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Editoriaal

CoCo’s
Het blijft verbazingwekkend hoe inventief de financiële wereld blijft, en tegen
welke snelheid oplossingen opkomen. Neem nu het voorbeeld van CoCo obligaties, een antwoord op de nieuwe regels van Basel III (waar onze aandelenspecialist in dit nummer nog even op terugkomt met zijn ervaring in de financiële sector). Of we de nieuwigheden nu adviseren of niet (in dit geval manen
we tot voorzichtigheid aan), het is belangrijk om u op een zo transparant mogelijke manier in te lichten over wat er achter deze spitsvondigheden schuilt.
Daarbuiten kijken we natuurlijk naar wat er vandaag in de economie speelt, en
dat is nogal wat. De ‘muntenoorlog’, de achtergrond van de lage obligatierentes, de prestaties van de aandelenmarkten, en de situatie van de opkomende
markten (moeten we ze zo nog noemen?) en hun bijbehorende munten, zoals
de real, komen in dit nummer aan bod.
In plaats van te kijken naar topkooplijstjes van aandelen of obligaties, bekijken
we alternatieven in de huidige context van lage rentes en trage economische
groei: door te profiteren van de groei in andere regio’s en het rendement veilig
te stellen ondanks de lage rentes. Hoe? We geven graag wat meer duiding omtrent hoogrentende obligaties, aandelen met een hoog dividend, en ‘Absolute
Return’ fondsen.
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.

We geven de voorkeur
aan alternatieve
beleggingen die
rendement opleveren
boven lijsten met
koopwaardige
aandelen en obligaties.
Stefan Van Geyt,
Director Investment Services

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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ONGEWONE PROBLEMEN VRAGEN OM ONGEWONE REMEDIES

Hoogste niveau
van het jaar
in zicht
De aandelenmarkten lijken zich op te maken om het
jaarrecord van april aan te vallen. De derdekwartaalresultaten kunnen daarbij helpen. Met een zwakke
munt proberen landen elkaar vliegen af te vangen
op de wereldmarkt. Maar de enige winnaar van dit
obscene spelletje is de goudprijs. Naast goedkope
productiegebieden ontpoppen de groeilanden zich
steeds meer tot interessante afzetmarkten. Ook de
belegger kan hier zijn voordeel mee doen.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Een gaatje

i
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Het vooruitzicht van
een soepeler monetair
beleid lijkt momenteel de
enige katalysator van de
beursstijging te zijn. De goede
bedrijfsresultaten zouden die
rol moeten overnemen.

Het lijkt wel of alle dril- en boorwerk van de beurzen toch resultaat
begint op te leveren. Er is een klein
gaatje ontstaan in het onzichtbare
plafond waar de indices nu al sinds
april tegenaan botsen. Herinner u
dat in die mooie lentemaand de
crisis uitbrak rond wat we nu gemeenzaam de PIIGS-landen noemen: Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje. Kort daarvoor
hadden de beurzen nog hun hoogste toppen van het jaar bereikt.
Gaan ze die nu opnieuw evenaren
of - laten we even optimistisch
wezen - overtreffen? De waarderingen liggen nog steeds gunstig,
maar dat is al een kleine eeuwig-

heid zo. Wat de markten vooral
hindert is de alom aanwezige onzekerheid, die nu eens gevoed wordt
door vragen over het economische
herstel, dan weer door vrees voor
een schuldencrisis in een van de
zwakkere Europese landen. Maar
misschien kan een golf van meevallende derdekwartaalresultaten
hier verandering in brengen.

Een nieuw resultatenseizoen

Het nieuwe resultatenseizoen is nog
jong maar veelbelovend. Opnieuw
overtreffen de cijfers massaal de
verwachtingen. De bedrijven lopen er afgelijnd bij. Ze hebben hun
balansen opgekuist, hun schulden
verminderd, door zware besparingen hun winstmarges relatief
zuiver door de crisis geloodst en
ze doen nu al wat nodig is om hun
activiteiten te heroriënteren naar
regio‘s waar economische groei, in
tegenstelling tot het Westen, nog
rijkelijk aanwezig is. Goede kwartaalcijfers zouden kunnen helpen
om de sceptische en risicoschuwe
belegger alsnog over de streep te
trekken. Maar tot op heden blijft die
vooral zitten in veilig staatspapier,
ook al brengt dit nauwelijks iets op.

Japans scenario vermijden

Merkwaardig is dat het hervonden
elan van de beurzen samenvalt

Evolutie van Japanse consumentenprijzen over de voorbije 20 jaar
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met toenemende geruchten over
een nieuwe golf van monetaire
versoepeling. Die heeft vooral tot
doel de rente voor de onder schulden bedolven westerse regeringen
laag te houden, en door het opkrikken van de geldmassa deflatie
te voorkomen. Het Westen wil immers niet in dezelfde fuik terecht
komen als Japan. Daar worstelen
ze al sinds het midden van de jaren
‘90 met prijzen die eerder dalen
dan stijgen. Consumenten hebben
daardoor de neiging hun aankopen
almaar uit te stellen, wat een vloek
is voor de economie. Om te groeien
is die veroordeeld om te exporteren. Maar probeer dat maar eens

met een yen die het ene hoogterecord aan het andere rijgt. Ten einde
de yen af te remmen verkocht de
Bank of Japan vorige maand zo‘n 2
biljoen yen. Een trendommekeer is
daarmee evenwel niet bereikt.

Ongewone remedies

Ook Amerika en Europa kunnen zich
momenteel geen sterke munt veroorloven. Een hoge werkloosheid
en zure besparingsplannen hypothekeren de binnenlandse vraag.
Daarom moet de groei elders gezocht worden. Een goedkope munt
komt dan goed van pas. En dus zie
je dollar en euro haasje over spelen.
Leek de opmars van de dollar en-

Goudkoorts

Evolutie van de goudprijs over de laatste 12 maanden
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kele maanden geleden nauwelijks
te stuiten, vandaag is het alweer de
euro die aan het langste eind trekt.
Een blijvertje? Wij betwijfelen het.
De kracht van de euro is vooral te
wijten aan de weigering van Trichet
om enthousiast mee te lopen in de
al te soepele muntpolitiek van Britten en Amerikanen. Niet dat de Europese centrale bank afzijdig blijft.
Ook zij voert een bijzonder soepele
kredietpolitiek naar banken toe en
ondersteunt met aankopen van
staatsobligaties de landen in de
Europese periferie. Maar ze weigert
deze politiek uit te breiden naar
de ganse eurozone, ook al omdat
de Duitse vertegenwoordiging bij
de ECB hiervan gruwt. De Bank
of England en de Federal Reserve
daarentegen tonen minder reserves. Ongewone situaties vragen om
ongewone remedies, zo luidt het
motto. Maar door onbewandelde
paden in te slaan riskeer je ook uit
te komen op plaatsen waar je liever nooit belandde. Dat is de redenering van Trichet en ook Bernanke
toonde zich laatst opvallend voorzichtig. Zo kan men zich afvragen
of de Federal Reserve begin november de geldkraan wel even ver
zal opendraaien als de markt verwacht. Het tegendeel zou de dollar
een stevige adrenalinestoot geven.
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Bron: Bloomberg

De economische onzekerheid duwt
beleggers nog steeds massaal
richting veilige staatsobligaties. Of
dit zo‘n goed idee is, beantwoorden we elders in dit nummer (zie
pagina 16). Maar wat zijn de alternatieven? Goud? De vastbeslotenheid van vele landen om hun eigen
munt een voetje te lichten geeft
de goudprijs de wind in de zeilen.
Hoe ver zal de nieuwe goudkoorts
ons voeren? Om de prijzen van de
jaren tachtig in reële termen te
evenaren, heeft het edele metaal
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nog een hele weg te gaan. Vraag
is of het onderweg niet struikelt.
Zeker, het wordt almaar moeilijker
nieuw goud te vinden. En de centrale banken, vooral dan die van
de groeilanden, zijn opnieuw koper
geworden in plaats van verkoper.
Bovendien vertaalt de toenemende
welvaart in Zuidoost-Azië zich in
een toenemende vraag naar juwelen. Dat alles ondersteunt de langetermijnperspectieven naar goud.
Maar op korte termijn speelt vooral
de speculatie en die kan de wildste dingen doen. Een bijkomend
probleem is dat je goud moeilijk
kan waarderen in functie van rendement. Er is namelijk geen rendement. Van een obligatie krijg je
intrest, van een aandeel dividend,
van goud… niks. Het enige wat we
kunnen zeggen is dat het goedje
schaars is en gegeerd. Bovendien
heeft het doorgaans een lage correlatie met andere soorten beleggingen, waardoor het voor een stuk
de volatiliteit van een beleggingsportefeuille kan doen dalen. Een
beetje goud in de portefeuille kan
dus geen kwaad, maar alle heil uit
die hoek verwachten is niet meteen
de oplossing.

Op zoek naar groei

6

In een wereld waar groei schaars
is (en dus gegeerd) lijkt een voldoende grote aanwezigheid in die
hoeken van de wereld waar nog
veel groei is, geen slecht idee. We
denken dan in de eerste plaats aan
Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika.
Maar ook heel wat Oost-Europese
beurzen doen het niet slecht. Hun
relatief grote afhankelijkheid van
de West-Europese afzetmarkten
vraagt wel om een zekere voorzichtigheid. De andere groeilanden hebben hier minder last van.
Niet alleen zien zij hun onderlinge
handel fors toenemen, maar daarnaast profiteren zij in toenemende

Evolutie van het aantal gezinnen met een jaarinkomen van 10.000 USD of meer
(voor China en India)
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mate van een fors groeiende interne markt. Die laatste wordt geschraagd door twee factoren: een
opkomende middenklasse en een
snel oprukkende verstedelijking.

Een nieuwe middenklasse

In China alleen verhuist ieder jaar
een mensenmassa ter grootte van
een- tot tweemaal de Belgische bevolking van platteland naar stad.
Voor al die mensen dienen huizen
gebouwd te worden, moet er elektriciteit, water en verwarming zijn,
en dienen er transportmogelijkheden voorzien te worden richting
werk. De behoefte naar infrastructuur is dus immens. Maar daar
stopt het niet bij. Het basisrecept
van het Chinese groeimirakel mag
dan wel een combinatie zijn van
geleidelijke liberalisering, politieke
stabiliteit en - vooral - goedkope
arbeid, daarnaast zien we – zeker
in de meer ontwikkelde kuststreken – de lonen van jaar tot jaar
behoorlijk toenemen. Tussen 2004
en 2009 is het aantal Chinese families met een jaarloon van minstens
10.000 USD verdrievoudigd tot 52

2004

2009
Bron: Euro Monitor Morgan Stanley

miljoen. Op zich lijkt dit niet veel,
maar met een dollar doe je in China
wel een pak meer dan hier.
Steeds meer mensen zien we van
hun bescheiden welvaart profiteren. Ze kopen zich een modern
kookstel, een ijskast, een computer
of wagen zich aan een korte vakantie. Twee tot drie procent van
de Chinezen bezit ook al een auto.
Daarmee is China nu al de grootste
automarkt ter wereld. We kunnen
ons nauwelijks voorstellen wat dat
zal geven wanneer 20%-30% van de
bevolking met een auto rond rijdt.
De uitdagingen voor het milieu en
de infrastructuur zijn enorm. De
ontluikende consumentenmarkten
in de groeilanden vormen een interessant beleggingsthema, waar zowel via lokale als via westerse bedrijven op ingespeeld kan worden.
Voor deze laatste is het een interessante manier om te ontsnappen
aan de toenemende verzadigingsverschijnselen op de thuismarkt.

Economie

(Bron: BNP Paribas Fortis)
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SAMBA IN BRAZILIË, TREURMARS IN HET WESTEN

Braziliaanse
real
Een verstandig monetair en fiscaal beleid kan in combinatie met de bodemrijkdom van Brazilië een economische
grootmacht maken. De sterke groei, de
aantrekkelijke rente en de instroom
van buitenlandse investeringen ondersteunen de Braziliaanse real (BRL).
Ondanks de appreciatie de afgelopen
kwartalen heeft de BRL zeker nog
potentieel.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Braziliaanse groei is op toerental
8

De Braziliaanse economie herstelt sterk na de mondiale recessie van de afgelopen jaren. Een solide arbeidsmarkt en een groeiende middenklasse ondersteunen de
private consumptie. De werkloosheidsgraad daalde in
augustus verder tot 6,7%. Om dit even in perspectief te
plaatsen: studies wijzen uit dat de zogenaamde NAIRU
(Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment)
voor Brazilië rond de 7,5% schommelt. Dit wil zeggen
dat er inflatoire druk ontstaat als de werkloosheid onder dit niveau zakt, onder andere via druk op de lonen.
Een verdere verhoging van de centralebankrente (nu
10,75%) is daarom niet uitgesloten om de geloofwaardigheid van de inflatiedoelstelling van 4,5% niet in het
gedrang te brengen.

De Braziliaanse economie zal dit jaar een BBP-groei
van ruim 7% neerzetten. Dit groeiritme is echter niet
houdbaar. De cijfers worden immers vertekend door
het zwakke basisjaar 2009. Consensusvoorspellingen
gaan de komende jaren uit van een groei van 4 à 5%.
De mooie groeivooruitzichten en de solide arbeidsmarkt
staan in sterk contrast met de situatie in het Westen.
De VS, de eurozone, het VK en Japan hebben te kampen
met een amechtige groei en staan voor een lang proces
van schuldreductie na de massale reddingsoperaties
tijdens de recessie. De Braziliaanse real (BRL) is al mooi
geapprecieerd de afgelopen kwartalen, maar heeft gezien de rooskleurige vooruitzichten zeker nog potentieel
om verder te verstevigen tegenover de euro.
De komende jaren zal de Braziliaanse economie bovendien ondersteund worden door investeringen in het
kader van het WK voetbal in 2014 en de Olympische
Spelen van 2016 die in Brazilië zullen plaatsvinden. De
forse investeringen in de infrastructuur van het land
(wegen, spoorwegen, havens) zullen de werkgelegenheid verder ondersteunen en leggen de bodem voor een
robuuste langetermijngroei. Het verleden leert wel dat
de kosten van infrastructuurwerken vaak worden onderschat, wat kan wegen op de Braziliaanse begroting.
Investeringen zijn echter broodnodig. Volgens een rapport van het World Economic Forum beschikt Brazilië
over een erg verouderde infrastructuur die de toekomstige economische ontwikkeling van het land in de weg
staat. Bovendien is de fiscale positie van het land verre

van slecht. De steunprogramma’s en de investering in
scholing hebben de begroting wel in het rood geduwd,
maar een geschat tekort van 2,4% (van het BBP) is zeker
beheersbaar. Ook de staatsschuld is met 41% van het
BBP onder controle. Ter vergelijking: in de eurozone ligt
de gemiddelde overheidsschuld op 80%.

Gezond beleid moet oververhitting voorkomen

Op 1 januari 2011 krijgt Brazilië een nieuwe president.
De tweede ambtstermijn van de immens populaire
Lula zit er op en hij kan zich volgens de grondwet niet
meer kandidaat stellen voor een derde termijn. Hoogstwaarschijnlijk wordt partijgenote Dilma Rousseff zijn
opvolgster. Uitsluitsel daarover valt op 31 oktober. De
financiële markten rekenen op een voortzetting van het
succesvolle economische beleid onder president Lula.
De grootste valkuilen voor de nieuwe president zijn een
oververhitting van de economie en een te snelle appreciatie van de BRL. Om dit te vermijden voerde Brazilië
in oktober 2009 al een taks in van 2% op buitenlandse
investeringen in Braziliaanse aandelen en obligaties.
Intussen werd de obligatietaks zelfs opgetrokken naar
6%. Door het moeizame herstel in de VS en Europa zoeken steeds meer beleggers en investeerders hun heil in
de groeilanden die bewezen hebben dat ze een prominente plaats op de financiële markt waard zijn. De BRL
stijgt door de sterke instroom van buitenlands kapitaal.
Enerzijds stelt dit de exportsector voor een probleem
aangezien een aanhoudende stijging van de munt de
Braziliaanse exporteurs opzadelt met een concurrentieel nadeel op de wereldmarkt. Anderzijds heeft Brazilië
de buitenlandse investeringen nodig om het tekort op
Verloop van de Braziliaanse werkloosheidsgraad sinds 2002
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de lopende rekening te financieren. Dit deficit ontstaat
omdat de spaarquote van de gezinnen, bedrijven en
overheid onvoldoende zijn om de investeringen te financieren.
Steeds meer landen trachten zowel verbaal als nonverbaal (door in te grijpen op de wisselmarkten) de eigen munt naar beneden te duwen. Guido Mantega, de
Braziliaanse minister van financiën, nam onlangs geen
blad voor de mond en had het over een globale valutaoorlog. Toch zal het volgens ons niet evident zijn om
de stijging van de BRL af te remmen. Bovenop de eerder
geschetste troeven is er immers ook nog de bodemrijkdom die de Braziliaanse economie verder zal ondersteunen. Met zowel ijzerertsreserves, oliebronnen als
‘soft commodities’ koffie, suiker, rundvlees, sinaasappelsap en dergelijke heeft Brazilië een solide langetermijntroef in handen.
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Brazilië is klaar om een grotere rol te spelen op
de wereldmarkt. De economische vooruitzichten
zijn uitstekend. De BRL zal hier volgens ons van
profiteren.
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Vooruitzichten voor de pariteit EUR/BRL
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Huidige koers (20.10.2010)
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Obligatiemarkten

Contingent Convertible bonds
Niet geschikt voor iedereen

CoCo’s
Contingent convertibles zijn nog in
volle ontwikkeling. Aan de aantrekkelijke coupon zijn uiteraard een aantal
risico’s verbonden. Eventuele investeringen dienen geval per geval bekeken
te worden maar gezien het voorlopig
beperkte aanbod is het niet evident een
goede afweging te maken tussen risico
en rendement.
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What’s in a name?

De “contingent convertibles”
(kortweg CoCo’s) zijn obligaties
die automatisch omgezet worden
in aandelen van zodra het
kapitaalniveau van de uitgever
onder een vooraf gedefinieerde
grens zakt.

Hoe werkt het?

De werking van een CoCo leggen we uit aan de hand van
twee concrete voorbeelden.

KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

• De Britse bank Lloyds bood als één van de eersten
CoCo’s aan. De voorwaarden zijn als volgt:

De financiële crisis heeft de toezichthouders wakker geschud. De nieuwe Basel III regels stipuleren dat de banken een hogere kapitaalbuffer zullen moeten aanhouden
om potentiële verliezen op te vangen. Op die manier wil
men een herhaling van de bankencrisis voorkomen.

Emittent

LBG Capital NO.2 PLC

Looptijd

15.07.2020

Coupon

9,125%

Conversie

Als Core Tier 1 ratio1 < 5%: omwisseling in aandelen (aantal = koers / 59,2093 GBp)

Munt

GBP (minimum coupure 1.000 GBP)

CoCo’s versterken de solvabiliteit van een financiële instelling en verhogen het kapitaal automatisch op het
moment dat dit nodig is. Op die manier kan aan (een
gedeelte van) de nieuwe kapitaalvereisten voldaan worden. Het risico wordt gedragen door de obligatiehouders. Ter compensatie (CoCo’s leunen door hun structuur
immers dichter aan bij aandelen dan bij pure obligaties)
hebben CoCo’s vaak een aantrekkelijke coupon die bovendien niet gelinkt is aan de al dan niet betaling van
een dividend, zoals dat vaak wel het geval is bij perpetuals. Bij CoCo’s wordt de coupon sowieso betaald, behalve bij een faling van de uitgever. Een ander belangrijk
verschil met eeuwigdurende obligaties is dat CoCo’s wel
steeds een vaste vervaldag hebben.

Er zijn dus twee mogelijke scenario’s. Als het kernkapitaal van Lloyds steeds boven de 5% blijft gedurende de
looptijd van de CoCo, gedraagt deze zich als een gewone
obligatie met een coupon van 9,125%. Op eindvervaldag
wordt de obligatie terugbetaald aan 100%. Echter, vanaf
het moment dat het kernkapitaal van Lloyds onder de
5% zakt, worden de obligaties automatisch omgezet in
aandelen Lloyds. Het aantal aandelen wordt bepaald
via een op voorhand vastgelegd conversiemechanisme.
1. Het kernkapitaal (core Tier 1 ratio) meet de solvabiliteit van een bank.
Dat is de verhouding tussen het kapitaal waarover een bank beschikt
en de risicohoudende activa.

Lloyds 9,125 % 15.07.2020
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• Ook Rabobank bracht al een CoCo op de markt:

90

Emittent

Rabobank Nederland

85

Looptijd

19.03.2020

Coupon

6,875%

Conversie

Als Core Tier 1 ratio < 7%: nominaal valt terug naar 25%

Munt

EUR (minimum coupure 50.000 EUR)
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Rabobank 6,875 % 19.03.2020
100

Omdat Rabobank niet beursgenoteerd is, is de constructie enigszins anders. Als het kernkapitaal onder de 7%
zakt, valt de nominale koers van de obligatie terug van
100% naar 25%. De coupon (die steeds op de nominale
koers berekend wordt, nl. 6,875% van 25% zijnde 1,72%)
zal lager zijn en op eindvervaldag krijgt de investeerder
slechts 25% van zijn begininleg terug.

98
96
94
92
90
88

De onzekerheid rond de stresstestresultaten in juni en
de nieuwe kapitaalregels van Basel III hebben duidelijk gewogen op de koers van de besproken CoCo’s (zie
grafieken). Verdere volatiliteit valt te verwachten, zeker
gezien de relatief beperkte liquiditeit van deze instrumenten.

Wat brengt de toekomst?

Op dit moment zijn CoCo’s geen ingeburgerde instrumenten. Het gevolg is dat de liquiditeit van de bestaande CoCo’s vaak te wensen overlaat. Daar kan in de
toekomst mogelijk verandering in komen. Zo bepaalde
de Zwitserse bankregulator onlangs dat de Basel III
normen voor hen nog niet ver genoeg gaan. Door het
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Bron: Bloomberg

grote belang van de financiële sector in de Zwitserse
economie wil men in het Alpenland op veilig spelen en
de commerciële banken zoals UBS en Credit Suisse een
totale kapitaalratio opleggen van maar liefst 19%. Hiervan zou bijna de helft (9%) mogen bestaan uit CoCo’s.
Het aanbod van CoCo’s kan dus snel toenemen.
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CONCLUSIe
CoCo’s hebben een aantrekkelijke coupon maar zijn zeker niet zonder risico. Naast de beperkte liquiditeit bestaat het gevaar dat de obligatiehouder bij conversie te kampen heeft met een forse haircut van het
nominale bedrag of aandelen ontvangt van een bedrijf in moeilijkheden. We raden beleggers aan nog even
af te wachten aangezien dit soort obligaties nog in volle ontwikkeling is.
In ieder geval zijn de CoCo’s duidelijk voorbehouden voor ervaren beleggers met een dynamisch of agressief beleggersprofiel.

Banksector

BLAUWDRUK VOOR EEN VEILIGER BANCAIR SYSTEEM

Basel III
Basel III met strengere kapitaalnormen, liquiditeitsvereisten en een kleinere schuldhefboom wil het bancair systeem minder risicovol maken. Hoewel dit geen
mirakeloplossing is, is dit opnieuw een (gefaseerde)
stap om het vertrouwen in de banken te herstellen.
RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Het Basel III akkoord:
sleutelelement van een veel solider
bancair en financieel systeem
Een nieuwe crisis
voorkomen
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Na Basel I (1988) en Basel II (2004)
kunnen we het nieuwe Basel III akkoord het best omschrijven als het
antwoord van nationale en internationale bancaire regelgevers op de
financiële crisis. Om een herhaling
ervan te helpen voorkomen, werden
in juli en recent nog in september
2010 strengere regels opgesteld (of
in het vooruitzicht gesteld) qua
• kapitaalsterkte (meer en beter kapitaal),
• liquidititeitsvereisten (liquiditeit
is vaak belangrijker dan solvabiliteit!) en
• schuldhefboomwerking (leverage/
inperken van de voordien te hoge
schuldhefboom).

In principe wordt deze nieuwe regelgeving in november door de G20
in het Koreaanse Seoel goedgekeurd
en tegen ten laatste begin 2013 verplicht in de nationale wetgeving van
de 27 deelnemende landen gegoten.
In tegenstelling tot Solvency II (een
vergelijkbaar normensysteem voor
Europese verzekeraars) zal Basel III
niet alleen gelden voor Europese,
maar ook voor banken in o.a. de VS
en Japan, ja zelfs voor Chinese banken. Kortom, we kunnen dus spreken van een internationaal bankenakkoord dat het bancaire systeem
minder risicovol moet maken en aldus moet bijdragen tot een cruciaal
verder vertrouwensherstel binnen
bankenland.

Overzicht van de belangrijkste maatregelen

Het nieuwe Basel III akkoord is
duidelijk een compromisoplossing geworden tussen enerzijds de
voorstanders van een zeer strenge
regelgeving (VS/VK) en anderzijds
landen (vooral Duitsland) die soepele, minder krachtige normen wensten. Hoewel de nieuwe minimumkapitaalnormen wel fors strenger
worden, vallen ze toch minder zwaar
uit dan de markt had gevreesd. Bovendien geeft een lange overgangsperiode van 6 jaar (2013-2019) de
banken meer dan voldoende tijd om
aan de nieuwe normen te kunnen
voldoen. Qua gewogen kapitaalnormen gaan zowel de Core Tier 1-ratio
(CT1 of kernkapitaal bestaande uit

i
“In de huidige episode die de
wereldeconomie doormaakt,
is de onzekerheid een vijand.
Met deze beslissing (in het
kader van Basel III), hebben
wij de onzekerheid in talrijke
domeinen uitgeschakeld en
bijgedragen tot de consolidatie
van de wereldeconomie.”
Jean-Claude Trichet,
voorzitter van de Europese
Centrale Bank.

zuiver aandelenkapitaal plus gereserveerde winsten) alsook de Tier
1-norm (T1 of kernkapitaal plus beperkte hybride instrumenten) in een
eerste fase (begin 2013-eind 2015)
fors de hoogte in tot resp. 4,5% (is
nu 2%) en 6% (4%). Bovendien komt
er in de tweede overgangsfase (begin 2016-eind 2018) voor de banken
nog een extra conservatiebuffer van
2,5% bij. Concreet impliceert dit dat
banken begin 2019 een minimum
CT1-kapitaalratio van 7% en een
minimale T1-ratio van 8,5% zullen
moeten hebben. Met een gemiddelde CT1-ratio van bijna 8,5% nu en
een T1-ratio van circa 10% voldoen
de meeste Europese banken al aan
deze nieuwe kapitaalnormen. Extra,
en dit is telkens te bepalen door de
nationale
bankentoezichthouder,
zullen banken nog een tweede kapitaalbuffer (een soort extra kapitaalvetlaag op te bouwen in goede
tijden) van 0 tot 2,5% dienen te vormen, terwijl voor systeembanken
(zeg maar grote banken die bij problemen een bedreiging voor de economie van een land vormen) er nog
een extra niet nader bepaald kapitaalbeslag kan bijkomen. Bovendien

zullen heel wat kapitaalinstrumenten die nu nog deel mogen uitmaken van het kernkapitaal gefaseerd
moeten verdwijnen, wat ook het
geval is voor de omvangrijke geïnjecteerde staatssteun. Tot slot vermelden we nog dat de liquiditeitsnormen op korte en middellange
termijn pas over enkele jaren nader
worden bepaald en dat de maximale schuldhefboomratio (een nieuw
element binnen Basel III) beperkt
wordt tot 3% van het ongewogen
balanstotaal (concreet betekent dit
dat banken voor elke euro kapitaal
tot maximaal 33,3 euro leningen/investeringen zullen mogen toestaan/
doen).

Enkele kritische opmerkingen

Indien we alle extra kapitaalbuffers
optellen, zal de feitelijke (kern)kapitaalratio voor sommige banken niet
7 of 8,5% bedragen, maar in beide
gevallen ver boven de 10% uitkomen. In dit geval dreigt er mogelijk
een opdroging van de dividendenstromen richting aandeelhouders
(kapitaal intern reserveren) en/of
extra kapitaalophaling via de kapitaalmarkten. Grosso modo kunnen
we stellen dat elke 100 basispunten
bijkomend kapitaalbeslag boven de
actuele 8,5% CT1 in Europa zal lei-

den tot telkens een extra kapitaalbehoefte van meer dan 100 miljard
EUR! Aangezien echter het al dan
niet opleggen van deze extra buffers
een zaak is van de nationale bancaire toezichthouders, is het uiteraard
de vraag welk land de eerste steen
in de kapitaalvijver gooit en op die
manier zorgt voor een concurrentieel onevenwicht tussen banken internationaal. Bijkomend probleem is
dat de risicoweging van de diverse
activa op de bankbalansen nog gaat
veranderen (lees: verzwaren) wat
de kapitaalratio’s bij de banken nog
fors kan doen verzwakken. Bovendien is de negatieve impact van de
kapitaalverzwaring op de reële kredietverlening nog onduidelijk, terwijl banken als gevolg van een groter kapitaalbeslag en een kleinere
schuldhefboom krijgen af te rekenen
met een lagere winstgevendheid.
Tenslotte en zeker niet onbelangrijk
is het voorlopig ontbreken van concrete liquiditeitsnormen op korte en
middellange termijn waar we pas in
2015 een eerste antwoord op zullen
krijgen.

Conclusie
Basel III, via strengere normen en dit via een gefaseerde aanpak, is
een goede zaak om het vertrouwen te herstellen. Maar geen mirakeloplossing. Dankzij de sterke interne kapitaalgeneratie voorzien we
voor de meeste grote Europese banken weinig executieproblemen.
Dit geldt minder voor een aantal kleinere banken uit vooral Duitsland, Griekenland, Italië, Spanje en Ierland. We denken daarom
dat het onderscheid tussen de sterkste en zwakste bankspelers nog
groter zal worden en blijven daarom deze eerste groep verder
verkiezen.
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Aandelenmarkten

OVERZICHT DERDE KWARTAAL 2010

De cyclische
waarden hebben
de dans geleid
Reeds geruime tijd heerst er twijfel over de richting van de economie. Dit is het gevolg van enerzijds hoge overheidstekorten en –schulden en anderzijds wisselende
macro-economische cijfers. Toch stegen de BEL20 en Eurostoxx 600 tijdens het
derde kwartaal met respectievelijk 8,5% en 7%. Ondanks deze stijging en de aanhoudende economische onzekerheid, blijven de risicopremies relatief hoog.
SANDRA VANDERSMISSEN EN RUDY VANDORPE, SENIOR EQUITY SPECIALISTS

Belgische aandelen
Sterke prestatie van de
cyclicals
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Uit vrees voor “de grootste recessie
sedert de jaren ’30” voerden veel
bedrijven zeer doorgedreven besparingen door. Daar werden tijdens de
eerste jaarhelft de vruchten van geplukt. Dankzij een herstellende economie, mede door lichte heropbouw
van voorraden, verrasten heel wat
bedrijven met uitstekende resultaten. Dit was uiteraard in belangrijke
mate het geval voor de cyclische
bedrijven. Bovendien profiteerden
heel wat industriële bedrijven van
hun aanwezigheid in de groeilanden, met in het bijzonder de Aziatische (lees Chinese) markt. Het
hoeft dan ook niet te verbazen dat
aandelen als Bekaert (+41%), EVS
(+36%), Melexis (+33%), Umicore
(+33%), Nyrstar (+15%) en Solvay
(+12%) sterk opveerden. Melexis en
Solvay zijn volgens ons nog steeds
aantrekkelijk vanuit een perspectief

van risico-return. Ook voor de andere cyclische aandelen sluiten we
een verdere stijging niet uit, maar
toch voelen we ons om verschillende redenen (houdbaarheid van
de marges, waardering,…) onzekerder en blijven we dus voorzichtiger.
Niet alle cyclische aandelen presteerden goed. Barco (-9%), Euronav (-6,5%) en CMB (-3,5%) gingen
achteruit in een stijgende aandelenmarkt. We raden na de recente
koersdaling aan Barco te kopen wegens de zeer goedkope waardering.
Toch is het advies niet zonder risico
en zal het bedrijf de winstmarges
moeten verbeteren.

Defensieve aandelen gingen
licht vooruit

De meeste defensievere bedrijven
zoals GDF Suez (+12%), Belgacom
(+10%), Befimmo (+10%), Van De
Velde (+9%), AB Inbev (+8,5%), Mobistar (+6%), Elia (+5%) en Colruyt

(+0,5%), lieten een stijging optekenen tussen 0% en 12%. GDF Suez,
Belgacom, Van De Velde en Mobistar kunnen volgens ons nog steeds
gekocht worden. De grote uitschieter was echter Telenet dat, ondanks
een kapitaalreductie van 10%, die
aan de aandeelhouders werd betaald en dus van de koers afging,
toch een 26% hogere koers liet optekenen. Daarmee is het potentieel
wellicht stilaan beperkt geworden.
Nog onder de defensieve aandelen verloren Delhaize (-10%) maar
vooral Omega Pharma (-24%) terrein na teleurstellende resultaten.
Delhaize worstelt met de zwakke
koopkracht van de Amerikaanse
consument. Het aandeel is echter
zeer goedkoop gewaardeerd en wij
durven nog kopen. Omega Pharma
werd na de recente daling tot 28
EUR aan onze kooplijst toegevoegd,
eveneens wegens de goedkope
waardering.

Europese aandelen
Beter dan gemiddelde prestatie van de aan groeilanden
blootgestelde “cyclicals”

Topper was de luxesector (bv.
LVMH +22%). Azië is, via lokale verkopen maar ook via toerisme naar
onze contreien, even belangrijk als
Europa. In het geval van Louis Vuitton (70% van de winst van LVMH)
zijn er wachtlijsten voor bepaalde
handtassen.
De autosector scoorde goed, gedreven door groeimarkten en het
bedrijfssegment in Europa. De
waardering laat op korte termijn
weinig ruimte tot verder opwaarts
potentieel.
Industriële waarden gerelateerd
aan de mijnbouw presteerden sterk
(BHP Billiton +20%, Atlas Copco
+15%). De groeiverzwakking in China in het 2de kwartaal bleek tijdelijk en het gevolg van de monetaire
rem. We blijven koper van DSM, dat
reeds sterk presteerde.
De grote tegenvaller kwam van de
bouwsector (Lafarge, CRH), omwille
van de impact van de soevereine
schuldcrisis op de bouwuitgaven en
het vrij hoge schuldniveau bij de ondernemingen. Bedrijven zoals Alstom
leden onder het gebrek aan investeringen in de nutssector en Aziatische
concurrentie. We zijn koper van Vinci.
De technologiesector was bij de
verliezers. Boosdoener was de
winstwaarschuwing van Nokia. Het
is nog verre van zeker of de nieuwe
CEO de stap naar het Androïd besturingssysteem zal maken. Onze
voorkeur blijft gaan naar SAP omwille van het defensief cyclisch karakter en, binnen een hogere risicoklasse, ASML, dat ons inziens ten

onrechte door de winstwaarschuwing van Intel werd meegesleurd.
De energiesector herstelde van de
val in het 2de kwartaal in het kielzog van de BP ramp. De olieprijs
blijft sterk. Ook is er de impact van
de kapitaalverhoging bij Petrobras
enerzijds op oliedienstverlenende
bedrijven (120 miljard USD investeringen in 2011-2014) en anderzijds
op de waardering van partnerbedrijven in Petrobras’ velden (BG
Group, Repsol). Omwille van waardering verkiezen we Royal Dutch
maar ook Total.
De prestatie van de nutssector was
ondermaats. Naast de lage gasprijs
was de sector het slachtoffer van
overheidsbelastingen die het positief effect van langere openingstijden voor nucleaire centrales grotendeels neutraliseren. Bedrijven
in de sector hebben ook veel schulden. GdF Suez blijft onze voorkeur
genieten.
De financiële sector kon gelijke tred
houden met het beursgemiddelde.

Defensieve aandelen eveneens licht vooruit

Binnen de defensieve waarden valt
de sterke prestatie van de telecommunicatiesector op. De sector
profiteerde van het dividendrendementthema.
De farmaceutische sector bleef
het moeilijk hebben. Alhoewel de
sector via verlaagde prijzen van
geneesmiddelen moest meewerken
aan bezuinigingsplannen, waren de
tweede kwartaalresultaten goed.
Goedkope waarderingen, sterke
balansen en strategieën om terug
met groei aan te knopen zouden de
sector moeten ondersteunen. Onze
voorkeur gaat naar Telefonica, Vivendi, Novartis, Sanofi en ook Roche (iets lager dan verwacht groeiprofiel, kostenreductieprogramma,
verdwenen premie versus sectorgenoten).
Ook een ondermaatse prestatie
kwam van producenten van voedings- en cosmeticawaren. Nochtans publiceerden zwaargewichten
zoals Nestlé, Danone en L’Oréal
sterke halfjaarresultaten, gedreven
door groeilanden. Allicht leed de
sector onder stevige waarderingen
en vrees voor stijgende inputprijzen. We blijven koper van Danone.
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Thematische analyse

DE RENTENIVEAUS BLIJVEN ZAKKEN

Is dit
houdbaar?
Een zeepbel op de obligatiemarkten: de meesten onder ons kunnen zich daar weinig bij voorstellen. Nochtans is het iets waar nogal wat analisten momenteel van
wakker liggen. Waar maken zij zich zorgen om? En is zo’n zeepbel ook voor uw
portefeuille gevaarlijk? Tijd voor een bondige toelichting.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

De langetermijnrente op overheidsobligaties staat extreem laag. Dat is niet alleen in België zo, maar in alle
zogenaamd veilige landen van de eurozone. De rente
op 10 jaar schommelt er rond de 2,4%, terwijl de inflatie 1,6% bedraagt. Mocht de inflatie op dat peil blijven,
dan zou ons reëel rendement slechts 0,7% bedragen,
en zoals onderstaande grafiek ons leert: dat is echt niet
veel. Erger nog wordt het als de inflatie zou stijgen. Dan
verdienen we nog minder of verliezen we zelfs geld.
Verloop (in %) van de inflatie en van de 10-jaarsrente in de
eurozone sinds oktober 1993
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Een stijging van
de rentevoeten is
niet onwaarschijnlijk.
Inflatie of deflatie

Of we de rente al dan niet te laag vinden, hangt af van
hoe we de inflatie zien evolueren. Sommigen vrezen
voor een Japans scenario, waarbij inflatie plaats maakt
voor deflatie, d.w.z. structureel dalende prijzen, waarbij
ons geld steeds meer waard wordt i.p.v. minder, ook
al steken we het gewoon onder een matras. Vorig jaar
in de naweeën van de grote bankcrisis hebben we zo’n
periode van deflatie gekend. Mochten we dit opnieuw
beleven en de prijzen net zoals toen structureel 0,7%
per jaar gaan dalen, dan zou de reële rente vandaag
3% bedragen, meer dan het gemiddelde van de laatste
vijftien jaar. Gelooft u in een dergelijk scenario, dan is
de huidige rente niet te laag. Maar dat is niet onze visie.
Wij zien de komende jaren geen deflatie, maar een lage
inflatie. En dan zijn de huidige intrestvoeten toch wel
te mager.

Vraag en aanbod

Een tweede reden om te geloven in ietwat
hogere intrestvoeten, zit in het eeuwige spel
van vraag en aanbod. Gelet op de grote economische onzekerheid belegt de risicoschuwe
belegger vandaag massaal in veilige staatsobligaties. Dat duwt de prijs van die obligaties
omhoog en de intrestvoeten naar beneden. In die
appetijt voor veilige beleggingen zien we de eerstkomende tijd weinig verandering komen. Maar aan
de aanbodzijde ligt dat wel even anders. De overheden zijn de voorbije maanden gedwongen om het
geweer van schouder te wisselen. In plaats van met
extra uitgaven en fiscale stimuli de economie te ondersteunen, proberen ze nu door besparingen en nieuwe
lasten hun overheidsschuld onder controle te krijgen.
Dat gaat echter niet van vandaag op morgen. Momenteel zitten alleen de landen uit de zwaar belaagde Europese periferie volop in besparingsmodus. Elders zal
de grote ommekeer pas in 2011 en 2012 komen. Dit wil
zeggen dat het gemiddelde overheidsdeficit in de eurozone dit jaar nog iets groter zal zijn dan vorig jaar. Wat
impliceert dat de schulden nog steeds stevig de hoogte
ingaan. Die schulden moeten gefinancierd worden en
dus mogen we ons in 2011 aan een massale uitgifte
van staatsleningen verwachten. Maar ook de banken
staan volgend jaar voor zware vervaldagen. Een opvallend groot aantal leningen zal moeten geherfinancierd
worden. Het wordt dus vechten om de gunst van de
belegger en die kan je het beste winnen door aantrekkelijke intrestvoeten. Een stijging van de intrestvoeten
is dus niet onwaarschijnlijk.

De invloed van centrale banken

De belangrijkste partij die deze stijging kan milderen zijn
de centrale banken. De laatste jaren plegen die nogal
wat langetermijnleningen op te kopen en dus de vraagzijde kunstmatig op te vijzelen. Natuurlijk doen ze dit
met een doel: in Amerika speelt vooral de ondersteuning
van de hypotheekmarkten een rol, in Europa het voorkomen van een systeemcrisis rond Griekenland, Ierland,
Portugal en Spanje. Maar wat belet hen om naar de toekomst toe geen andere doelen te betrachten, bijvoorbeeld het betaalbaar houden van de intrestlasten van
de onder schulden kreunende westerse staten. De vrees
voor een al te initiatiefrijke Federal Reserve is alvast een
van de redenen waarom beleggers vandaag de dollar
de rug toekeren. De ECB toont zich tot op de dag van
vandaag wat terughoudender, maar wie zegt dat dit zo
blijft? Zolang de inflatie niet brutaal de hoogte ingaat
of het vertrouwen in de munt wegebt, kunnen centrale

Hou de gemiddelde
looptijd van uw obligaties
onder de vijf jaar.

banken rustig geld creëren om staatspapier te kopen en
dus de rente in bedwang te houden. In combinatie met
de verwachte trage groei in het Westen betekent dit dat
de rentestijgingen, wanneer die er komen, wellicht beperkt zullen blijven.

De gevolgen voor uw portefeuille

Is een rentestijging een probleem voor de belegger? Op
het eerste zicht niet: het betekent dat hij meer rendement krijgt op zijn nieuwe beleggingen. Maar wat met
zijn bestaande portefeuille? Die krijgt rake klappen.
Illustreren we dit met een voorbeeld. Stel dat u vandaag op 5 jaar belegt tegen 1,5%. Een jaar later blijken
de intrestvoeten fors gestegen. Om de een of andere
reden hebt u geld nodig en wilt u uw obligatie verkopen. Maar tegen welke prijs zal u ze op de markt
kwijtraken? Wie wil, kan nu op vier jaar beleggen tegen
2,5%, terwijl uw obligatie voor de resterende looptijd
maar 1,5% geeft. Om van uw obligatie af te raken, zal
u dus iets van de prijs moeten doen. Hoeveel? Enig rekenwerk leert dat u ze tegen 96,24% van haar waarde
zult kunnen verkopen. Waarom? Omdat tegen die prijs
de koper een reëel rendement krijgt van 2,5%, evenveel
als wat hij elders kan krijgen. Een deel van dit rendement bestaat uit intrest, een deel uit meerwaarde op
het kapitaal. Binnen vier jaar krijgt hij immers 100%
van de obligatie terug, terwijl hij er maar 96,24% voor
betaald heeft.
Daar portefeuilles steeds tegen marktwaarde geprijsd
worden, gaat de waarde van uw obligatie met 3,76%
dalen. Om dat in perspectief te zetten: dit is meer dan
het dubbele van de jaarlijkse intrest die ze u oplevert. U
begrijpt meteen waarom analisten zich zorgen maken.
Bovendien, hoe langer de obligatie loopt, hoe groter de
waardedaling. Want als ik elk jaar 1% minder krijg dan
wat nieuwe obligaties nu bieden, dan is mijn nadeel
groter wanneer mijn obligatie bijvoorbeeld nog 10 jaar
loopt dan wanneer ze nog een looptijd van 4 jaar heeft.
Ziedaar de voornaamste reden waarom we momenteel
aanraden de gemiddelde looptijd van uw obligaties onder de vijf jaar te houden.
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Portefeuillebeheer

ONDANKS LAGE RENTES EN TRAGERE ECONOMISCHE
EXPANSIE IS ER ZEKER EN VAST NOG WAARDE TE BESPEUREN!

Welke

alternatieven?
Waar prestatie vinden in deze nieuwe omgeving?
Een grondige denkpiste: hoge coupons opzoeken en
groei vastgrijpen.
ALAIN SERVAIS - PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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Vandaag tonen het economische
klimaat en de financiële markten de
eerste tekenen van een nieuw paradigma. De groei hinkt achterop in
de ontwikkelde landen, de kortetermijnrente blijft zeer laag en op de
beurzen neemt de volatiliteit toe.
Een nieuw klimaat betekent ook dat
het nodig is uw portefeuille opnieuw
onder handen te nemen.
Daartoe moet de algemene allocatie van uw activa worden herzien
en de prestatiebronnen zorgvuldig
worden uitgekozen. Maar waar en
hoe kunnen we nog prestatie vinden
nu er zich geen nieuwe tendensen
aftekenen op de ontwikkelde markten? Het antwoord is tweeledig:

1. Profiteren van de groei in andere regio’s
De groeilanden zijn een “must“
in een goed gespreide portefeuille, ongeacht of dat via aandelen, obligaties of deviezen is
(bij voorkeur obligaties en deviezen). Maar u kunt uw portefeuille ook diversifiëren aan
de hand van grondstoffen. Uw
private banker kan samen met u
alle pistes onderzoeken.
2. Het rendement veiligstellen
ondanks de lage rente
Er zijn verschillende oplossingen hiervoor: coupons van
gestructureerde beleggingen,
aandelen met een hoog dividend (via fondsen en/of individuele waarden), hoogrentende
obligaties (alleen via fondsen)
of fondsen van het type “Absolute Return“.

Hoogrentende
obligaties

Hoogrentende obligaties kunnen uitkomst bieden in het
huidige marktklimaat. De rentetarieven van de langlopende
staatsobligaties zijn momenteel
zeer laag (op 20 oktober bood de
Duitse Bund 2,44%) en de langetermijnrente zal waarschijnlijk
niet opeens omhoogschieten.
Dat zet beleggers ertoe aan om
op zoek te gaan naar alternatieven met een behoorlijk rendement voor hun vastrentende
obligaties die vervallen zijn of
waarvan de vervaldag nadert.
Aangezien
✔ de spreads (renteverschil)
aantrekkelijk blijven
✔ de paniek rond de vrees
voor een systeemcrisis is
weggeëbd en
✔ er maar weinig wanbetalingen zijn, vormen hoogrentende obligaties (“high
yield“) een uitstekend alternatief, op voorwaarde dat u
er via een fonds in belegt.
Uw private banker kan u
hierover informatie geven.

Aandelen met een
hoog dividend

Aandelen met een hoog dividend
zijn aandelen die een dividendrendement bieden dat het gemiddelde
ruimschoots overschrijdt. Het gaat
hier om de verhouding van de prijs
van het aandeel en het verwachte
dividend. Vandaag weegt de factor “dividendrendement“ zwaarder
door in het verwachte totale rendement (koerswinst + dividendrendement) van een belegging in aandelen. Wanneer onze specialisten
beleggen in aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement, dan
selecteren zij alleen die aandelen
met een goede solvabiliteit en een
correcte waardering.

Aanbevolen aandelen met hoog dividend
België

EuropA

Mobistar

10,2%

France Telecom

8,7%

Telenet Group Holding*

9,0%

Vivendi

6,8%

Belgacom

7,2%

KPN Kon*

6,0%

Cofinimmo

6,5%

Total

5,9%

GIMV

6,0%

Royal Dutch Shell A

5,3%

GDF Suez

5,3%

Telefonica

5,2%

Elia System Operator

5,0%

Sanofi-Aventis

4,8%

GBL New

4,0%

Allianz (XET)

4,7%

Solvay

3,7%

Roche Holding

4,3%

Vinci (ex SGE)

4,2%

Novartis ’R’

3,4%

Nestlé ’R’*

3,0%

* Dividendrendement behaald via een jaarlijks programma
van terugkoop van aandelen

Bron: BNP Paribas WM, au 13.10.2010

“Absolute Return“-fondsen

Bij de “Absolute Return“-fondsen (streven naar absoluut rendement) speelt de beheerder een essentiële rol.
Hij past de portefeuille voortdurend aan zijn anticipatie op de macro- en micro-economische conjunctuur aan.
Met een “Absolute Return“-beheer kiest u een rendementsdoelstelling op middellange termijn met het eraan
verbonden risico en vertrouwt u volledig op de beheerder die alle keuzes maakt: niet alleen de waarden, maar
ook de geografische zones en de spreiding over aandelen, obligaties, monetaire beleggingen enz. Hij moet ook
bepalen wanneer het nodig is defensief of offensief te zijn en zich snel aan de marktbewegingen weten aan te
passen, met inachtneming van de geldende reglementering.
De drie hoofdkenmerken van een “Absolute Return“-fonds zijn:
✔ de liquiditeit (van het fonds, van de onderliggende waarden),
✔ de veiligheid (grote diversifiëring, zeer geringe volatiliteit), en
✔ het rendement.
We vinden daarin alle soorten financiële instrumenten die op de markt beschikbaar zijn, afhankelijk van de
begindoelstelling. Er is een brede waaier fondsen van dit type beschikbaar. Uw private banker kan u hierover
meer uitleg geven.
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