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* Een CTA is een strategie die belegt in futures en met een systematisch tradingmodel 
profijt tracht te halen uit de schommelingen van de obligatie-, aandelen-, wissel- en 
grondstoffenmarkten. Een future is een belofte om een onderliggend actief (zoals een 
beursindex, grondstoffen of staatsobligaties) op een bepaalde datum en tegen een 
vooraf overeengekomen prijs te kopen of verkopen.
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60 SECONDS
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Steeve Brument, Head of Quantitative Multi-Asset Strategies 
en Deputy Global Head of Multi-Asset, legt uit hoe een strategie 
die in futures belegt rendement kan genereren door op de 
verschillende markttrends in te spelen.

Waarom beleggen in een futures-strategie?

Een CTA-strategie belegt voornamelijk via termijncontracten 
(futures) in een brede waaier van financiële activa: 
aandelenindices, kortetermijn- en langetermijnobligaties, 
munten, grondstoffen... De CTA’s hanteren een kwantitatieve 
aanpak om zowel opwaartse als neerwaartse trends in 
verschillende markten op te sporen en ervan te profiteren.

Een goede CTA-strategie moet een portefeuille vooral tijdens een 
crisis het noodzakelijke extra rendement opleveren. Zo versterkt 
ze de portefeuille en zwakt ze zijn volatiliteit af. Daarom heeft elke 
CTA- beheerder een eigen stijl. Om een maximaal rendement 
te behalen en de verliezen te beperken, moet de portefeuille 
kunnen inspelen op de diverse marktomstandigheden en dus 
perfect gediversifieerd zijn.

Dat geldt zowel voor de activaklassen, de tijdshorizonten om 
trends op te sporen als voor de gebruikte kwantitatieve modellen. 
De beheerder moet als het ware onwetend zijn: als een trend 
bestaat, dan doet het er weinig toe welke richting hij uitgaat; 
de beheerder moet de trend vooral opsporen en hem ten volle 
benutten. Want net daardoor levert hij beleggers rendement 
op wanneer ze dat het meeste nodig hebben. 

Wat zijn de rendementsmotoren van uw strategie 
en wat zijn de voordelen voor beleggers?

We hebben een kwantitatieve methodologie ontwikkeld waarmee 
we voortdurend de meest liquide futures-markten opvolgen. 
Op die manier sporen we niet alleen de voornaamste trends 
op, maar profiteren we ook van evoluties op korte termijn. Onze 
voornaamste rendementsmotor, de opvolging van trends, wordt 
aangevuld met twee complementaire kortetermijnstrategieën. 
Terwijl de trendvolgende strategieën inspelen op de grote 
marktbewegingen, vangen patroonherkenning en tegendraadse 
strategieën de schommelingen op korte termijn op. Ons 
beleggingsuniversum is sterk gespreid (50 onderliggende 
futures in 7 activaklassen(1), waaronder aandelen, vastrentende 

Steeve 
Brument

(1) Gegevens ter illustratie en onderhevig aan 
verandering.
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producten, munten en grondstoffen). Bovendien 
kennen onze algoritmen een gelijke risicoweging 
aan elke activaklasse toe, zodat de diversificatie 
gewaarborgd blijft. Het uiteindelijke rendement 
hangt af van de combinatie van de uiteenlopende 
posities die onze modellen innemen, of ze nu long 
of short zijn. Door de specifieke opbouw vertoont 
het rendement geen correlatie met de evolutie 
van traditionele activaklassen. Dat is een troef 
voor elke belegger die wil diversifiëren.

Hoe onderscheidt uw beheerstrategie 
zich van andere strategieën?

Onze aanpak verschilt op meerdere punten, in 
de eerste plaats door het doel dat we ons meer 
dan 10 jaar geleden bij de ontwikkeling van onze 
strategieën gesteld hebben. We wilden beleggers 
een product bieden dat van de voornaamste 
trends profiteert en tegelijk sterker is dan een 
strategie die een enkele trend volgt.

Om dat doel te bereiken, hebben we van 
diversificatie een sleutelelement van ons 
beheerproces gemaakt.

Enerzijds passen we trendvolgende strategieën toe 
op heel uiteenlopende tijdshorizonten (6 weken 
tot 12 maanden). Ze vertegenwoordigen steeds 
70 % van het risicobudget. Anderzijds spelen de 
tegendraadse strategieën en patroonherkenning 
in op evoluties op kortere termijn. Ze vormen elk 
15 % van ons risicobudget(2).

We benadrukken ook het risicobeheer en de 
spreiding over verschillende activaklassen. Meer 
concreet kunnen we dankzij de evenwichtige 
verdeling van ons risicobudget over 7 verschillende 
activaklassen en 50 onderliggende futures-
contracten(3) van eender welke trend profiteren, 

ongeacht de markt waarin hij zich ontwikkelt.

Wat het risicobeheer betreft, vertrouwen we op 
een systeem waarmee we bijzonder snel kunnen 
reageren als het marktrisico toeneemt.

Het zijn die keuzes en ons rendement die ons sinds 
2006 van andere CTA’s onderscheiden. Ze hebben 
ervoor gezorgd dat we beter hebben gepresteerd 
dan de CTA-indices(4), met name wanneer het 
klimaat minder gunstig was voor trendvolgende 
strategieën.

Waarom moet een belegger vandaag 
voor uw strategie kiezen?
Onze strategie vertoont weinig correlatie met de markt, 
dus het ene moment is niet beter dan het andere om 
erin te beleggen. Sinds de introductie van de strategie 
staat ons rendement los van dat van de traditionele 
activaklassen en andere alternatieve strategieën, met 
een volatiliteit van om en bij de 10%(5). Onze strategie 
heeft in het verleden bewezen een positief rendement 
te kunnen genereren wanneer de markten onder druk 
staan (zoals tijdens de wereldwijde financiële crisis van 
2008, de vrees voor een recessie in 2018, de coronacrisis 
in 2020 en de inflatie en oorlog in Oekraïne in 2022)(6). 
Op zo’n momenten zijn er steevast heel uitgesproken en 
gemakkelijk te identificeren trends. Zo kunnen we een 
positieve bijdrage leveren aan de portefeuilles van onze 
klanten wanneer zij die het meest nodig hebben. Het 
verleden(7) leert ons dat dit type strategie opnemen in 
een gediversifieerde aandelen- en obligatieportefeuille 
de kwaliteit van het behaalde rendement verbetert 
door de volatiliteit en het maximale verliesrisico van 

de hele portefeuille te verminderen.

(2) Gegevens ter illustratie en onderhevig aan verandering.
(3) Gegevens ter illustratie en onderhevig aan verandering.
(4) In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en het resultaat is onderhevig aan verandering.
(5) Gegevens ter illustratie en onderhevig aan verandering.
(6) In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en het resultaat is onderhevig aan verandering.
7) Bron: Candriam, https://www.candriam.com/siteassets/image/marketinsights/aa/2021/112021---commodity-trading-advisors/2021_11_cta_paper_en_
web.pdf
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Zijn bepaalde marktomstandigheden 
gunstiger dan anderen?

Onze belangrijkste strategie probeert de grote 
trends op te vangen. Een gunstige omgeving 
verzamelt meerdere trends met weinig 
onderlinge correlatie die meerdere maanden 
aanhouden. Wanneer de markten vlak evolueren 
of bruuske “risk-on risk-off”- schommelingen(8) 
kennen, weten onze tegendraadse strategie 
en de patroonherkenning er voordeel uit te 

halen. Onze voornaamste rendementsmotor, 
de trendvolgende strategie, zal daarentegen 
kansloos zijn. De kracht van onze aanpak steunt 
onder andere op de complementariteit en de 
zwakke correlatie tussen onze strategieën.

Onze onderzoeken(9) tonen dat trendvolgende 
strategieën beter werken vanaf een bepaald 
niveau van volatiliteit. Door de geopolitieke 
en macro-economische onzekerheid ligt die 
vandaag nog steeds relatief hoog.

Dit document wordt louter ter informatie verstrekt. Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies 
in. Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met 
veel zorg selecteert, kunnen fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of indirect 
verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen tijde nageleefd; de inhoud van dit 
document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Candriam raadt beleggers aan om op zijn website www.candriam.
com het document “Essentiële Beleggersinformatie”, de prospectus en alle overige relevante informatie te raadplegen alvorens te beleggen in een van zijn 
fondsen, met inbegrip van de netto inventariswaarde. Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een plaatselijke taal van elk land waar het fonds 
verhandeld mag worden.

Meer info over onze fondsen en 
hun risicoprofielen op

www.candriam.nl

(8) Het concept ‘risk-on risk-off’ houdt in dat de koersen van activa worden beïnvloed door veranderingen in de risicotolerantie van beleggers.
(9) Bronnen: Candriam en Bloomberg.

De voornaamste risico’s van de strategie zijn:

• Risico op kapitaalverlies

• ESG-beleggingsrisico

• Duurzaamheidsrisico

• Aandelenrisico

• Renterisico

• Kredietrisico

• Wisselkoersrisico

• Liquiditeitsrisico

• Risico verbonden aan financiële derivaten

• Tegenpartijrisico

• Modelrisico

• Arbitragerisico

• Volatiliteitsrisico

• Risico’s verbonden aan opkomende landen

• Risico van hefboomwerking

ESG-beleggingsrisico: De extra-financiële doelstellingen die in dit document worden voorgesteld, zijn 
gebaseerd op veronderstellingen van Candriam. Deze veronderstellingen zijn gebaseerd op de eigen ESG-
ratingmodellen van Candriam, waarvan de implementatie toegang tot diverse kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens vereist, afhankelijk van de precieze sector en activiteiten van een bepaalde onderneming. De 
beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van deze gegevens kunnen variëren en bijgevolg een impact 
hebben op de ESG-ratings van Candriam. Voor meer informatie over ESG-beleggingsrisico’s wordt verwezen 
naar de Transparency Codes, of het prospectus als het om een fonds gaat.


