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iShares Floating Rate Bond (22 januari 2018) 
 
Inleiding 
We trappen een open deur in als we zeggen 
dat de Amerikaanse economie relatief goed 
presteert (zie grafiek rechts). Het is dan ook 
niet onlogisch dat de Amerikaanse centrale 
bank (de Federal Reserve of de Fed) gestart 
is met de afbouw van haar heel soepele 
monetaire politiek.  
De betere economische cijfers, de geleidelijk 
aantrekkende inflatie en de initiatieven van 
de Fed zullen de rentevoeten in USD, zowel 
op korte als op lange termijn, omhoog 
stuwen.  

 

 

Dit kan in eerste instantie een bedreiging zijn voor beleggingsportefeuilles, het kan ook een 
opportuniteit zijn. We bekijken het in dit document vooral als een beleggingsopportuniteit.   
 
 
Rente-evolutie in de V.S. 
De Amerikaanse centrale bank beïnvloedt met 
haar acties direct de rentevoeten op korte termijn, 
dit via het sturen van de Fed Funds. Eind 2015 
verhoogde de Fed die Fed Funds een eerste maal, 
gevolgd door 4 andere verhogingen. De vork 
bedraagt nu 1,25% tot 1,5% (zie grafiek).  
De Fed kan de rente op lange termijn niet direct 
beïnvloeden, die is eerder functie van de evolutie 
van de inflatie en de inflatieverwachtingen. Maar 
deze rente is ook stijgend.  

 

Dergelijke omgeving van stijgende rentevoeten is niet gunstig voor vastrentende beleggingen, 
des te meer voor obligaties met een variabele rentevoet. Die stijgen immers mee met de 
marktrente en verhogen de onderliggende waarde van de effecten.  
 
iShares Floating Rate Bond ETF 
Deze ETF schaduwt de prestatie van een index 
bestaande Amerikaanse obligaties met variabele rente 
met looptijden van een maand tot 5 jaar. De index 
omvat 602 obligaties. De ETF verricht maandelijks een 
uitkering, goed voor een brutodividendrendement van 
1,52% in 2017. Het jaarlijkse kostenpercentage 
bedraagt 0,1%. 82,5% van die obligaties heeft een A-
rating (A, AA of AAA), het restant een BBB-rating.   
30% van de portefeuille heeft een looptijd van minder dan een jaar, 23% tussen 1 en 2 jaar, 21 
tussen 2 en 3 jaar, de resterende 26% heeft een looptijd van 3 tot 5 jaar.  
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Conclusie 
In een omgeving van stijgende rentevoeten zijn effecten met een vaste rentevoet kwetsbaar. 
Indien ze een vaste vervaldag hebben, is er in feite geen risico, in die zin dat op vervaldag 100% 
van de nominale waarde uitbetaald wordt. Er is wel een opportuniteitskost als de rente stijgt, dan 
kan er niet geprofiteerd worden van die hogere rente. Met obligaties met een variabele rente stelt 
dit probleem zich niet. Spijtig genoeg zijn dergelijke obligaties niet beschikbaar voor particuliere 
beleggers daar het voornamelijk emissies met grote coupures betreft.  
Een ETF of een tracker die de evolutie van obligaties met een variabele rente volgt, is dan een 
goede oplossing. In de grafiek hieronder wordt de rentecurve geïllustreerd op verschillende data. 
We wensen de nadruk te leggen op het verschil tussen de rentecurve vandaag (rode lijn) en de 
rentecurve een jaar geleden (gele lijn), de rente is het afgelopen duidelijk gestegen.  
Bij het opzoeken van de individuele obligaties die deel uitmaken van de index, merken we op dat 
de basisrente voornamelijk de Liborrente is op 3 maanden + een marge afhankelijk van de 
kredietrating van de emittent. Uit de grafiek onder blijkt dat deze rente op 3 maand nog relatief 
laag is (1,5%), maar wel nog hoger zal gaan in de volgende maanden.  
 

 
  
Daar deze ETF een index van Amerikaanse obligaties volgt, betreft het een belegging in USD, 
met als gevolg een wisselkoersrisico. Een tweede risico is het renterisico. Mocht de rente in de 
V.S. tegen de verwachtingen in beginnen te dalen, dan kan dit tot een koersverlies leiden.  
De ticker van deze ETF op de Amerikaanse is FLOT, de laatste koers is 50,95 USD.  
 
 
Gert De Mesure 
 
 


