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De wereld achter de cijfers

E

ind vorige maand publiceerde uw bank de cijfers over het eerste halfjaar.
De winst kwam ruim 50 procent hoger uit op EUR 114 miljoen, onder
meer dank zij een hoger renteresultaat. Dit resultaat, hoe prettig ook, vraagt
om een nadere verklaring. Immers, BNG streeft niet naar winstmaximalisatie. Een oppervlakkige beschouwing zou dan ook al snel tot de conclusie kunnen
leiden dat de tarieven die BNG aan klanten in rekening heeft gebracht, onnodig
hoog zijn geweest. Het is daarom goed het beleid van BNG in de afgelopen periode
nader toe te lichten.
Het is bekend dat de wereld in de afgelopen tijd werd geconfronteerd met feitelijk
niet of nauwelijks functionerende financiële markten. Langlopende leningen waren
eind 2008, begin 2009, maar moeizaam te krijgen tegen acceptabele voorwaarden.
Zelfs voor BNG was het, als de volgens Global Finance op twee na veiligste bank ter
wereld, nauwelijks mogelijk langlopende funding op te nemen. Daarentegen was
BNG een heel aantrekkelijke partij voor beleggers om kortlopende gelden uit te zetten, waardoor BNG aantrekkelijke percentages kon bedingen.
Bij klanten bleef de behoefte aan langlopende financiering bestaan. BNG is blijven
voorzien in deze behoefte van haar belangrijke klantengroepen. Dat is onze missie.
Voor de funding daarvan werden meer dan voorheen kortlopende middelen ingezet,
overigens wel binnen nauw bepaalde limieten. Om zoveel mogelijk te voorkomen
dat BNG gedurende een groot deel van de looptijd zou kunnen worden geconfronteerd met een duurdere funding dan de prijzen die de klanten in rekening zijn
gebracht, moesten de prijzen voor langlopende kredieten wel in lijn liggen met de
indicaties op de financiële markten. Het grote verschil tussen de korte en lange rente zorgde voor een groei van het resultaat.
De zeer lage rente op de geldmarkt had overigens voor BNG ook een negatief effect.
Door de bijzondere tariefstructuur werd BNG geconfronteerd met een negatief
resultaat in de rekening-courantsfeer. Aangezien BNG de intentie heeft de kosten
daar in rekening te brengen waar ze worden gemaakt, ontkwam de bank niet aan
een wijziging in de tarieven voor rekening-courant. Ondanks de aanpassing blijven
de tarieven bijzonder scherp en deze zullen bij een herstel van de situatie weer
dalen.
Nu de financiële markten geleidelijk aan weer beter functioneren, brengt BNG de
ontstane mismatch geleidelijk aan terug en keert de bank weer terug naar een meer
normaal portefeuillemanagement. Het prijsbeleid – zowel voor lange leningen als
voor kort geld – wordt voortdurend aangepast aan de omstandigheden. Daardoor
zal de rentemarge in het tweede halfjaar dan ook weer op een voor BNG normaler
niveau uitkomen. Het hoge resultaat in het eerste halfjaar kan achteraf gezien worden als een ‘ beloning’ voor het open houden van het loket in de afgelopen tijd. De
zeer hoge marktaandelen in de voorbije periode maken duidelijk dat BNG haar missie als bankier van en voor de overheden optimaal heeft ingevuld.
De conclusie is helder. BNG heeft de ambities uit haar missie in de voorbije periode
volledig waargemaakt. Dat ook BNG niet geheel om de financiële realiteit heen kon,
moge duidelijk zijn en wist u al. Van de beloning in de vorm van een hoger resultaat
profiteren de aandeelhouders en daarmee uiteindelijk de samenleving. En daar is het
toch om te doen.
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