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TKB BNP Paribas Investment Partners 
Russische aandelen

KIJK VERDER DAN COMMODITIES 
OP DE RUSSISCHE BEURS

Ga voor meer informatie 
naar 
www.bnpparibas-ip.nl

Russen worden steeds 
rijker, lenen meer en geven 
hun geld graag uit. Aande-
len in de consumentengoe-
derensector profiteren daar 
volop van, aldus TKB BNP 
Paribas Investment Partners. 

Traditioneel beschouwen beleggers 
investeringen in de Russische markt 
als een commodity play, aangezien een 
groot deel van de aandelen aan de Rus-
sische beurs van grondstofdelvers of 
–producenten is. Hierbij gaan beleggers 
volgens Egor Kiselev, beleggingsspeci-
alist bij TKB BNP Paribas Investment 
Partners, echter voorbij aan de kansen 
die de consumentengoederensector 
biedt. De Russen hebben namelijk steeds 
meer te besteden en geven dat graag uit. 
“De gemiddelde Rus is inmiddels twee-
enhalf keer rijker dan de gemiddelde 
Chinees en zes keer zo rijk als de gemid-
delde Indiër 1,” aldus Kiselev. 
Bovendien hoeven de Russen niet zo 

veel inkomstenbelasting te betalen en 
lenen ze steeds meer. En daar kunnen 
aandelen uit de consumentengoederen-
sector volgens Kiselev en zijn team volop 
van profiteren. “Denk bijvoorbeeld aan 
aandelen van autoproducenten. De Rus-
sen verkochten in 2010 30% en in 2011 
39% meer auto’s dan in het voorafgaan-
de jaar. En de groei is hier nog lang niet 
uit, want per 1000 Russen zijn er 
250 auto’s 2, veel minder dan in het 
Verenigd Koninkrijk of in autoland 
Amerika.” Ook de supermarkten en re-
tailers kunnen nog veel verder en harder 
groeien. “De grootste supermarkt heeft 
in Rusland een marktaandeel van 5%. In 
Brazilië, een ander BRIC-land, en het 
Verenigd Koninkrijk hebben soortgelij-
ke bedrijven marktaandelen van tiental-
len procenten.3” 

 Over TKB BNP Paribas 
Investment Partners 
TKB BNP Paribas Investment Partners 
is een investment boutique met kanto-
ren in Moskou en St. Petersburg, ge-

“Denk bij Rusland niet alleen aan een 
commodity play, maar kijk eens naar 
de consumentengoederensector. Die 
is booming.“
Egor Kiselev, beleggingsspecialist TKB BNP Paribas 
Investment Partners

Disclaimer
Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de 
financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.
Voordat u investeert in enig product van BNP Paribas Investment Partners* dient u zich te informeren over de 
(financiële) risico’s die verbonden zijn aan een belegging in dit product en mogelijke restricties die u en uw beleg-
gingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na het 
lezen van dit materiaal een belegging in een product overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om een zodanige 
belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of dit product - gezien de 
daarmee verbonden risico’s - past binnen uw beleggingsactiviteiten.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging 
weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele 
verloren gaat. 
BNP Paribas Investment Partners* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van 
dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen 
informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment Partners is 
niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. 
* “BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP 
Paribas Groep. Dit document is uitgegeven door BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. (adres: 
Burgerweeshuispad 201 te Amsterdam) dat deel uitmaakt van de BNP Paribas groep.

Groeipotentie Rusland op de Europese Unie

specialiseerd in beleggen in Rusland en 
andere landen in de voormalige Sovjet-
Unie. Per eind maart 2013 had het ver-
mogensbeheerteam 5,2 miljard US dollar 
onder beheer. Het is het grootste huis 
in de wereld van long only Russische 
beleggingen voor klanten, waaronder 
enkele van Ruslands grootste pensioen-
fondsen, verzekeringsmaatschappijen, 
ondernemingen, banken, fund-of-funds 
en vermogensbeheerders.4

1  Federal Reserve of New York, HYPO, Eurostat
2  IHS Global Insight; Datamonitor; AUTOSTAT research 

agency; Ernst & Young estimates Feb 2012
3  Euromonitor, X5 Retail Group Annual Report 2012
4  According to Institutional Investor magazine http://www.

institutionalinvestor.com/Research/3896/Russias-Top-
20-Money-Managers.html

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hyp
oth

ek
en

/b
bp

Cred
itc

ard
s

Re
tai

lle
nin

ge
n/

bb
p

Lu
ch

tpa
ss

en
gie

rs 
pe

r m
ile

Sm
art

ph
on

es
Au

to'
s p

er 
10

00
 pe

rso
ne

n

Bron: Citi Research, CBR, Rosstat, Lafferty, Euromonitor, IBS, Internetworldstats, October 2012


