JAARGANG 1 • NR 7 • juLi 2010
REDACTIE BEËINDIGD OP 14 juLi 2010

NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN

BEURZEN NOG STEEDS TERUGHOUDEND

Zal de zomer ze kunnen aanwakkeren?

HOOGRENTENDE OBLIGATIES
Ja, mits diversificatie

TWEEDE TRIMESTER 2010
Defensieve aandelen scoren goed

GRONDSTOFFEN

Contango & Backwardation

ASYMMETRISCH BEHEER
Een oplossing voor angst

Yuan

een gecontroleerde stijging
De Chinese overheid kijkt nauwlettend toe

INHOUD
03. EDITORIAAL

De wet van de grote getallen

04. MARKTOVERZICHT
Beurzen onderkoeld

08. RENTEMARKTEN

Hoogrentende obligaties: vang het risico op

10. RENTE- EN WISSELMARKTEN

Chinese yuan: evolutie, geen revolutie

Marketing Communicatie*
Invest News is een publicatie
van BNP Paribas Fortis,
commerciële benaming
van Fortis Bank nv,
ingeschreven en handelend
als verzekeringsagent
onder het CBFA-nr 25.879 A
voor AG Insurance nv.
Fortis Bank nv, Warandeberg 3,
1000 Brussel, RPR Brussel,
BTW BE403.199.702
AG Insurance nv,
E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel,
RPR Brussel
BTW BE404.494.849

12. AANDELENMARkTEN

Beursoverzicht van het tweede trimester 2010

15. AANDELENMARKTEN
BP besmeurd

16. THEMATISCHE ANALYSE

Grondstoffen: Contango en Backwardation

18. PORTEFEUILLEBEHEER

Asymmetrie: een volwaardig antwoord?

Verantwoordelijke uitgever:
Francis Peene (1AB8C),
Fortis Bank nv, Warandeberg 3,
1000 Brussel

2

Eindredactie:
Dominique Gehu
Coördinatie: Lydie Verleye
Werkten mee aan deze uitgave:
Rudy De Groodt, Carl Jacobs,
Bart Jooris, Alain Servais,
Koen Van de Steene,
Sandra Vandersmissen,
Rudy Vandorpe, Frank Vranken,
Stefan Van Geyt, Kristof Wauters
Concept:
een onderdeel van
Sanoma Magazines Belgium nv
Art Director: Steven Depaemelaere
Grafieken: Bloomberg, FactSet,
BNP Paribas Fortis
Foto’s: Corbis

*Onderhavig document is een marketing com
municatie. Het werd derhalve niet opgesteld
in overeenstemming met de voorschriften ter
bevordering van de onafhankelijkheid van
onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om al vóór de ver
spreiding van onderzoek op beleggingsgebied
te handelen. De informatie vermeld in dit
document kan niet beschouwd worden als
beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie
betreffende de risico’s die verbonden zijn aan
het financieel instrument uiteengezet in onderhavig document, verwijzen wij u naar de
“Informatiebrochure - Financiële Instrumenten”
dat ter beschikking is in elk kantoor van
BNP Paribas Fortis. Alvorens een beleggings
beslissing te nemen, wordt de belegger
aangeraden na te gaan of de beoogde belegging
voor hem geschikt is en dit rekening houdend
met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn
beleggingsdoelstellingen en zijn financiële
situatie. Indien de belegger dit nodig acht, kan
hij een specialist in financieel advies van BNP
Paribas Fortis raadplegen.

Editoriaal

De wet van de grote getallen
Elk jaar komen CapGemini & Merrill Lynch naar buiten met hun rapport over
de rijkdom in de wereld. Enkele treffende grote getallen spreken boekdelen.
Vermogenden met elkeen meer dan één miljoen USD bezitten in 2009 wereldwijd samen 39.000 miljard USD. Even in perspectief stellen: de globale marktkapitalisatie ter wereld van alle beurzen samen stelt 48.000 miljard USD voor.
Voor de allereerste keer zijn er in Azië meer van díe vermogenden dan in
Europa. Een reden te meer waarom steeds meer beleggers geografisch spreiden richting opkomende markten. Wat ons natuurlijk doet nadenken over
waar de kansen liggen op beursvlak.
Grote getallen: China konden we niet ontlopen. De “yuan”, de lokale munt,
stond duidelijk in de belangstelling vorige maand. Waarom “rechtstreeks profiteren van een opwaardering van de Chinese munt” niet eenvoudig is, leest u in dit
nummer. De belangstelling van beleggers voor hoogrentende obligaties blijft
hoog. Aan ons om u te begeleiden naar de beste keuze.
Grote getallen: ook bij BP, weliswaar aan de negatieve kant. Verder overlopen we de beursprestaties van individuele aandelen tijdens het 2de kwartaal
2010. Bij het overwegen van een belegging in grondstoffen, zullen de begrippen ‘contango & backwardation’ voor u geen onbekenden meer zijn. Afsluiten doen we met - wat ons betreft - hét beleggingsthema voor de komende
6 maand: asymmetrisch portefeuillebeheer.
Ik wens u een deugddoende vakantie en maak alvast een nieuwe afspraak met
u in september voor de volgende editie van dit magazine.

Miljonairs beleggen met
de grootste voorzichtigheid: 31% van hun
vermogen is belegd in
obligaties (en 17% in
cash), 29% in aandelen,
18% in vastgoed en 6% in
alternatieve beleggingen.
(Bron: Capgemini/Merrill Lynch Financial Advisor Survey)

Stefan Van Geyt,
Director Investment Services

Veel leesgenot.

Fortis Bank NV deelt het volgende mee over de
aandelen die in deze publicatie besproken worden:
1. Fortis Bank S.A./N.V. of een van haar filialen is
economische eigenaar van 5% of meer van alle
klassen van gewone aandelen van deze emittent.
2. De emittent waarover dit rapport gaat, of een
van zijn filialen is economische eigenaar van 5% of
meer van alle klassen van gewone aandelen van
Fortis Bank S.A./N.V.
3. Fortis Bank S.A./N.V. of een van haar filialen is eigenaar van andere aanzienlijke financiële belangen
in deze emittent.
4. Gedurende de voorbije 12 maanden is Fortis
Bank S.A./N.V. of een van haar filialen opgetreden
als manager of co-manager van een openbare
emissie voor deze emittent.
5. Fortis Bank S.A./N.V. of een van haar filialen heeft
van deze emittent een vergoeding gekregen voor
de investmentbanking - diensten die zij hem de
voorbije 12 maanden geleverd hebben.

6. Fortis Bank S.A./N.V. of een van haar filialen
verwacht de komende drie maanden van deze
emittent een vergoeding te ontvangen voor investmentbankingdiensten of wil deze ontvangen.
7. Fortis Bank S.A./N.V. of een van haar filialen heeft
in de voorbije 12 maanden een vergoeding van
deze emittent gekregen voor andere producten en
diensten dan investmentbankingdiensten.
8. Fortis Bank S.A./N.V. of een van haar filialen is
partij in overeenkomst met de emittent in verband
met de opstelling van dit onderzoeksrapport.
9. De onderzoeksanalist(en) of een persoon
die geholpen heeft bij het opstellen van dit
onderzoeksrapport heeft een positie als directe of
indirecte eigenaar van financiële instrumenten die
door deze emittent uitgegeven zijn.
10. De onderzoeksanalist die tewerkgesteld wordt
door of verbonden is aan Fortis Bank S.A./N.V. of
een van haar filialen werkt als kaderlid, bestuurslid
of lid van de adviesraad bij deze emittent.

11. Fortis Bank S.A./N.V. of een van haar filialen
is een market maker of liquidity provider voor
financiële instrumenten die uitgegeven worden
door deze emittent.
12. BNP Paribas is economische eigenaar van 5%
of meer van alle klassen van gewone aandelen van
deze emittent.
13. Gedurende de voorbije 12 maanden is BNP
Paribas betrokken geweest bij een obligatie emissie
voor deze emittent.
Certificering van de analist
De personen die vermeld staan als auteurs van
de teksten waar individuele aandelen worden
besproken, bevestigen dat:
1. alle opinies die vermeld zijn in deze teksten een
nauwkeurige weergave vormen van de persoonlijke
opinie van de auteurs over het onderwerp finan
ciële instrumenten en emittenten; en
2. geen enkel deel van hun bezoldiging rechtstreeks

of onrechtstreeks verband hield, houdt of zal
houden met de specifieke aanbevelingen of opinies
die in deze teksten worden gegeven

Emittent
AB Inbev
Bekaert
D’Ieteren
GDF Suez
Solvay

Disclosure(s)
4, 5, 13
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
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ZORGT EEN HETE ZOMER VOOR HET WEGSMELTEN VAN
DE ECONOMIE?

beurzen
onderkoeld
Eind juni en de thermometer wijst 30 graden Celsius
in de schaduw. Een week later is het na een tijdelijke
afkoeling opnieuw heet buiten. En nochtans zijn de
beurzen eerder ijzig koud. De reden ligt in het feit dat
de zogenaamde “double dip” theorie weer eens de kop
opsteekt.
FRANK VRANKEN, CHIEF INVESTMENT ADVISOR

i
ter herinnering
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De “double dip” theorie
gaat ervan uit dat na de
kortstondige heropleving
van de economie, de
heropbouw van de voorraden
stil valt en dat zonder
opvolging van de consumptie
er een nieuwe recessie voor
de deur staat. We hervatten
dus opnieuw de dalende
tendens...

Cijfers om te relativeren

In ieder geval waren de macro-economische cijfers de laatste weken
niet bepaald sterk te noemen. Het
vertrouwen van de Amerikaanse
producenten uit de industriële sector viel meer terug dan verwacht.
Bovendien was het tewerkstellingscijfer voor de maand juni ook
ondermaats in de VS. Tot slot was
de voorlopende indicator voor toekomstige groei ook wat zwakker. De
aandelenmarkten schrokken zich
een hoedje en vielen zwaar terug.
De pessimisten onder de strategen
roerden zich en zagen hun grote gelijk. Hebben zij reden tot spreken?

Vooreerst dient gezegd dat de terugval van het ondernemersvertrouwen niet ongewoon was. Voordien was deze graadmeter tot bijna
60 opgelopen, een quasi historisch
hoog record. Daarmee lag het vertrouwen terug op het niveau van
2005, alsof er ondertussen niets
gebeurd was. Er is ondertussen wel
degelijk een crisis geweest en ook
de VS kampen met een veel te groot
overheidstekort. De terugval naar
het huidige niveau is dus normaal
en bovendien komt het nog steeds
overeen met een degelijke economische groei. De terugval van het
cijfer van de maandelijkse tewerkstelling had daarnaast alles te maken met het einde van de volkstelling. De tienjaarlijkse volkstelling
in de VS dwingt de overheid tot
tijdelijke tewerkstelling voor duizenden tellers die van huis tot huis
gaan. Nu de telling achter de rug
is, worden deze mensen weer bedankt voor bewezen diensten. Dat
laat zich voelen in de cijfers. Het
is belangrijker om te kijken wat er
gebeurt in de privésector. Daar werden 83.000 jobs gecreëerd. In tijden
van sterke economische groei ligt
de kruissnelheid hier echter rond
de 200.000 eenheden. Dus we zijn
er nog niet. Maar de trend tot extra

aanwervingen is onmiskenbaar. Tot
slot dient gezegd te worden dat het
IMF de groeivoet voor de wereldeconomie voor 2010 van 4,2 naar
4,6% verhoogd heeft. Dit sluit zeker
niet aan bij de recessiegedachte.

De problematiek rond de
schuldencrisis

Het is misschien wat gemakkelijk
om het slechte nieuws weg te wuiven. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Als de cijfers minder goed zijn dan
verwacht, moet daar rekening mee
gehouden worden. Echter, de cijfers zijn niet van die aard om nu al
over een nieuwe recessie te praten,
noch over een periode zonder groei.
Maar bovenop deze zorgen qua
groei komt nog de schuldproblematiek kijken. Het is duidelijk dat inderdaad de schuldgraad binnen de
G7 landen veel te hoog ligt en dat
de meeste landen boven hun stand
leven. Dus de redenering is dat alle
overheden botweg het mes in de
uitgaven zullen zetten. Dat is misschien wat kort door de bocht. De
VS zullen dit jaar nog pakweg een
budget ter waarde van 2% van het

BNP spenderen aan extra stimuli
voor de economie. 2011 riskeert de
echte lakmoestest te worden.
Europa daarentegen zet nu reeds
in op het wegwerken van de begrotingstekorten. Nu de storm binnen
de eurozone tijdelijk ietwat lijkt te
gaan liggen, wordt het duidelijk dat
er enorme bedragen qua besparingen worden voorgedragen. Zelfs
Duitsland, het land met quasi de
minste begrotingsproblemen, stelt
dat bezuinigingen en soberheid
zich nu opdringen. Het zal menig
investeerder niet ontgaan zijn dat
Duitsland de andere lidstaten binnen de eurozone hiermee de wacht
aanzegt. Desondanks de besparingsdrang binnen de eurozone waren de cijfers wel in de lijn van de
verwachting. Vooral de uitvoer lijkt
aan te zwengelen in het licht van de
verzwakking van de euro sinds de
start van het jaar.
En dat is maar goed ook. Er is trouwens nog marge voor verdere verzwakking van de eenheidsmunt
versus de dollar. De koopkracht-

Evolutie van de Europese markt (STOXX Europe 600-index) sinds begin dit jaar
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pariteit tussen beide munten ligt
ergens rond de 1,18 EUR/USD. De
komende trend zal echter afhangen van een aantal elementen. Zal
de Amerikaanse economie haar
groeivoorsprong t.o.v. de eurozone
behouden? Zullen de investeerders
zich ook beginnen zorgen te maken
over de Amerikaanse schuldenberg
die relatief groter is dan de Europese? Of gaat Europa een nieuwe
periode van turbulentie tegemoet ?

Welke kant gaan de aandelenmarkten uit?

Eén en ander houdt dus ook de aandelenmarkten in de ban. De overgang van juni naar juli is er eentje
zonder glans geweest. De laagste
niveaus voor het jaar werden opnieuw gehaald. Negatieve returns
sinds het begin van het jaar zijn
een feit. En waar gaan de aandelenmarkten naartoe? Is er nog meer
verlies in het verschiet?
Niemand heeft een kristallen bol
maar alvast de waardering van de
aandelenmarkten pleit voor een
bodem rond de laagste niveaus van
het jaar. De absolute conditio sine
qua non is inderdaad dat er geen
nieuwe recessie komt.
De Europese aandelenmarkten noteren aan minder dan 10 keer de
koers-winstverhouding. De verzwakking van de euro zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot hogere
winstinschattingen voor de meeste
grote Europese ondernemingen. We
hopen dat dit duidelijk zal worden
wanneer de bedrijfsresultaten voor
het tweede kwartaal zullen worden
bekend gemaakt. Hopelijk zijn anderzijds de verwachtingen niet te
hoog gespannen. Bovendien merken we op dat zelfs voor een aantal groeilanden de koers-winstverhoudingen flink zijn teruggevallen.
Zo staat de koers-winstverhouding
voor 2011 voor China op gelijke
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looptijd te financieren. Wat ons betreft doen we hier niet aan mee.
Dat betekent dat we liever op korte
tot middellange termijn blijven en
liever niet aan de huidige lage niveaus gaan intekenen op deze uitgiften. Verder valt het op dat nu we
de vakantieperiode ingaan de rust
terugkeert op de markt en de emissieactiviteit wel wat afkoelt.

2,5

Alternatieve beleggingen

Evolutie van de rentevoet van de Spaanse overheidsobligatie op 5 jaar gedurende
de laatste 5 jaar
5,0
4,5
4,0
3,5

2,0
07.2005

07.2006

07.2007

07.2008

07.2009

07.2010

Bron: Bloomberg

hoogte met de VS. Nooit gezien en
toch waar. Het gevolg daarvan is
dat wij voorzichtig maar gestaag
de positie in de groeilanden relatief
verhogen.

Historisch lage rentevoeten
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In tegenstelling tot de aandelenmarkten waren de obligatiemarkten best in hun sas. Alhoewel dat
niet geldt voor alle obligatiemarkten. De overheidsobligaties van de
kernlanden vanuit de eurozone waren de beste leerlingen van de klas.
Ondertussen heeft de rente van de
10-jarige Duitse staatsobligatie opnieuw de 2,50% geraakt. Dat is historisch laag en het laat eigenlijk een
ongemakkelijk gevoel na. Immers,
op dergelijke renteniveaus begint
men voor deflatie te vrezen. Het is
inderdaad zo dat er weinig of geen
prijsdruk is in de eurozone en dat de
groei eerder exportgevoelig is dan
wel het gevolg van sterke binnenlandse consumptie. Voeg daar nog
eens de veroudering van de bevolking aan toe en de gelijkenissen met
Japan worden evident. De dreiging
van de deflatie en de schuldenberg
in Europa zijn ons inziens dan ook
de twee grootste potentiële struikelblokken. Maar voorlopig spinnen
Duitse overheidsobligaties er goed

garen bij. Minder goed vergaat het
de overheidsobligaties van ZuidEuropese landen. Terwijl Griekenland buiten categorie is, blijven
Spaanse en ook Portugese obligaties twijfelgevallen. Gelukkig zijn de
laatste aanbestedingen eerder succesvol verlopen hetgeen wijst op de
bestaande financieringsmogelijkheden binnen de financiële markten
voor beide landen.
Ondertussen kabbelen de bedrijfsobligaties rustig verder. Nochtans
zijn ook hier een aantal opvallende
trends aanwezig. Vooreerst valt het
op dat meerdere ondernemingen
kortlopende schuld terugkopen en
langlopende schuld uitgeven. Daardoor verlengen ze de gemiddelde
looptijd van hun uitstaande schuld.
De bedrijven genieten van de lage
renteniveaus om zich voor langere

Tot slot nog een woordje over de
alternatieve beleggingen. Vooreerst
de grondstoffen. De lichtjes afkoelende Chinese economie heeft voor
verdere druk op de industriële metalen gezorgd. Maar ook de prijs
van de edele metalen leed onder
de zomerhitte. Desondanks houdt
goud zich stevig. Er woedt een
heus debat over waar de prijs van
het edele metaal nu weer naartoe
moet. Terwijl op langere termijn de
vraag vanuit de ontluikende markten hetzij door de consument, hetzij vanwege de centrale banken,
verzekerd lijkt, komt er geen steun
vanwege potentieel hogere inflatie.
En de vlucht naar veiligheid omwille van de eurocrisis zou ook wel
eens kunnen afnemen. Dat maakt
het moeilijk om meteen een richting te kiezen voor de prijs van het
goud. Wat betreft alternatieve fondsen die zoals hedge funds inspelen
op tegengestelde trends binnen de
markten, behouden we de voorkeur
voor liquiditeit en transparantie.

Conclusie
Het totale plaatje is er dus één van voorzichtig optimisme.
De economische groei kabbelt verder, zij het aan een rustiger
tempo. De financiële markten weten er geen blijf mee en volatiliteit
is nog steeds een begrip. Blijkbaar hebben de investeerders ook
last van de hitte en vertaalt zich dat in erratisch gedrag. Als
portefeuillebeheerders proberen we het hoofd koel te houden en ons
niet te laten meeslepen in de samba van de markten.

Economie

(Bron: BNP Paribas Fortis)
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Obligatiemarkten

HOOGRENTENDE OBLIGATIES?
ja, maar via fondsen!

Vang
het
risico
op

Verwend door het schitterende beursjaar 2009
schuiven beleggers meer en meer op richting obligaties van mindere kwaliteit om het rendement op peil
te houden. Diversificatie is in dit segment meer dan
ooit cruciaal. Fondsen bieden een oplossing.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX
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Het geluk kan de
moedigen toelachen
maar opgepast voor
de gevolgen van
vermetelheid

Speuren naar hoge coupons

De Duitse en de Amerikaanse rente zijn historisch laag. De relatief
zwakke groeivooruitzichten en totale afwezigheid van inflatoire druk
duwen het rendement van kwaliteitsvolle staats- en bedrijfsobligaties steeds lager.

Vorig jaar was het mogelijk om sappige coupons op te strijken voor bedrijven met een ijzersterke balans.
De totale paniek op de markten
en de vrees voor een systeemcrisis duwde het renteverschil (de
spread) tussen bedrijfs- en staatsobligaties sterk de hoogte in. Een
jaar later is de situatie volledig
gekeerd. Waar de markt eerst nog
stond te juichen bij de omvangrijke
fiscale reddingspakketten die de
overheden in de economie pompten, krijgen nu voornamelijk de
lidstaten van de eurozone de rekening gepresenteerd. Zware saneringsplannen volgen elkaar op en
werpen een schaduw op de veilige
haven van staatsobligaties.

Ook bij bedrijfsobligaties zijn de
coupons zwaar teruggevallen. De
solide bedrijven hebben fors in de
kosten gesnoeid en zagen hun resultaten sterk verbeteren nu het
economische herstel langzaam
op gang komt. De keerzijde van de
medaille is dat de rendementen ondertussen navenant zijn. Beleggers
gaan daarom op zoek naar hogere
coupons maar verliezen daarbij
soms het kredietrisico of een voldoende spreiding van de portefeuille uit het oog.

Diversifieer uw beleggingen

Hoogrentende
bedrijfsobligaties,
high yield, non-investment grade
of ronduit rommelobligaties of
junkbonds, het zijn allemaal synoniemen voor hetzelfde. Maar
vanaf wanneer spreken we eigenlijk van hoogrentende obligaties?
Onderstaande tabel toont de ratingstructuur van de twee grootste
kredietwaardigheidbeoordelaars.
Emittenten met een rating lager
dan Baa3 bij Moody’s en BBB- bij
Standard & Poor’s vallen in de ’high
yield’ of hoogrentende categorie.
De opdeling investment grade –
high yield is geen formaliteit. Zo
kan de obligatiekoers van een be-

Moody’s

S&P

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

Aaa
Aa+
Aa
AaA+
A
Abbb+
bbb
bbb-

Investment grade

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C
D

Bb+
Bb
BbB+
B
BCcc+
Ccc
ccccc
C
D

High yield

Structuur van kredietwaardigheidsratings bij Moody’s en
Standard & Poor’s

Evolutie van de Itraxx Crossover-index sinds 2007
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Bron: Bloomberg

drijf waarvan de rating verlaagd
wordt naar de high yield categorie,
fors onder druk komen te staan. In
de statuten van de meeste institutionele beleggers staat immers dat
ze geen posities mogen aanhouden
in hoogrentende obligaties. Dit kan
voor zware verkoopdruk zorgen.
Dit betekent echter niet dat hoogrentende obligaties niet interessant
zijn, integendeel. Ook deze bedrijven hebben immers werk gemaakt
van het versterken van hun balansen. Samen met het langzame herstel van de wereldeconomie creëert
dit een aantrekkelijke omgeving
voor hoogrentende obligaties. Kies
wel voor de betere kwaliteit binnen
het high yield segment om te vermijden dat het risico te groot wordt.
De spread van hoogrentende obligaties liep de jongste tijd weer wat
op door de onrust op de markt.
Bovenstaande grafiek geeft de evolutie van de Itraxx Crossover (EUR).
Deze vaak gebruikte graadmeter
voor kredietrisico geeft via de CDS1
van een representatieve index van
51 obligaties een goed beeld van

1. CDS: via een Credit Default Swap kan men het risico op wanbetaling van een portefeuille van
obligaties laten verzekeren. Een waarde van 600 (zie grafiek) betekent dat het 600.000 EUR kost
om een portefeuille van 10 miljoen euro te laten verzekeren voor 12 maanden.

het rendement bij hoogrentende
obligaties.
Uitgaande van ons basisscenario
dat er geen tweede mondiale recessie komt in de komende kwartalen (de zogenaamde double dip)
vormt dit een mooi instapmoment
in hoogrentende obligaties.
Vanwege het hogere kredietrisico is
een goede spreiding van het allergrootste belang. Om te vermijden
dat een individuele hoogrentende
obligatie een te groot deel gaat uitmaken van de portefeuille, kiezen
we in het high yield segment voor
fondsen. Op die manier kan voor
een beperkte investering al een
mooi gespreide portefeuille bekomen worden.
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Conclusie
We zijn positief voor hoogrentende obligaties maar
benadrukken het grote belang
van een voldoende gespreide
portefeuille. High yield fondsen
bieden hier een uitstekende
oplossing.

Rente- en wisselmarkten

CHINESE monetaire politiek

Evolutie,
geen
revolutie
De Chinese regering besliste onlangs om een beperkte stijging van de yuan toe te
laten. Hierop inspelen via obligaties in yuan is voorlopig niet mogelijk aangezien
de in- en uitvoer van yuan strikt gecontroleerd wordt door de regering.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX

De yuan is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Vooral vanuit Amerikaanse en Europese hoek klinkt er al een
hele tijd kritiek op de artificieel lage koers van de yuan.
Op deze manier hebben Chinese exporteurs een competitief voordeel omdat hun exportproducten relatief
goedkoop zijn op de wereldmarkt.
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i
wist u dat?
De renminbi is de officiële
munt van de Volksrepubliek
China. De yuan is de
eenheid van de munt.
Renminbi betekent “geld
van het volk”, en dat mag
u redelijk letterlijk nemen.
De munt wordt immers
strikt georkestreerd door de
Chinese overheid.

Verloop van de pariteit EUR/CNY (linkerschaal) en de pariteit
USD/CNY (rechterschaal)
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Chinese economie nadert een belangrijk
kruispunt

Het Chinese groeimodel komt echter stilaan op een
kruispunt waarbij de exportgedreven groei langzaam
maar zeker moet overgaan in een economische groei,
gestuwd vanuit de binnenlandse consumptie. Het is
vooral in dat kader dat de Chinese regering recent besliste om een beperkte en gecontroleerde stijging van
de yuan toe te laten. Deze beslissing is dan ook meer
ingegeven door eigenbelang dan door de internationale
druk, al zal dit ook wel zijdelings meegespeeld hebben.
De markten verwachten slechts een appreciatie van
zo’n 3% t.o.v. de dollar de komende twaalf maanden.

Groeiende middenklasse

De Chinese consument wil niet enkel producten van
eigen bodem, maar ook importartikelen. Zeker in de
snel groeiende kustprovincies ontstaat de laatste jaren
een groeiende middenklasse die volop wil genieten van
haar nieuw verworven welvaart. Door de yuan geleidelijk te laten appreciëren, wordt die import goedkoper. Dat is niet alleen goed voor de Chinese consument,
maar ook voor de Chinese economie. Door de munt te
laten stijgen, kan men de inflatoire druk milderen en
hoeft men minder snel zijn toevlucht te nemen tot de
traditionele anti-inflatoire renteverstrakking. Dit kan
de Chinese beurzen gunstig stemmen, ook al zullen de
Chinese exporteurs nu met duurdere prijzen op de wereldmarkt moeten concurreren.

China is nu al de derde economie ter wereld en er wordt
verwacht dat Japan zijn tweede plaats in de komende
jaren zal verliezen aan de Chinezen. De Chinese regering staat voor de immense uitdaging om de economie
langzaam te hervormen. Op dit moment wordt ongeveer 40% van het beschikbare inkomen gespaard. Het
gevolg is dat binnenlandse consumptie niet eens een
derde uitmaakt van de economische groei, terwijl dat
in westerse economieën vaak 70% is. Het potentieel is
dus enorm maar om dat grote potentieel te ontginnen
en de Chinese groei minder afhankelijk te maken van de
exportsector, moet de yuan geleidelijk appreciëren en
moeten andere institutionele hervormingen plaatsvinden. De spaarquote is zo hoog omdat de sociale zekerheid en de ondersteuning van het onderwijs amper zijn
uitgebouwd.

In China maakt de
binnenlandse consumptie
niet eens een derde uit van
de economische groei, terwijl
dat in westerse economieën
rond de 70% is.

Dat laatste dienen we bovendien te relativeren. Het
verleden bewijst dat de autoriteiten in Peking bijzonder voorzichtig met muntstijgingen omgaan. De aangekondigde wijziging is zeker geen revolutie, eerder
een evolutie, die past in de toegenomen rol van China
op wereldvlak. Voor westerse bedrijven die exporteren naar China, is de gewijzigde muntpolitiek zonder
meer goed nieuws. Hun producten worden goedkoper
en komen dus vlotter binnen het bereik van de Chinese
consument.

Conclusie
Het is dan ook vooral onrechtstreeks dat beleggers
kunnen profiteren van de appreciatie van de yuan.
Directe beleggingen in yuan via obligaties zijn immers nog niet mogelijk aangezien de munt niet vrij
inwisselbaar is.
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Aandelenmarkten

OVERZICHT VAN HET TWEEDE KWARTAAL 2010

Defensieve
sectoren
scoren goed
In het tweede kwartaal van 2010 verloren de Europese beurzen, gemeten
aan de Stoxx Europe 600 en de BEL20, respectievelijk 7,7 en 10%. Sinds het
begin van het jaar staan de Europese
beurzen op een verlies van 4,4%, terwijl
de BEL-20 een status-quo optekende (+
0,5%). Bij beide evoluties dient nog een
dividendrendement van rond 2,5 tot 3%
geteld te worden.
SANDRA VANDERSMISSEN, RUDY DE GROODT, bart jooris En RUDY VANDORPE,
SENIOR EQUITY SPECIALISTS
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Flash-back

Aan het einde van het vorig kwartaal schreven we: “Begin dit jaar waren we voorzichtig positief voor de aandelenbeurzen met een lichte voorkeur voor defensieve
aandelen vanuit een risico-rendement perspectief. De
cyclische aandelen presteerden in 2009 sterk en anticiperen al veel verbetering. Sectoren als voedingsdistributie, telecommunicatie en farmacie leken ons eerder
goedkoop.”

Defensieve sectoren blijven

We stellen vast dat in het tweede kwartaal defensieve
sectoren beter presteerden dan het marktgemiddelde
(voor telecommunicatie dienen we wel de vergelijking te
maken inclusief dividendrendement). Macro-economische groeivrees leidde tot ondermaatse prestaties van
waarden uit de cyclische en financiële sectoren en van
de (niet-gereguleerde) nutsbedrijven. Op geografisch
vlak leidde de PIIGS-problematiek tot een betere prestatie van aandelen uit Noord-Europa.
Daarnaast zijn er ook cyclische waarden die de storm
in het tweede kwartaal goed doorstaan hebben. Het behelst vooral waarden die een positieve impact ondervinden van de sterke USD (en eveneens de trend naar
appreciatie van de Chinese munt), zoals de luxesector.
De slechtste beursprestatie in het tweede kwartaal
kwam van de oliesector in het kielzog van de BP-ramp
en is het gevolg van onvoorziene omstandigheden.
Naar de tweede jaarhelft toe blijven we erbij dat defensieve waarden goedkoop en aantrekkelijk blijven. Gezien
de sterke val van een aantal cyclische waarden en dus
ook de goedkopere waardering, mag een goed gediversifieerde portefeuille een aantal cyclische aandelen omvatten. Toch blijft er een risico ingeval het verwachte
winstherstel niet gerealiseerd zou worden.

Belgische aandelen
Beste prestaties in het tweede kwartaal:
- defensieve waarden: AB Inbev (+ 6%),
Colruyt (+ 6%), Delhaize (+ 0,5%),
Omega Pharma (- 3%), Telenet (- 3,5%),
Mobistar (- 4%) en Van De Velde (- 4%).
- cyclische waarden: Melexis (+ 8%)
en Bekaert (+ 3%).

De eerste kwartaalresultaten van Colruyt waren goed
en in lijn met de verwachtingen. Het dividend wordt opgetrokken naar 4,48 EUR. We hebben het advies op het
aandeel teruggebracht naar Houden.
Delhaize profiteerde vooral van de sterkere Amerikaanse dollar. Het bedrijf presteert goed en het aandeel blijft
goedkoop gewaardeerd.
De telecomaandelen blijven tot onze favorieten behoren (veilig en hoog dividend). In het derde kwartaal is
er nog een mooie kapitaalsvermindering bij Telenet van
2,23 EUR netto.
Van De Velde is ook dit jaar weer op weg naar een omzetgroei van ca. 5%. Het aandeel is nog steeds eerder
goedkoop.

EVS daalde met meer dan 20% naar 33 EUR. Sommige
investeerders zijn wat teleurgesteld over de resultaten
in “sportjaar 2010” (Olympische winterspelen, Wereldbeker voetbal,…). Wij vinden de reactie overdreven en
geloven dat er voor EVS een aantal mooie jaren aankomen waardoor het bedrijf een aantrekkelijk dividend zal
betalen van 6 à 7%.
UCB slikte een verlies van 18%, vooral als gevolg van
ontgoocheling rond de niet-goedkeuring van Neupro in
de VS. Wij vinden de huidige koers van 26 EUR eerder
een opportuniteit. In tegenstelling tot een aantal jaar
geleden, kennen we vandaag bijna de volledige productportefeuille van de groep voor de komende 10 jaar. Bovendien is de waardering veel redelijker dan afgelopen
jaren het geval was.
GDF Suez presteerde beter dan gelijkaardige Europese
nutsbedrijven, maar dit was een magere troost (- 20%
in het 2de kwartaal). In Frankrijk vroeg de regering,
ondanks gebrek aan bevoegdheid, een audit aan op de
gasprijsformule voor particulieren en in België blijft de
vrees bestaan voor nieuwe vormen van belasting, ook
al zijn de nucleaire perikelen (in tegenstelling tot Duitsland) achter de rug. Het aandeel blijft op onze Kooplijst
staan.

Bekaert en Melexis presteerden zeer goed, maar we
blijven voorzichtig. Indien Bekaert in China blijft presteren zoals afgelopen jaren (90% van operationele winst)
en indien Melexis niet wordt geconfronteerd met een
zeer slecht economisch scenario, hebben beide aandelen nog koerspotentieel. Toch blijven we ons Houden
advies aanhouden.
Naast de overheidsschuldencrisis, de onzekerheid over
een strengere bancaire regelgeving en de nakende
stresstests voor Europese banken, stelt de markt zich
vragen over het toekomstige businessmodel van Dexia
(- 30%). KBC kon de schade beperken. Het aandeel verloor 11%.
Nyrstar was één van de cyclische slachtoffers. Na het
forse herstel (het aandeel daalde eerder tot onder de
2 EUR), begonnen heel wat beleggers winst te nemen.
Dat gold trouwens ook voor ons. Nyrstar is een pure
“play” op de zinkprijs. We kopen weer rond 7-7,50 EUR.
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Aandelenmarkten

Europese aandelen
De beste prestaties van het tweede trimester die
onze aandacht trokken, zijn:
- bij de defensieve waarden: CSM (+2%) en
Beiersdorf (0%);
- bij de cyclische waarden: Daimler, BMW, EADS
en Ericsson.
De grote verliezers zijn BP (-45%), Nokia (-42%)
en Arcelor (-32%).

Daimler en BMW waren topperformers (+ 17% en + 12%).
Dit is te danken aan sterk herstellende verkopen van
premiumwagens (die vorig jaar niet konden meegenieten van slooppremies), aan China, de hogere dollar, aan
het herstel binnen de financiële dienstentak en nieuwe
modellen. Onze voorkeur gaat naar de luxesector en
meer specifiek naar LVMH.
Ericsson (+ 30% in 2010, + 11% in het 2de kwartaal), ’s
werelds grootste leverancier van telecommunicatienetwerkapparatuur en -diensten, werd gedreven door de
zeer goedkope waardering, de sterke balans, margeherstel en Sony-Ericsson (dat met succes met Google’s android systeem werkt). De omzet in de netwerkendivisie
blijft nog onder druk staan. We schuiven SAP (+ 10% in
2010) naar voor.
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Binnen de defensieve waarden valt CSM op (+ 32% in
2010, + 2% in het 2de kwartaal), de Nederlandse producent van bakkerij-ingrediënten en afbreekbare bioplastics (Purac). Nu het positieve effect van lagere inputkosten stilaan is uitgewerkt, zien we aantrekkende
volumegroei, het herstructureringsprogramma, groeimotor Purac en een sterke dollar als drijfveren.
Ook Beiersdorf, eigenaar van het Nivea-merk, hield
zich sterk (koersevolutie van het aandeel: vlak sinds het
begin van het jaar). De waardering, gesteund door de
sterke balans, scoort goed. Toch blijft de prestatie van
het Nivea-merk wat achterop tegenover concurrerende
producten en heeft de groep in de groeimarkten nog niet
de kritische omvang. Het aandeel blijft koopwaardig,
maar Danone (+ 2% in 2010) kan een beter alternatief
zijn, naast posities in andere defensieve aandelen zoals
Novartis, France Telecom en Royal Dutch Shell.
Na BP was Nokia (- 42%) de grootste flop. In vergelijking
met het rampenjaar 2009, was de recente winstwaarschuwing eerder klein. Nokia blijft vasthouden aan het
Symbian besturingssysteem. Zonder zicht op margeherstel zien we weinig potentieel.
Binnen de financiële waarden was in Europa Crédit
Agricole (- 36%) het grootste slachtoffer.
Arcelor (- 32% in 2010, hoofdzakelijk in het 2de kwartaal) viel ten prooi aan twijfels over het verwachte
winst-herstel, vooral door de restrictieve maatregelen
in China en de impact op de prijs van ijzererts. Mocht de
groep in 2011 een operationele cashflow realiseren van
rond de 14 miljard USD (vs. 5 miljard in 2009), dan is
de waardering interessant rond de 23 EUR. Meer defensieve cyclische waarden zoals DSM kunnen een veiliger
alternatief zijn.

Aandelenmarkten

BP EN DE OLIERAMP – EEN ANALYSE

BP besmeurd
Niemand kon voorzien dat het olieongeluk van operator BP op 20 april in de diepe
wateren van de Golf van Mexico de grootste milieuramp in vredestijden zou worden. Maar wat is de impact ervan op BP en op het aandeel?
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST

De hoofdvraag blijft wanneer het
lek zal gedicht worden. De huidige
werkzaamheden helpen in beperkte mate en het is wachten tot
de twee nieuwe putten geboord zijn
tegen eind augustus (boorwerken
duren drie maanden).
Onzekerheden en recente negatieve
ontwikkelingen zijn de blijvende
vraag naar de precieze grootte van
het lek, het feit dat partner Anadarko (25% participatiegraad in het
project, naast Mitui met 10%) zich
van zijn financiële verplichtingen
tracht te ontdoen en het huidige
tornadoseizoen.
In ons basisscenario gaan we er
van uit dat het lek tegen eind augustus zal gedicht zijn. We rekenen
dat BP jaarlijks een kasstroom van
30 miljard USD zal realiseren en 18
miljard USD zal investeren. Dit betekent een jaarlijkse vrije kasstroom
van 12 miljard USD. BP heeft beslist
om over 2010 geen dividend uit te
betalen (besparing van 10 miljard
USD) en we gaan er van uit dat dit

zo blijft. Wat het kostenplaatje betreft, komen we op een totale kost
van 48 miljard USD, te betalen over
4 jaar. Vooreerst is er het 20 miljard
USD rampenfonds dat BP over de
komende 4 jaar zal aanleggen (en
dat gedekt is door activa voor de
nog niet gestorte bedragen), een
geschatte opruimkost van 6 miljard
USD, 2 miljard USD allerlei kosten en 20 miljard USD aan boetes
indien BP schuldig zou verklaard
worden (zijnde een boete van 4.300
USD/barrel voor elke barrel die niet
gerecupereerd is over de periode
eind april tot eind augustus). In dit
scenario kan BP de ramp financieel
aan. De groep vertrekt van een gezonde financiële balans en zal nog
voor 20 miljard activa verkopen.
Het is niet omdat de geschatte kost
lager uitvalt dan het verlies aan
marktkapitalisatie dat het aandeel
koopwaardig of zonder risico is.
Een deel van het verlies van marktkapitalisatie weerspiegelt lagere
toekomstige groeiverwachtingen.

De regio rond de Golf van Mexico
maakte 11% uit van de productie en
was zeer winstgevend en was – als
we Alaska meerekenen – belangrijk
voor de toekomstige groei. BP’s reputatie in het gebied is geschaad en
de groep gaat er activa verkopen.
Ook de minder sterke schuldratio’s
leggen een hypotheek op toekomstige groei.
In scenario twee gaan we er van uit
dat het nog twee maanden langer
duurt vooraleer het lek onder controle is. In dat geval zou er alleen
al 27 miljard USD bijkomen aan potentiële boetes en zullen de overlevingskansen van BP wel in vraag
gesteld worden.
Omdat de VS nu reeds 50% van
zijn olie importeert en de “Golf van
Mexico” goed is voor 30% van de
olieproductie verwachten we dat
het boorverbod voor de sector na
6 maanden zal opgeheven worden.
Het is nog vroeg voor niet-conventioneel gas op het land om deze olie
volledig te vervangen.
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Thematische analyse

BELEGGEN IN GRONDSTOFFEN VIA FUTURES

Contango &
Backwardation
Een belegger moet niet alleen een visie hebben op de verwachte prijsevolutie van de
onderliggende grondstof maar ook een visie op de toekomstige prijsevolutie van de
termijncontracten. Voorwaar niet evident.
ALAIN SERVAIS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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Op de grondstoffenmarkt krijgt de particuliere belegger, op één uitzondering na, vrijwel nooit fysiek te
maken met de koopwaar. Bij het merendeel van de
beleggingen wordt de onderliggende grondstof nooit
aangekocht noch geleverd. Een rechtstreekse belegging zou immers weinig rendabel zijn wegens de hoge
leverings- en opslagkosten. Om die beperking te omzeilen, wordt er in grondstoffen belegd via termijncontracten (“futures”) die vlak voordat ze aflopen worden
doorgerold naar de volgende vervaldag om fysieke
levering te voorkomen (bij een future wordt vandaag
een prijs bepaald voor levering van een goed binnen
x aantal weken of maanden). De markten bestaan uit
reeksen termijncontracten die tegelijkertijd genoteerd
worden. De belegger krijgt dus te maken met de koers
van deze termijncontracten en niet met de spotkoers
van de grondstof zelf (de spotkoers is de prijs voor onmiddellijke fysieke levering).
De prijs van de “future” hangt af van de spotkoers en
de vervoer- en opslagkosten van de grondstof. Voor
agrarische producten speelt ook de invloed van de seizoenen een grote rol. Bijgevolg kan de daaruit voortvloeiende futurecurve (die de prijzen van de contracten

weergeeft op verschillende toekomstige vervaldatums)
verschillende vormen aannemen:
- wanneer de prijs in de toekomst (future) boven de
prijs van vandaag (spot) ligt, zegt men dat de curve
van de toekomstige koersen in contango verkeert.
- wanneer de termijnprijs onder de spotprijs ligt, zegt
men dat de curve van de toekomstige koersen in backwardation verkeert.

Het doorroleffect

Vermits een future een afloopdatum heeft en dus een
beperkte looptijd kent, moeten deze om een langere

Futuresprijs

Grondstoffenmarkt

Backwardation

Contango

Vervaldatum
1m

2m

3m

4m

5m
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8m
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blootstelling te behouden op de onderliggende grondstof telkens hernieuwd of doorgerold worden. Dit moet
gebeuren iets voordat deze afloopt want bij aankoop
van een futurecontract gaat men de verplichting aan de
onderliggende grondstof te kopen tegen de voorafbepaalde voorwaarden op de vervaldag. Om te vermijden
dat men dus x ton tarwe of y ton koper geleverd krijgt

wordt het futurecontract dus vóór die datum verkocht.
Het doorrollen impliceert dat men tegelijkertijd een
nieuw futurecontract koopt met een vervaldag verder
in de toekomst. Dit kan een positief effect hebben op
het rendement, als de nieuwe future goedkoper is dan
diegene die men verkocht heeft of een negatief effect
als de nieuwe future duurder is. Dit mechanisme heet
“de positie doorrollen”.

Het doorroleffect verkleinen

Contango-situatie

Backwardation-situatie
In welke context doet deze situatie zich voor?

Bij grote of toenemende voorraden en wanneer er
overschotten zijn op de fysieke markt (het aanbod is
groter dan de vraag).
De kopers willen een grote korting krijgen voor onmiddellijke levering en oefenen dus neerwaartse
druk uit op de prijzen.
De producenten oefenen een opwaartse prijsdruk uit
op de vervaldagen die verderaf liggen door termijncontracten (futures) aan te kopen.
Wanneer de koersen laag zijn, bestaat er doorgaans
een contango-configuratie.

Bij kleine of afnemende voorraden en wanneer er tekorten zijn op de fysieke markt (de vraag is groter
dan het aanbod).
De kopers zijn bereid om een stevige toeslag te betalen voor onmiddellijke levering.
De producenten oefenen een neerwaartse prijsdruk
uit door termijncontracten (futures) te verkopen.
Wanneer de koersen hoog zijn, bestaat er doorgaans
een backwardation-configuratie.

Hoe moet u deze situatie interpreteren?
De markt probeert de aanvoer van het product uit te
stellen, wat wordt vertaald in een hogere vergoeding
voor vervaldagen die verder in de toekomst liggen.
De markt anticipeert op een koersverhoging in de
toekomst, wanneer de vraag hoger zal zijn dan het
aanbod.

De markt bestraft de opslag of het bijhouden van producten, wat wordt vertaald in een hogere vergoeding
voor vervaldagen die dichter in de toekomst liggen en
waarop het product “op afroep” beschikbaar zal zijn.
De markt anticipeert op een koersverlaging wanneer
het aanbod hoger zal zijn dan de vraag.

Gevolg
Als het contract met een verder in de toekomst verwijderde vervaldag duurder is dan het voorgaande
contract, geeft de belegger voor de aankoop van dat
nieuwe contract een hoger bedrag uit dan het bedrag
dat hij int voor de verkoop van het contract met de
vervaldag die dichterbij ligt. Hij behaalt dus een negatief rolrendement. Hij kan dit verlies deels beperken door een positie in te nemen in verder in de toekomst verwijderde vervaldagen. Ten opzichte van de
spotprijs moet dit roleffect eerst worden weggewerkt
alvorens de belegger winst begint te boeken.

Als het contract met een verder in de toekomst verwijderde vervaldag goedkoper is dan het voorgaande
contract, geeft de belegger voor de aankoop van dat
nieuwe contract een lager bedrag uit dan het bedrag
dat hij int bij de verkoop van het contract met de vervaldag die dichterbij ligt.
Het rolrendement is dus positief en dat levert winst
op voor de belegger weliswaar zonder rekening te
houden met de evolutie van de spotprijs.
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Portefeuillebeheer

DE RATIONELE belegger bestaat niet

Asymmetrie:
een volwaardig
antwoord?
De geschiedenis van de financiële
markten leert ons dat het diversifiëren
van een portefeuille zich best niet beperkt tot het combineren van diverse
activacategorieën (aandelen, obligaties, alternatieven en “cash”), maar ook
verschillende beheersstijlen kan omvatten om het rendement en de risicobeheersing te optimaliseren.
CARL JACOBS – PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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Een mens laat ook in zijn financiële keuzes de emotie
dikwijls spreken en dit kan al eens uitlopen tot nare gevolgen. Als mensen beleggingskeuzes maken op grond
van overspannen verwachtingen kan dit leiden tot
hypes gevolgd door paniek op de beurs.
Beleggers gaan anders om met winst dan met verlies.
Bij winst willen ze het geld veilig stellen en bij verlies
proberen ze weer terug te komen op het nulpunt. Het
psychologisch effect van koersverlies op de belegger
is driemaal zo groot als het effect van koerswinst. Een
klein voorbeeld moet dit duidelijk maken: een onderzoek heeft uitgewezen dat een belegger een stijging van
10.000 euro een ‘grote stijging’ vindt maar een verlies
van 3.500 euro ook al een ‘grote daling’ vindt.

Het psychologisch
effect van koersverlies
op de belegger is
driemaal zo groot als
het effect van
koerswinst.
Bepaalde mensen filteren informatie asymmetrisch.
Deze mensen horen graag informatie die bevestigt wat
ze toch al denken en staan minder open tot informatie
die wat indruist tegen hun opinie. Ze luisteren als ze
eenmaal positief gestemd zijn beter naar goed nieuws,
dan naar slecht nieuws (asymmetrische informatiefiltering) waardoor hun verwachtingen over beleggingen
dan te hoog gespannen zijn.

Asymmetrisch portefeuillebeheer gaat uit van wat een cliënt
wil: “Mijn beheerder moet beleggen wanneer de markten stijgen, maar in “cash” gaan wanneer ze dalen.”

Nogal wat beleggers hebben een asymmetrisch risicogedrag. Zodra het op betalen aankomt – en zeker wanneer dat tot verlies leidt – zijn zij geneigd om excessieve risico’s aan te gaan om dat te voorkomen. Met
andere woorden: deze beleggers veranderen doorlopend op volstrekt niet-lineaire noch logische wijze van
risico-averse naar risicovolle individuen en omgekeerd.
Verder worden ze verdrietiger van verlies, dan dat ze
kunnen genieten van winst (verliesaversie), waardoor
ze als het ware overgevoelig zijn voor verlies.

Waartoe leiden al deze bevindingen?

Tot het blootleggen van een aantal stressfactoren waaraan sommige beleggers ten prooi vallen bij het nemen
van hun beleggingsbeslissingen. Deze investeerders
worden geconfronteerd met hun emoties zoals: hoop,
euforie, twijfel, ongeloof, angst, paniek en wanhoop. Ze
zijn dan ook op zoek naar duiding en advies om de emoties die hun financieel gedrag mogelijks beïnvloeden te
kanaliseren.
De asymmetrische risicohouding en het asymmetrisch
filteren van informatie, kunt u voor een groot stuk bijsturen door asymmetrisch portefeuillebeheer aan te
wenden.
Asymmetrisch portefeuillebeheer reikt de hand aan
deze klanten die in de markten willen zijn als het goed
gaat en uit de markt wensen te stappen wanneer het
minder goed gaat. Het asymmetrisch beheersconcept
bevat een dubbel objectief: profiteren van koersstijgingen wanneer de financiële markten stijgen en de veiligheid van “cash” opzoeken wanneer de markten zich
grillig gedragen of dalen. Het beste van deze twee werelden samenvoegen tot één geheel heeft wel te verstaan zijn prijskaartje: u zult niet systematisch de maximum return behalen – lees “het onderste uit de kan
halen“ – in positief georiënteerde markten terwijl u het
verlies zult beperken wanneer de markten de verkeerde
richting uitgaan.
Het risicoprofiel bepaalt ook bij deze vorm van beheer
de uiteindelijke mate van risicodragende activa opge-

nomen in de portefeuille. Op basis van de antwoorden
in de vragenlijst van het beleggingsprofiel, zal BNP Paribas Fortis Private Banking bepalen welk profiel voor
deze portefeuille het best bij de persoonlijke en financiële situatie van de belegger past.
Asymmetrisch beheer is een ideale aanvulling op de
klassieke diversificatiestrategieën eigen aan het portefeuillebeheer. Deze vorm van beheer combineert een
gediversifieerd aanbod van fondsen die op basis van
hun respectieve beslissingsmodellen en op een dynamische wijze hun posities in aandelen- en/of obligatie- en/of alternatieve beleggingen kunnen aanpassen
en desgevallend geleidelijk aan het risicodragende deel
van de portefeuille afbouwen ten gunste van “cash”. Dit
type beheer investeert in een waaier van beleggingsinstrumenten met asymmetrische opzet. Deze hanteren verscheidene modellen van risicobeheersing om
hun beschermingsniveaus waar te maken (met formele
of morele garantie van herzienbare referentiewaarde,
puur kwantitatief beheer met sterke risicocontrole).
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conclusie
Asymmetrisch portefeuillebeheer beoogt een
optimaal evenwicht te bereiken tussen het streven
naar rendement en het inbouwen van veiligheid;
het staat voor beleggen zonder emoties en met een
strikte risicocontrole.
Uw private banker zal er u meer over vertellen.
Aarzel niet hem te contacteren.

