 ‘frontier markets’ gedefinieerd, 24 
daarvan zijn opgenomen in de MSCI Frontier Markets index.  
In dit document zetten we enkele elementen op een rijtje die een investering in een 
beleggingsfonds in deze ‘frontier markets’ kunnen rechtvaardigen.  

Templeton Frontier Markets Fund 

Om in te spelen op het thema Frontier Markets schuiven 
we het Templeton Frontier Market Fund van Franklin 
Templeton naar voor. Het fonds wijkt sterk af van de 
index van frontier markets naar geografie toe. Dat heeft 
het fonds geen outperformance opgeleverd, 
geïllustreerd door een negatieve alfa (prestatie 
tegenover index). Daartegenover staat wel een lagere 
beta van 0,88 (minder volatiel dan referentie-index, want 
lager dan 1). De tracking error van 6,69 is daar ook een 
illustratie van. Volledigheidshalve dient ook nog vermeld 
dat de verzwakking van de USD in 2017 op de prestatie 
van het fonds in euro gewogen heeft.   

 
  



                       

BVBA DEMES, correspondentieadres : J.B. Davidstraat 19 1800 Vilvoorde  Tel.: (02) 253 14 75  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.  De BVBA kan geenszins aansprakelijk gesteld 
worden voor gederfde winst of verlies naar aanleiding van de verstrekte informatie of het gebruik ervan. Niets uit deze publicatie 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotocopie, druk of op welke andere manier ook, zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de zaakvoerder (zie www.demes-invest.be).  

Evolutie economische groei 

Hieronder geven we de economische groei op jaarbasis weer van de 6 landen met de grootste 
vertegenwoordiging in het fonds van Templeton (groei over laatste 5 jaar en schatting volgend 
jaar). De 6 landen zijn: Viëtnam, Argentinië, Koeweit, Saoedi-Arabië, Egypte en de Filipijnen.  

  

  

  

Franklin Templeton over ‘frontier markets’ 

Economische groei blijft een van de 
kernelementen voor de belegging in 
groeilanden. Franklin Templeton merkt op dat 
van de 10 groeilanden met de hoogste 
economische groei er 8 frontier markets zijn, 
na eliminatie van India en China (zie rechts).  

Daarnaast is er de algemene ontwikkeling van 
deze landen, bijvoorbeeld op het vlak van 
hervormingen. De wil om te hervormen is nu 
meer aanwezig dan 10 jaar geleden, toen de 
meeste landen sterk profiteerden van heel 
hoge grondstoffenprijzen.    
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Door de lagere grondstoffen na 2008 moesten heel wat van die groeilanden een beroep doen op 
externe partijen/financiering, wat de noodzaak aan hervormingen verhoogde. Argentinië is een 
goed voorbeeld van dergelijke hervormingsagenda, alhoewel het niet volledig ingegeven was 
door die lagere grondstoffenprijzen. Egypte kent een gelijkaardige evolutie en liet zijn munt 
volledig vrij, waarna het belangrijke financiële steun kreeg van het IMF.  

Andere niet onbelangrijke aspecten bij de investering in frontier markets is hun relatief lagere 
waardering en de lagere correlatie met andere aandelensegmenten, geïllustreerd in de illustraties 
hieronder.  

 

 

   

 

 

Conclusie 

Het Templeton Frontier Markets Fund noteerde op 22 december 2017 20,65 USD. De ISIN code 
is LU0390136736.  

 

 

 

Gert De Mesure  


