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staats- en bedrijfsobligaties, hecht de ECB er

ken met bedrijfsobligaties van vergelijkbare

Structured Credit draagt echter bij aan betere

wel waarde aan omdat het stigma dat rondom

kredietkwaliteit. Bovendien is de rente-dura-

liquiditeit en het terugdringen van het risico

ABS bestaat sinds de crisis geen recht doet

tie van Structured Credit zeer beperkt

op tijdelijke koersschommelingen.

aan de kwaliteit van deze categorie. De inte-

doordat de meeste obligaties een variabele

resse van institutionele Europese beleggers in

rente kennen. Een stijgende korte rente leidt

Structured Credit neemt tegelijkertijd gestaag

zelfs tot een hogere coupon. Ten slotte biedt

WAT DO E T K E M PE N
VO O R H A A R CLI Ë NTE N?
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WAT IS H E T RIS I CO?
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