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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

Het startschot is gegeven
Ik wens u allereerst een gezond, vreugdevol en succesvol 2011 toe. Een jaar dat
al sterk gestart is. Indexen van kleine en middelgrote ondernemingen staan
boven niveaus van de zomer van 2007 (net voor de start van de kredietcrisis).
Hetzelfde geldt voor opkomende markten (of zoals we ze nu liever noemen:
groeimarkten). We zien hetzelfde effect in volatiliteitsbarometers en op risicopremies in de obligatiemarkten. Meer over waar we staan in de aandelen- en
obligatiemarkten in dit nummer.
De zorgen rond de Amerikaanse en Europese staatsschuld en de opkomende
inflatie in de groeimarkten worden dus even door de markt opzij geschoven.
Wij gaan graag in dit eerste nummer van het jaar dieper in op het huidige macro-economisch klimaat.
Zoals wordt weergegeven in een bijdrage over deze groeilanden, zijn zij nu een
fundamenteel bestanddeel geworden van een goed gespreide portefeuille, en
niet meer een stukje satelliet zoals een aantal jaren geleden nog het geval was.
Wij zullen regelmatig terugkomen op de manier waarop u hierin best kunt beleggen. In dit nummer al iets meer over de Turkse lira.
Naast een uitbreiding van de opvolging van Belgische aandelen, zijn onze aandelenexperten in 2010 gestart met de opvolging van een reeks Nederlandse
middelgrote waarden die binnen hun sector vaak tot de absolute wereldtop
behoren. Naast een samenvatting van onze sectorstrategie vindt u hierover een
eerste bijdrage.
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.

De groeimarkten
verdienen zeker een
plaats in elke goed
gespreide portefeuille.
Maar waag u hier niet
aan zonder gids.

Stefan Van Geyt,
director investment services

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
Carrefour
Dexia
Nestlé
Total

Disclosure(s)
10
10, 13
13
10
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Marktoverzicht

WELKOM IN 2011

Nu de champagneflessen leeg zijn en het feestgedruis verstomd, ligt 2011 voor ons als een onbeschreven blad. Voor de belegger belooft het
opnieuw een spannend jaar te worden. Januari
was nog geen twee weken oud, of de ECB diende
alweer alle zeilen bij te stellen om via steunaankopen het paniekerige sfeertje rond de zogenaamde PIGS-landen (Portugal, Ierland, Griekenland
en Spanje) te bedaren. Daarmee lijkt de toon
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST
gezet. Of niet?

Spookbeeld
en realiteit
Wat 2010 ons leerde
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Gespannen zenuwen spelen niet direct
in de kaart van risicovolle beleggingen
zoals aandelen. Nochtans kenden die,
geruggensteund door sterke vierdekwartaalwinsten, een relatief goede start en
ook vorig jaar leverde een onzekere economische context geen slecht beursjaar
op. Vooral de zware schuldenlast van
heel wat westerse regeringen baart momenteel zorgen. Maar de gezondheid van
de westerse bedrijven is prima. Daarvan
getuigen de lage schuldgraad en de winsten die ook voor het afgelopen vierde
kwartaal de verwachtingen ver achter
zich laten.
Ook dit jaar zou de combinatie van een
lage bedrijfsschuld, meevallende winsten
en een gezapig verder herstellende economie in de kaart kunnen spelen van de
beurzen. Temeer omdat echt interessante
alternatieven schaars zijn. Cash brengt

weinig op en bleek ondanks alle tumult ook vorig jaar niet het beste
antwoord op de uitdagende
macro-economische omgeving. Staatsobligaties worstelen
dan weer met
abnormaal lage
coupons. Een lichte
stijging van die intrestvoeten met pakweg een
kwartje of een halve procent is
in het perspectief van een verbeterende
economie niet uit te sluiten. Maar weet
dat zulk een stijging de waarde van uw
bestaande obligatieportefeuille ondermijnt, zeker wanneer langlopend papier
daarin de overhand heeft. Bedrijfsobligaties met een hoge coupon en niet te lange
looptijden genieten onze voorkeur. Die
hogere coupon duidt echter ook op een
hoger risico. Diversifiëren is dus de boodschap.

De olieprijs stevent recht op het niveau van 100 USD/vat af
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Inspelen op stijgende olieprijs

Grondstoffen behouden op lange
termijn een interessant potentieel,
dat voornamelijk gelinkt is aan de
globalisering en de fors expanderende welvaart in grote delen van
de wereld. Hoed er u evenwel voor
de recente prijsstijgingen geheel op
conto te schrijven van die langetermijnperspectieven. Zeker bij zachte
grondstoffen kunnen incidentele
factoren zoals misoogsten voor de
gekste bokkensprongen zorgen. De
laatste maanden was het vooral de
olieprijs die onze aandacht trok. Nu
de wereldeconomie verder aantrekt
komt de 100 USD per vat in het vizier. Op korte termijn zit er wel een
piekje in. Een rechtstreekse belegging in olie levert evenwel geen recurrente inkomsten op. Bovendien
krijgt de belegger af te rekenen met
een aantal technische karakteristieken van de grondstoffenmarkten die zijn plezier grondig kunnen
verpesten. Een goed alternatief
lijkt ons momenteel de oliemarkt
te bespelen via aandelen actief in
de sector. Die leveren een degelijke
coupon op en noteren momenteel
tegen waarderingen die nog geen
rekening houden met de fors doorgeschoten olieprijzen. De sector

lijkt ook stilaan te bekomen van het
beschamende drama vorig jaar in
de golf van Mexico. Getuige daarvan het recent gesloten samenwerkingsverband tussen BP en het Russische Rosneft om nieuwe gebieden
te ontginnen.

De terugkeer van het inflatiespook

Hadden we het een paar maanden
geleden vooral over deflatieangst,
in Europa en het Verenigd Koninkrijk heeft men het de laatste weken vooral over inflatie. Wat hebben we op dat terrein te vrezen?
Niet zoveel, denken wij. De hoge
werkloosheid houdt de lonen onder

druk, terwijl het productieapparaat
in vele gevallen nog steeds onderbenut wordt. Machines die niet
draaien kosten geld en dus zien we
bedrijven nog steeds naarstig naar
orders vissen, ook al moeten ze wat
van de prijs af doen om ze binnen
te rijven. Ook hier dus weinig risico
op forse prijsstijgingen. Anderzijds
erkennen we dat de dalende euro
import duurder maakt. Bovendien
zullen producenten – waar mogelijk - de stijgende grondstoffenprijzen proberen door te rekenen aan
hun klanten. Het resultaat van deze
verschillende krachten is een stabiele tot licht stijgende inflatie, die
ondanks de recente uitlatingen van
Trichet niet meteen aanleiding zal
geven tot een verhoging van de kortetermijnrente.

Nekt inflatie Chinese
sprookje?

Een groter aandachtspunt vormt de
oprukkende inflatie in de groeilanden. Met name China is in een spiraal van monetaire verstrakking terechtgekomen. Met rentestijgingen
en het optrekken van de reserveverplichtingen van banken proberen de Chinezen het inflatiegevaar
te bezweren. Het laten aantrekken
van de munt zou wellicht ook een
probaat middel zijn, maar daar zijn

De Chinese inflatie is hardnekkiger dan verwacht
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ze in Peking erg voorzichtig mee. De
legitimiteit van de communistische
partij rust in toenemende mate op
haar vermogen in het binnenland
jobs en welvaart te creëren. De
concurrentiepositie van de Chinese
economie ten aanzien van het buitenland is daar de hoekpijler van.
Al zien buitenlandse waarnemers
die niet meteen in gevaar komen,
mocht de yuan duurder worden
ten opzichte van de dollar. In ieder geval rekent Peking voor 2011
opnieuw op een groei die de 9%
ruim zal overschrijden terwijl de in
hoofdzaak aan voedingsprijzen en
vastgoed gelinkte inflatie zou terugvallen richting 3,5%. Een dipje
van de Chinese beurs ingevolge de
inflatievrees zien wij vandaag eerder als een instap- dan een uitstapmoment.

America, America…
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Amerika moet ondertussen zowat
de enige westerse grootmacht zijn
die nog niet echt in besparingsmodus zit. Nog in december bereikte
de Obama-administratie met de
republikeinse meerderheid in het
Congres een compromis aangaande
de verlenging van een verhoogde
werkloosheidsuitkering in ruil voor
belastingvoordelen voor de rijken.
Goed voor de consumptie is dat,
goed voor de beurzen ook, maar
hoe je zo het gigantische gat in je
begroting dichtgereden krijgt is ook
voor ons een mysterie. Desondanks
loopt Amerika nog steeds niet in het
vizier van de speculanten. Met zijn
relatief lage graad van regulering
en zijn betere demografische structuur stevent Amerika ook dit jaar af
op sterkere groeicijfers dan Europa.
Dat kan de dollar wat winst opleveren, al ligt pariteit met de euro
o.i. niet meteen in het verschiet. De
theoretische juiste dollarkoers op
basis van koopkrachtpariteit ligt
ergens rond 1,15 USD voor 1 EUR.

Het Europese schuldendrama

Europa blijft ondertussen gegijzeld
door het schuldendrama. Steeds
meer gaan waarnemers ervan uit
dat voor Griekenland op termijn
een schuldherschikking de enige
haalbare kaart wordt. Dat is nochtans niet wat Europa zegt. Maar
het feit dat amper twee maand
na de redding van Ierland nu ook
Portugal in de vuurlinie is beland
en reddingsplannen waarvan de
inkt nauwelijks gedroogd is, tegen
maart al zullen herzien (lees uitgebreid) worden, schept niet meteen vertrouwen. Hamvraag blijft
wat er met Spanje zal gebeuren.
Het land heeft een naar Europese
normen lage overheidsschuld en
doet zijn uiterste best om het vrij
grote gat in zijn begroting terug
te brengen naar redelijke proporties. Maar desondanks wordt het
steeds waarschijnlijker dat ook
Spanje een aardige duit in zijn regionale banken zal moeten steken

om deze het hoofd boven water te
houden. Ook de herstructurering
van de te sterk op vastgoed geënte economie wordt geen makkie.
De vraag is daarbij hoeveel tijd de
markt het land geven zal. Positief
is alvast dat zowel Spanje als Italië en Portugal er momenteel zonder noemenswaardige problemen
in slagen om zich via de markt te
financieren. Al moeten ze daarvoor
wel stevig in de buidel tasten. Ook
rond België is de zenuwachtigheid
toegenomen. Ons land heeft net als
Italië een hoge staatsschuld maar
een relatief klein begrotingsdeficit,
wat suggereert dat het zijn schuld
onder controle heeft. Bovendien is
onze economie competitief en hebben de Belgen gigantisch veel geld
opzij staan. Daarmee zouden ze
in principe zelf het gros van hun
staatsschuld kunnen financieren.
Ondanks de politieke moeilijkheden
zien wij België niet als een risicostaat, wel als een middenmotor in
euroland.

Diegenen die gokken tegen Spanje op korte termijn zullen bedrogen uitkomen.
Er bestaat geen enkel scenario in de richting van een financieel reddingsplan voor Spanje,
José Luis Rodriguez Zapatero, hoofd van de Spaanse overheid (links).

Economie

(Bron: Bloomberg Consensus)
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Rentemarkten

OBLIGATIES IN 2011

Terug voeten
op de grond?
Obligaties blijven de basis van een goed gespreide portefeuille.
We moeten echter realistisch zijn, de returns van de afgelopen 2 jaar kunnen
moeilijk geëvenaard worden in 2011. Het resterende potentieel schuilt vooral in
bedrijfsobligaties, zowel investment grade als high yield.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX PRB

i
wist u dat?
Duratie is een maatstaf voor de
rentegevoeligheid van een obligatie of
een obligatieportefeuille. Hoe langer de
looptijd van een obligatie is, hoe meer de
obligatiekoers zal lijden onder een stijging
van de rente. Aangezien we verwachten dat
de rente in 2011 zal stijgen, raden we aan om
de duratie laag te houden door obligaties
met lange looptijden te vermijden.

2 ’grand cru’ jaren
8

2009 en 2010 waren schitterende jaren voor obligatiebeleggers. Enkele perifere lidstaten van de eurozone
niet te nagesproken was het in de afgelopen jaren moeilijk om geen positieve return te halen. Vooral bedrijfsobligaties deden het goed. De focus op kostenreductie
en schuldafbouw bij het geleidelijke herstel na één van
de zwaarste mondiale crisissen heeft het kredietrisico
teruggedrongen. Bovendien zorgde het flexibele monetaire beleid voor een daling van zowel de korte- als de
langetermijnrente tussen eind 2008 en eind 2010. De
dalende rente en de verbetering van het risicoprofiel
ondersteunden de obligatiekoersen en zorgden zowel in
2009 als in 2010 voor een mooie return.

De rente kan uiteraard niet blijven dalen. In het vierde
kwartaal van vorig jaar was er al een renteopstoot en
dit valt ook in 2011 niet uit te sluiten. Ons basisscenario is een zeer geleidelijke stijging van de rente de komende kwartalen, in lijn met het trage herstel van de
economische groei. Anderzijds zijn er ook enkele factoren die dit scenario kunnen bedreigen. Zowel overheden als banken moeten de komende jaren immers veel
geld ophalen. Het is niet vanzelfsprekend dat de vraag
de groei van het aanbod tegen de huidige (lage) rentetarieven zal willen volgen. Hou daarom de duratie van
uw obligatieportefeuille in de gaten: vermijd te lange
looptijden.

Waar liggen de opportuniteiten in 2011?
Staatsobligaties: groeiende divergentie
De Europese schuldproblematiek heeft er ons meer
dan ooit op gewezen dat staatsobligaties niet zomaar
mogen beschouwd worden als veilige haven. We moeten daarom een onderscheid maken tussen kernlanden en periferie. De kernlanden van de eurozone (met
Duitsland voorop) staan voor kwaliteit, maar niet voor

een aantrekkelijke rente. Het rendement kan opgekrikt
worden door te diversifiëren richting staatspapier van
de zogenaamde PIGS (Portugal, Ierland, Griekenland
en Spanje) maar de sterke volatiliteit en de hoge graad
van onzekerheid over wat er te gebeuren staat de komende maanden en jaren, verhogen het risicoprofiel
aanzienlijk. Wij raden daarom af om nog te investeren
in PIGS-obligaties.
En wat met België? De economische fundamenten van
België zijn in vergelijking met de rest van de eurozone verre van slecht. Het is daarom des te jammer dat
het politieke gekrakeel een schaduw werpt op Belgisch
staatspapier. Een ratingverlaging door één van de toonaangevende ratingagentschappen is daarom niet uitgesloten. Het opgelopen renteverschil met bijvoorbeeld
Duitsland maakt Belgisch papier vanuit beleggerstandpunt aantrekkelijker (zie grafiek), maar door de politieke
onzekerheid is het uiterst moeilijk om het ideale instappunt te bepalen. Het feit dat Belgisch staatspapier momenteel een rendement geeft dat hoger is dan veel bedrijfsobligaties van lagere kwaliteit geeft echter aan dat
we Belgische overheidsobligaties niet uit het oog mogen
verliezen. Belgisch staatspapier is nog steeds een basiswaarde in uw obligatieportefeuille.
Bedrijfsobligaties: nog steeds de favoriet
Bedrijfsobligaties met een sterke kredietwaardigheid
steken stilaan de overheden naar de kroon als nieuwe
’veilige haven’. De balansen ogen ijzersterk door de kostenfocus en het terugdringen van de schuldgraad na de
recessie van de afgelopen jaren. Ook de bedrijfsobligaties van lagere kwaliteit (high yield) hebben nog potentieel. Het aantal wanbetalingen daalt en de interesse
van beleggers die een hoger rendement zoeken ondersteunen de koersen. Omwille van het hogere risico bij
high yield obligaties is het cruciaal om te investeren via
fondsen om op die manier een voldoende spreiding van
het risico te hebben.
Het rendement van bedrijfsobligaties zal hoogstwaarschijnlijk wel lager zijn dan in 2009 en 2010. Een groot
deel van de rit is immers al afgelegd. Toch bieden bedrijfsobligaties in de huidige context nog een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel.
Obligaties van groeilanden: aantrekkelijk maar niet
zonder risico
De groeilanden herstelden razendsnel van de globale
recessie en eisen steeds meer een hoofdrol op in de
wereldeconomie. De financiële markten zijn vaak nog

Evolutie van het renteverschil (in basispunten; 100 bp = 1%)
tussen de Belgische en de Duitse 10-jaarse rente
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niet in dezelfde mate ontwikkeld en vrij toegankelijk
als in het Westen, maar toch kunnen ook obligatiebeleggers via fondsen een graantje meepikken van het
aanwezige potentieel. Positieve factoren zijn de aantrekkelijke rendementen vergeleken met de obligaties
van kernlanden uit de eurozone, de stevige onderliggende economische fundamenten (lagere schulden,
hogere groei) en de stijgende interesse van buitenlandse investeerders. Het voornaamste risico is dat de
inflatie nog meer zal stijgen, wat de rente de hoogte in
zou jagen, ten koste van de obligatiekoersen. Net als bij
high yield obligaties raden wij ook hier aan dat beleggers enkel via fondsen investeren.
Financiële obligaties: mooi extra rendement
De financials nemen zowat tweederde van de obligatie-emissies voor hun rekening. De financieringsbehoefte van de banken zal ook in de komende jaren op
een hoog peil blijven. Financiële instellingen moeten
hun kapitaalbasis versterken in het licht van de nieuwe
kapitaalvereisten van Basel III. Het grote aanbod aan
obligaties van financiële instellingen zorgt er samen
met de resterende onzekerheden over de kwaliteit van
de kredietportefeuilles voor dat financiële waarden
zo’n 100 basispunten extra rendement boven bedrijfsobligaties van vergelijkbare kwaliteit bieden. Gezien de
geschetste onzekerheden over de schuldproblematiek
in de eurozone en de nieuwe stresstests waaraan de
Europese banken de komende maanden zullen onderworpen worden, raden wij aan om voor de sterkste
spelers te kiezen.
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Rentemarkten

Vergelijkend verloop van de ING perpetual (linkerschaal) (4,176%
tot 06/2015, daarna 3M euribor + 180 bp) en van het aandeel
(rechterschaal) ING
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Inflatiegelinkte obligaties: niet interessant op korte
termijn, basiswaarde op lange termijn
De hoge werkloosheidscijfers, de lage capaciteitsbenutting en het gestage economische herstel wijzen
er op dat de inflatie ook in 2011 geen acute zorg zal
zijn. Door de gestegen voedsel- en energieprijzen is het
verschil tussen de algemene en de kerninflatie wel fel
opgelopen in de VS en in de eurozone. We gaan er niet
van uit dat dit de inflatieverwachtingen van consumenten sterk zal beïnvloeden en verwachten ons dan
ook niet aan een renteverhoging in 2011. Op korte termijn bieden inflatiegelinkte obligaties daarom weinig
potentieel. Toch is het een gezonde basisregel om 5 à
10% van een gespreide obligatieportefeuille te investeren in inflatiegelinkt papier. Het uitzonderlijk soepele
monetaire beleid in de eurozone, en zeker ook in de VS,
zal vroeg of laat leiden tot een stijging van het prijspeil.

Wat kan dit basisscenario doorkruisen?

Onderstaande risico’s zijn niet ons basisscenario maar
mogen tegelijk ook niet bij voorbaat uitgesloten worden.

Perpetuals: meer een aandelen- dan obligatieprofiel
Aangezien eeuwigdurende obligaties vanaf 2013 niet
meer voor de volle 100% mogen meegerekend worden
in het kernkapitaal van een financiële instelling, stijgt de
kans op een vervroegde terugbetaling. De markt houdt
hier echter al ruimschoots rekening mee. De perpetuals
die wel nog fors onder de 100% noteren bieden geen free
lunch. Ofwel is de couponbetaling tot nader order gestaakt, ofwel is de coupon relatief laag en op die manier
een goedkope financieringsbron voor de betrokken bank.
Hoe dan ook, het risicoprofiel van perpetuals leunt veel
meer aan bij aandelen dan bij obligaties. Dat bewijst ook
bovenstaande grafiek waar het koersverloop van het
aandeel ING vergeleken wordt met een eeuwigdurende
obligatie van ING.
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Naast de eeuwigdurende obligaties van financiële instellingen zijn er ook een pak ’bedrijfsperpetuals’. Hier
is de kans op het niet betalen van de coupon vaak aanzienlijk kleiner, maar het blijft wel zo dat ook deze perpetuals een koersverloop kennen dat meer aanleunt bij
het aandeel dan bij een ’gewone’ obligatie. Zo daalde
de perpetual van Solvay eind 2008 tot 65%, komende
van 105% een jaar eerder. Ondertussen herstelde de
koers terug tot 103%. Concluderend kunnen we stellen
dat voor de meeste obligatiebeleggers perpetuals niet
(meer) interessant zijn.

1. Een forser dan verwachte stijging van de rente.
Dit kan het gevolg zijn van een onverwacht sterke
economische groei of een inflatieopstoot (bvb door
grondstoffen- en voedingsprijzen die de pan uitswingen).
2. Een escalatie van de schuldproblematiek in de eurozone. De kern en de periferie drijven op economisch
vlak steeds verder uiteen. Politieke eensgezindheid,
economische solidariteit en een strikte fiscale discipline zullen hand in hand moeten gaan om het onevenwicht te herstellen.
3. Een heropflakkering van de bankencrisis door een
escalerende schuldencrisis bij de overheden of een
negatief resultaat bij de volgende stresstests.

Conclusie
Ook al zal de knalprestatie van de afgelopen
jaren hoogstwaarschijnlijk niet kunnen herhaald
worden, toch schuilt er nog potentieel in een goed
gediversifieerde obligatieportefeuille. Bedrijfsobligaties blijven interessant, zowel diegene van
goede kwaliteit als de high yield obligaties (via
fondsen). Een grotere selectiviteit is vereist voor
financials en voor staatsobligaties.

Wisselmarkten

TURKIJE: GROEILAND IN ONZE ACHTERTUIN

TRY
De groeilanden herstelden zich opmerkelijk snel van
de zware crisis. Terwijl de eurozone, de VS, het VK en
Japan moeizaam terug opstaan, hebben de groeilanden
de recessie al verteerd. De groei is er een pak hoger en
de schuldenberg aanzienlijk kleiner. We hebben het niet
enkel over China, India en Brazilië; ook dichter bij huis
zijn er groeilanden, bvb. Turkije.
Turkije heeft 75 miljoen inwoners. Dat is een enorme
thuismarkt die nog in volle ontwikkeling is. Bovendien
is de bevolkingspiramide dankzij een relatief jonge beroepsbevolking heel gunstig. Turkije ontsnapt daarmee
aan de hoge vergrijzingkosten waarmee het Westen
kampt. Onder impuls van een gestaag mondiaal herstel
en een stimulerend regeringsbeleid spurtte de economische groei in 2010 naar 6,5 à 7%, na een negatieve
groei van 4,7% in 2009. Bovendien bleef de Turkse banksector gespaard van grote problemen dankzij een strikte regulering van de financiële sector, het gevolg van
excessen uit het verleden.
De sterke groei, de mooie vooruitzichten en de hoge rente lokken investeerders. In die mate zelfs dat de Turkse
centrale bank onlangs voor de tweede keer op rij besliste om de rente te verlagen, deze keer met 25 basispunten tot 6,25%. Ze hoopt op die manier een oververhitting
van de economie te voorkomen en de instroom van buitenlands kapitaal onder controle te houden. Daarnaast
werden ook de reservevereisten van de Turkse banken
opgetrokken om de kredietgroei te temperen. Op korte
termijn kan dit wegen op de TRY, maar op langere termijn zorgt het voor een meer stabiele BBP-groei.

De Turkse lira is één van onze favoriete
hoogrentende munten. Naast een stevig
potentieel kampt Turkije echter ook met
een aantal belangrijke onevenwichten.
Een investering in TRY behoort daarom
tot het risicovolle deel van de obligatieportefeuille.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX PRB

De voornaamste risico’s bij een investering in TRY zijn
het politieke risico (verkiezingen in juni dit jaar), een gebrek aan fiscale discipline (door de verkiezingen dreigt
de regering de fiscale bezuinigingen uit te stellen) en
het structurele tekort op de lopende rekening. Dit deficit
is vooral het gevolg van het feit dat Turkije het gros van
zijn grondstoffen moet invoeren, zo is het tekort sterk
gelinkt aan de evolutie van de olieprijs. Echter, meer
nog dan het tekort op zich is de aard van de financiering
risicovoller geworden, met een lage spaarquote, een
kleiner aandeel voor FDI (foreign direct investments,
vaak langetermijnfinanciering) en een groter gedeelte
financiële investeringen (vluchtiger kapitaal).

Conclusie
De centrale bank neemt maatregelen om de snelle
kredietgroei en instroom van buitenlands kapitaal
te beperken en een oververhitting van de economie te
voorkomen. Dit kan tijdelijk wegen op de munt maar
de onderliggende fundamenten blijven uitstekend.
Investeren in TRY is niet zonder risico maar de
hoge coupons maken van de lira een interessante
diversificatiemunt.
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Europese aandelen

balans 2010 en vooruitzichten

ZELFDE
strategie
Het jaar 2010 was een relatief goed jaar voor Europese aandelen. Exclusief dividenden, steeg de BEL20 met 3% en de stoxx Europe 600 met 9%. Onze keuze
ging vooral naar defensieve aandelen en defensievere cyclische aandelen.
Op zich geen slechte keuze aangezien onze selecties over het jaar sterk presteerden. Niettemin kwamen de beste prestaties van een aantal zeer conjunctuurgevoelige aandelen, namelijk diegenen die herstelden van de diepe crisis én met
een ruime blootstelling aan Azië.
Voor 2011 houden we ons aan de strategie van vorig jaar. De risicopremies zijn
iets lager dan een jaar eerder, maar duur zijn aandelen nog niet. Met cyclische en
meer volatiele aandelen blijven we voorzichtig. Hoge dividendaandelen blijven
interessant.
SANDRA VANDERSMISSEN En RUDY VANDORPE, SENIOR EQUITY SPECIALISTS

het risico niet nihil is. We blijven
positief voor Solvay, maar het blijft
wachten met het aanwenden van
de cashpositie.

Belgische aandelen
Absolute winnaar was Bekaert
(+140%), dat het hele jaar verraste
met veel beter dan verwachte resultaten. Ook Melexis (+100%) en
Umicore (+66%) nestelden zich
bij de toppers. De aanwezigheid
in Azië (vooral in China) was hier
niet vreemd aan. De drie bedrijven

blijven goed gepositioneerd, maar
we raden aan waakzaam te blijven.
Het niveau van de winst/cashflows
is door gunstige omstandigheden
fors opgelopen, maar de waarderingsparameters zijn minder gunstig. Dezelfde beweging zien we die
aandelen niet meer maken, terwijl

Heel wat defensieve aandelen
presteerden eveneens beter dan het
beursgemiddelde. Telenet won 63%
na de aankondiging van een nieuwe
geplande kapitaalreductie. Dit zit
nu in de koers vervat en hebben
binnen de telecommunicatie-aandelen een absolute voorkeur voor
Belgacom en Mobistar. Er mag dan
weinig groei zijn, de aandelen zijn
goedkoop en geven een zeer hoog

dividendrendement. De koers van
Delhaize kende een turbulent jaar
(forse stijging in de eerste jaarhelft, terugval na ontgoochelende
kwartaalcijfers). Uiteindelijk sloot
Delhaize het jaar af in lijn met het
beursgemiddelde. Vandaag behoort
Delhaize nog steeds tot onze favorieten. Het bedrijf bouwde over de
laatste 10 jaar de torenhoge schuldpositie af. Ondertussen kunnen we
stilaan spreken over een oorlogskas
die op één of andere manier de toekomstige groei kan versnellen.
De Belgische financials presteerden ondermaats in 2010 met resp.
koersdalingen van 39% en 16%.
Vooral Dexia moest het ontgelden.
De overschakeling van een business model gestoeld op een financieringsmismatch, een te grote
risicovolle obligatieportefeuille en
een weinig transparante PIIGS-portefeuille zorgden voor onzekerheid.
Ook in 2011 zullen deze elementen
blijven wegen. We blijven het aandeel mijden. Kende KBC in de eerste
jaarhelft van 2010 een goede periode, dan moest het aandeel in de
laatste maanden van 2010 heel wat
gas terugnemen. Ook hier speelde
de PIIGS-problematiek met vooral
toenemende provisies voor de omvangrijke Ierse kredietportefeuille
parten. 2011 is alvast in mineur
begonnen met een winstwaarschuwing over het vierde kwartaal van
2010 door oplopende problemen
binnen het Ierse leenboek en onregelmatigheden bij een Britse dochter. Ook dit jaar zien we de provisies
voor slechte kredieten in Ierland
verder stijgen. Net zoals bij Dexia
zien we de politieke impasse in België met een oplopende Belgische
rente versus Duitsland op de koers
van KBC drukken. We blijven voorzichtig, maar omwille van de ontzettend lage waardering durven wij
toch een kleine positie aanhouden.

Europese aandelen
Binnen Europa zijn we eveneens
voorzichtiger voor de cyclische
steraandelen van 2011. Reeds in
het vierde kwartaal lag de prestatie van vele van deze dichter bij
het beursgemiddelde. Positieve uitschieters waren ASML (opwaartse
winstherziening) en de staal- en
mijnsector (Chinese vijfjarenplan,
hausse van grondstofprijzen). De
koersopstoot van ArcelorMittal
(+18% na minus 28% in de eerste
9 maanden) verraste het meest.
De winstwaarschuwing voor het
vierde kwartaal van 2010 werd geïnterpreteerd als de laatste neerwaartse winstherziening van de
cyclus. Toch herinneren we dat de
winstvoorspellingen voor 2010 met
50% neerwaarts herzien werden en
het aandeel er dus niet goedkoper
werd. Onze favorieten zijn Philips,
SAP, Vinci en Wolters Kluwer.
De beste prestatie binnen defensieve waarden kwam van de niet
duurzame consumentengoederen,
dankzij favoriet Danone, maar ook
Nestlé, Henkel en Metro. Beiersdorf
en Carrefour werden afgestraft voor
hun winstwaarschuwingen. Carrefour is niet duur maar er is een
probleem van credibiliteit. Ware
het niet dat Beiersdorf een overnamekandidaat blijft (niet ons scenario) zou het zwaarder afgestraft zijn
voor het gebrek aan commercieel
dynamisme in Europa en aan kritische schaal in groeilanden. We zijn
koper van Heineken, CSM (zie ook
ons artikel op p. 15) en Ahold.

De energiesector presteerde onder
het marktgemiddelde maar kende
in het vierde kwartaal een mooie
remonte, dankzij de sterke olieprijs
en US dollar. We denken dat deze
betere prestatie zal blijven aanhouden. Omwille van waardering
en dividend gaat onze voorkeur
naar de oliereuzen (RDS, Total).
Na het drilmoratorium in de VS is
de balans tussen vraag en aanbod
voor materiaal gezond en zal de
kosteninflatie beperkt blijven.
De farmaceutische sector en
deze van de nutsbedrijven waren
slachtoffers van Europa’s budgettaire crisis. Toch zouden aandelen
zoals Novartis en GdF Suez positief
kunnen verrassen in 2011. Het dividendthema maakt dat we positief
blijven voor de telecommunicatiesector. Vivendi is onze favoriet. De
financiële sector was de verliezer.
We blijven voorzichtig maar Société
Générale, Deutsche Bank, HSBC, Allianz, AXA en Delta Lloyd mogen in
een gediversifieerde portefeuille
aanwezig zijn.
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Aandelenmarkten

KWALITEIT UIT NEDERLAND
Naast een uitbreiding van de coverage
van Belgische aandelen, zijn we in 2010
de opvolging gestart van een reeks
Nederlandse vooral middelgrote, minder bekende waarden die binnen hun
sector vaak tot de absolute wereldtop
behoren. Deze keer belichten we Imtech en CSM.
RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY ANALYST

Imtech e
aankan en aldus een hogere omzet met hogere marges
realiseert. Naast een gediversifieerde product/klantenportfolio met sterke marktposities, vinden we de recurrente business (circa 55% van de groepsomzet), het goed
gevuld orderboek, de degelijke winstzichtbaarheid en
sterke kasstroomgeneratie belangrijke pluspunten.

Play op Duitsland en energie/milieu

IMTECH: surfen op de
groene golf
Het Nederlandse Imtech is een technische dienstverlener gespecialiseerd in werktuigbouw, elektrotechniek
en ICT, Traffic & Marine. Duidelijker wordt het als we u
vertellen dat Imtech o.a. instaat voor het energie-efficiënter maken of ‘vergroenen’ van (bestaande) gebouwen en schepen, datacenters en clean rooms (farma)
installeert, windtunnels bouwt voor autoproducenten
zoals BMW, meewerkt aan windmolenparken, etc. De
kracht van de groep ligt in het aanbieden van integrale
en multidisciplinaire totaaloplossingen met een steeds
grotere technologiecomponent. Sterkhouders binnen de
groep zijn vooral de clusters Duitsland/Oost-Europa en
Scandinavië, terwijl het binnen de Benelux momenteel
wachten is op margeherstel.

Via de sterk presterende cluster Duitsland/Oost-Europa
(ca. 30% van de omzet/Imtech is er marktleider) kan
u bovendien het Duitse groeithema bespelen. Wat de
groep tenslotte vanuit een LT-perspectief aantrekkelijk
maakt, is de sterke positionering binnen de groeisegmenten energie, milieu, water, mobiliteit, zorg en veiligheid. Met circa 25% van de omzet (en stijgend!) binnen
‘energy & environment’ kunnen we Imtech terecht een
‘groene techno’-speler noemen. Kortom, het LT-groeiverhaal van Imtech blijft intact (verhoogde focus op
absolute omzetgroei, iets minder op margegroei) terwijl
een herstel van de zwakke Beneluxmarkt op termijn een
bijkomende koerstrigger is. Imtech blijft een kernwaarde
voor de lange termijn.

Imtech: verloop van de aandelenkoers over de laatste 18 maanden
30

Succesvolle strategie wordt versneld
14

Over de voorbije jaren, inclusief de crisisperiode, kan
het management een indrukwekkende staat van dienst
voorleggen qua omzet- en winstgroei die we ook de
komende jaren zien aanhouden. Recent immers pakte
de groep nog uit met een ambitieus maar volgens ons
realiseerbaar nieuw strategisch plan 2011-2015 nu de
doelstellingen van het vorige plan (2012) vroeger dan
verwacht werden behaald.
Sleutel tot de successtrategie van Imtech is een verbreding/verdieping van de technische expertise waardoor
de groep grotere en technologisch complexere projecten
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en CSM
CSM: een buitenkans!
Het Nederlandse CSM (niet te verwarren met DSM)
is wereldwijd de grootste leverancier van bakkerij
ingrediënten en -producten voor artisanale en industriële bakkerijen, alsook voor ‘in-store’ als ‘out-of-home’
markten (10% marktaandeel; focus op Noord-Amerika
en Europa/ca. 87% van groepsomzet en 75% van operationele cashflow). Daarnaast is de groep via dochter
Purac marktleider voor melkzuur, melkzuurderivaten en
lactiden (ca. 65% van wereldmarkt/13% groepsomzet en
25% van de operationele cashflow). Purac produceert
uiteenlopende melkzuurtoepassingen voor vooral de
voedings-, chemische en farmaceutische industrie en
is via de lactiden-business (PLA) ideaal gepositioneerd
binnen bioplastics.

Groep in groeimodus

CSM begint stilaan de vruchten te plukken van forse
herstructureringen, kostenbesparingen en efficiëntieverhogingen die de voorbije jaren vooral binnen de
bakkerijdivisies werden doorgevoerd. Hierdoor kan de
groep zich opnieuw op groei richten. Dankzij het in 2010
overgenomen Amerikaanse Best Brands, organisch omzet- & margeherstel bij de Europese bakkerijdivisie en
verwachte overnames (diepgevroren) bakkerijproducten
met hogere winstmarges kan de operationele marge van
7% nu richting de door het management beoogde 8 à
10% evolueren. Ondertussen blijft CSM binnen de sector
een indrukwekkende cashflow genereren. Tenslotte verwachten we dat de groep de komende kwartalen in staat
zal zijn om hogere grondstofkosten in de verkoopprijzen
door te rekenen.

Purac, van zorgenkind tot (gratis) groeiparel binnen bioplastics

Naast de productie van melkzuur en -derivaten waar
CSM sterke winstmarges behaalt, ligt het potentieel van
Purac vooral in de productie van zgn. lactiden, bouwstoffen voor de productie van bioplastics. Tegen 2020
is de verwachting dat circa 1% van de globale op olie
gebaseerde plastics zal zijn vervangen door bioplastics
(groene plastics) wat een groot potentieel oplevert. Als
leverancier van hoogwaardige basisgrondstoffen (hogere zuiverheid en grotere hittebestendigheid) is Purac
hierbij ideaal gepositioneerd. Hoewel we geloven in het
LT-potentieel van bioplastics houden we omwille van de
geringe zichtbaarheid op korte termijn hiermee in onze
waardering geen rekening. Dit hoeft ook niet want alleen
al op basis van de kerndivisies bakkerij-ingrediënten en
de melkzuurbusiness (hoofdmoot van Purac) biedt het
aandeel aan de huidige koersen al voldoende potentieel.
Eigenlijk impliceert dit dat u als belegger het bioplasticspotentieel (scenarioanalyse gaat uit van 4 tot 17 EUR
per aandeel CSM!) er gratis bijkrijgt. Kortom, net als Imtech is ook CSM een aandeel dat meesurft op een aantal
globale thema’s en als kernwaarde niet mag ontbreken
in een goed gespreide aandelenportefeuille.

CMS: verloop van de aandelenkoers over de laatste 18 maanden
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Sectoranalyse

ONZE FAVORIETE SECTOREN VOOR 2011

Energie,
Technologie
en Telecom
De economische en financiële omgeving maant aan tot
een gematigd optimisme voor 2011. Enige selectiviteit
is dus meer dan ooit aangeraden binnen de sectoren.
GUILLAUME DUCHESNE, EQUITY STRATEGIST, & ALAIN SERVAIS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS

Aan de besproken bottom-up benadering, die gericht is op individuele
waarden (zie ons artikel op p.12),
voegen we een top-down benadering toe. Door die combinatie kunnen we inzetten op een sectoraal
podium dat vermoedelijk zal bestaan uit de energie-, technologieen telecomsector.

Technologiesector onderscheidt zich onder cyclische
sectoren
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Hoewel de grondstoffen-, industriële en cyclische consumptiesector
het in december nog altijd beter deden dan de andere sectoren, blijven
we selectief binnen de cyclische
sectoren rekening houdend met ons
economische en financiële scenario.
De genoemde sectoren profiteerden van het herbevoorradingseffect en van vergelijkingspunten die
de inhaalbeweging in 2010 bevorderden maar minder gunstig zullen

zijn in 2011. De meeste van die sectoren zijn op dit moment bovendien
technisch overkocht en zouden op
korte termijn nog kunnen corrigeren. We behouden daarom ons negatieve advies ten aanzien van de
cyclische consumptiesector en de
grondstoffensector en blijven neutraal ten opzichte van de industriële
sector. Onder de cyclische sectoren
gaat onze voorkeur momenteel naar
de technologiesector. Die profiteert
immers van goede fundamentals,
minder gevoeligheid van de stijging van de grondstofprijzen (gunstig voor de marges), aantrekkelijke
waarderingen en voor sommige
technologische subsectoren (software) een minder kapitalistische
structuur dan de andere cyclische
sectoren (wat voordelig is bij een
stijging van de rentes op tien jaar).
In de loop van 2011 zouden we ons
advies met betrekking tot de cyclische consumptiesector via de auto-

sector licht kunnen optrekken (van
negatief tot neutraal). We zouden
dezelfde houding kunnen aannemen
ten opzichte van de grondstoffensector via de metaal- en mijnsector. Gezien de recente macro-economische verbetering en de goede
ondersteuning van de sector (wereldwijd economisch herstel) heeft
een extreem voorzichtig advies nu
minder zin. Na de forse stijging van
de voorbije kwartalen lijkt het ons
echter te vroeg om nu al rekening te
houden met dergelijke evolutie.

Banken onder druk

Terwijl de brede indexen en de cyclische sectoren bleven stijgen,
bleef de overheidscrisis in Europa
nadelig voor bankwaarden. De recente maatregelen getroffen door
Europa ten gunste van de perifere
landen hebben de liquiditeitszorgen
voor de komende twee jaar doen
verdwijnen, maar zijn geen oplossing voor de solvabiliteitsproblemen op lange termijn. De schuldencrisis zal dus een zorg blijven voor
de eurozone. In die context zullen
de banken onder druk blijven staan
(mogelijke herkapitalisatie). Het
behoud van een negatief signaal

is nog altijd terecht in een context
van reglementering, beperkte zichtbaarheid op de inkomsten van de
banken en desinteresse van de beleggers voor de sector (wegens de
sterke volatiliteit en de complexiteit
Sector MSCI
(niveau 1)

Basisconsumptie

Gezondheid

Financiële
diensten

Informatietechnologie

Dit jaar zullen we blijven inzetten op
de thema’s ‘dividend’, ‘groeilanden’
(zie artikel p. 18), via onder meer de
technologiesector, en ‘pricing power’
(prijsonderhandelingsmacht).
Sectoraal
globaal
advies
voor 2011

advies
(01/2011)

/

+

Oliemajors: aantrekkelijke waarderingen, solide financiële structuren en stabiele en
hoge dividendrendementen (uitgezonderd BP).
Oliedienstenleveranciers: precaire waarderingen, momenteel overkocht en van
cyclische aard ➡ voorzichtigheid en selectiviteit aangeraden.

+

/

-

Chemiesector lijdt onder stijging grondstofprijzen.
Mijnen en Metalen: wereldwijde vooruitlopende indicatoren nog altijd zwak, nog
steeds broos volumeherstel. Sterke vraag in China.
Bouwmaterialen: Amerikaanse situatie nog altijd fragiel, geen duidelijke verbetering
op korte termijn.

Van – naar =
(via Mijnen
en Metalen)
mogelijk.

Kapitaalgoederen Dienstverlening aan bedrijven

=

De verslapping van bepaalde vooruitlopende indicatoren beperkt een verdere
outperformance. Hoge waarderingen. Europese waarden genieten de voorkeur.

Transport

=

Voorkeur voor waarden uit de vracht- en logistieke sector.
Luchtvaartmaatschappijen zijn cyclischer.

Auto’s & auto-onderdelen

-

Onze voorkeur gaat naar premiumconstructeurs, blootstelling aan de groeilanden en
de Amerikaanse markt, bepaalde toeleveranciers en bandenfabrikanten.
Elke daling van de sector zou ons advies in ‘neutraal’ kunnen wijzigen.

Duurzame consumptiegoed. - Kleding

=

Europese luxesector: positieve impact van de versterking van de USD tegenover de
EUR op middellange termijn, M&A-activiteiten en ‘pricing power’.

Klantendiensten

=

Defensief karakter van fastfood- en grootkeukensector en van de ontwikkeling ervan
in de groeilanden.

Media

=

Defensief profiel van enkele subsegmenten; blootstelling aan de groei van de groeilanden voor de reclameagentschappen.

Distributie

=

Context van structureel zwakke economische groei de komende maanden.

Voedingsdistributie

=

Druk op de consumptie in de ontwikkelde landen, druk op de marges (grondstofprijzen).

Voedingsmiddelen,
dranken & tabak

=

We veranderen ons advies van positief in neutraal omdat er geen stijging van de
veelvouden verwacht wordt en omdat de kans op een opwaartse bijstelling van de
resultatenramingen klein is. Verhoging van de grondstoffenprijzen.

Huishoud- en verzorgingsproducten

+

Sterke merken met ‘pricing power’ aanwezig in de groeilanden, beperktere blootstelling aan de stijging van de grondstofkosten ...

Medische apparatuur en
gezondheidszorgen

=

Farmaceutische en biotechnologische producten

=

Banken

-

Gediversifieerde financiële
diensten

-

Verzekeringen

+

Vastgoed

=

Geen sterke groei verwacht in 2011, maar interessante dividendrendementen.

Software en diensten

+

Defensief karakter gekoppeld aan hoge verhouding recurrente inkomsten (onderhoudsuitgaven).

Hardware en computermateriaal

+

Bemoedigende investeringsvooruitzichten, positieve groei van de computermarkt bij
de bedrijven, sterke groei op het gebied van smartphones maar cyclisch.

Halfgeleiders

-

Ons negatieve advies was gekoppeld aan het sterke herstel van de sector sinds begin
2010. Om opnieuw ‘neutraal’ te worden, zal het moeten profiteren van een volgende
consolidatie van de sector.

Grondstoffen

Cyclische
consumptie

Thema’s voor 2011

Subsector MSCI
(niveau 2)

Energie

Industrie

van de recente gebeurtenissen). De
verzekeringssector is in onze ogen
echter nog altijd aantrekkelijk. De
absolute en relatieve prestatie van
die sector blijft immers goed dankzij de versteiling van de rentecurve.
Commentaar

Minder katalysatoren, maar aantrekkelijke sectorwaardering. Sector in volle omwenteling en zwakke groei. De sector heeft echter nog altijd een solide financiële structuur en
zou op middellange termijn moeten profiteren van zijn structurele verandering.

=

=

=

=

Banken en gediversifieerde financiële diensten blijven onder druk: staats- en liquiditeitsrisico, nieuwe reglementeringen, beperkte zichtbaarheid op de inkomstenniveaus, onzekerheid omtrent de wettelijkheid van in de VS toegestane woonkredieten = tijdbom ...
Overdreven onderwaardering ondanks zwakke rentes, redelijk inkomstenniveau en
weerstand van de marges.

-

+

Telecommunicatie

/

+

Aantrekkelijke en stabiele dividenden (beheer van de investeringen en kosten).
Aantrekkelijke waardering van de sector.

+

Nutssector

/

-

Defensief maar: weinig katalysatoren, overcapaciteit, verdere schuldenafbouw,
zwakke aardgas- en elektriciteitsprijs, sterk politiek en reglementair interventionisme.
Vooruitzichten 2011 niet erg bemoedigend.

-
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Thematische analyse

DE OPKOMENDE MIDDENKLASSE GEEFT DE ECONOMISCHE
EXPANSIE NOG STERKERE WORTELS

GROEIMARKTEN
De groeilanden belichamen de geleidelijke verschuiving van het economisch zwaartepunt richting nieuwe
horizonten. Rezen er aanvankelijk
nog twijfels over de duurzaamheid
van dit sprookje, de stevige verankering in de wereldeconomie en de
almaar talrijker wordende bronnen
die de groei voeden, doen vermoeden
dat de markteconomie er definitief
zijn kinderschoenen ontgroeid is.
Als belegger kunnen we daar maar
beter rekening mee houden.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST
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De wereld is in volle verandering. Op economisch vlak
behoort de doorbraak van de zogenaamde groeilanden
tot de meest markante omwentelingen van de eenentwintigste eeuw. Zeker, er zijn altijd al groeilanden geweest. Denk maar aan het Japan van de jaren ‘70 en
‘80, of het succes van landen en stadstaten als Taiwan,
Singapore, Zuid-Korea en Hongkong. Wat de nieuwe generatie groeiers evenwel onderscheidt van de vorige is
hun omvang. De opkomst van Brazilië, Rusland, India
en China (ook wel eens de BRIC-landen genoemd) zet de
wereldorde gewoon op zijn kop. Bovendien maken in de
schaduw van deze reuzen een hele resem andere landen
hun opwachting: Indonesië, naar inwoners toe het grootste moslimland ter wereld, Mexico, vaak omschreven als
de industriële onderaannemer van de VS, Maleisië, Thailand, Egypte, Turkije enz… Samen vertegenwoordigen ze
zo’n 83% van de wereldbevolking. En met die 83% zullen
wij in toenemende mate rekening moeten houden.

Een lange voorgeschiedenis

De Aziëcrisis van de late jaren ’90 indachtig, hebben
velen van ons vragen bij de duurzaamheid van de groei
in deze landen. Belangrijk daarbij is te beseffen dat aan
het huidige succes inderdaad een lang leerproces van
vallen en opstaan is voorafgegaan. Essentieel daarin
was de geleidelijke liberalisering van de economie. Voor
China begon die eind jaren zeventig met de dood van
Mao en het aan de macht komen van de pragmatisch
ingestelde Deng Xia Ping. India en Rusland zetten pas
begin jaren ’90 de eerste stappen naar meer economische vrijheid en minder staatsinmenging. Met name in
Rusland verliep dit proces behoorlijk chaotisch. De vaak
autoritair geleide landen van Latijns-Amerika hadden
jaren nodig om afstand te nemen van een al te paternalistische behandeling van de economie, die corruptie en
inefficiëntie in de hand werkte. Daarbij kwam een vrij

amateuristisch financieel beleid, dat naast een ontsporende inflatie ook tot torenhoge schulden leidde en in
het geval van Argentinië zelfs het faillissement.

Van socialisme naar markteconomie

Had de socialistische economie haar verdiensten, een
open markteconomie, die het privé-initiatief aanmoedigt, slaagt er veel beter in op de reële behoeften en opportuniteiten van het moment in te spelen. Een verhoogde politieke stabiliteit en een betere bescherming van
het privébezit creëren een kader waarbinnen ook buitenlandse investeringen kunnen worden aangetrokken.
In een eerste fase lieten deze zich vooral leiden door de
overvloedige aanwezigheid van goedkope arbeid. Verschillende ex-communistische staten hadden bovendien
een redelijke scholingsgraad, die de productiviteit van de
arbeid ten goede kwam. In andere landen vormt de aanwezigheid van grondstoffen een belangrijk lokaas. Naast
buitenlands kapitaal beschikt met name China dankzij
zijn spaarzame bevolking ook over een omvangrijke interne financieringsbron. De spaarcenten van de Chinees
worden via het door de staat gecontroleerde banksysteem in de economie gepompt. Het einde van de Koude
Oorlog opende voor veel van deze ex-communistische
staten de poorten naar een actieve deelname aan de
wereldeconomie, waarbij zij hun troeven maximaal konden uitspelen. Het leidde tot het nog steeds gangbare
economisch model, dat gestoeld is op export (stijl “made
in China”) en grote infrastructuurwerken. Dit laatste kan
niet los gezien worden van de snel oprukkende urbanisatie. Zij is te vergelijken met wat de industrialisatie in
het 19de eeuwse Europa teweegbracht maar dan op een
schaal die oneindig veel groter is.

Het ontstaan van een middenklasse

Nu al vertegenwoordigen de groeilanden de helft van
het wereldwijde BBP (bruto binnenlands product). Critici zullen natuurlijk opwerpen dat wanneer je dit BBP
per inwoner gaat bekijken, er nog steeds een brede
kloof gaapt tussen de traditionele ontwikkelde landen
en de groeilanden. Om dat te illustreren: in China is het
gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking amper
7% van het Amerikaanse. Maar zoals iedere statisticus
weet: gemiddelden zijn het oorkussen van de duivel. In
China kenden de voorbije jaren vooral de meer oostelijke provincies een spectaculaire economische ontwikkeling. In die regio’s vind je nu al een stevige middenklasse. In alle BRIC-landen samen zijn er momenteel
ongeveer evenveel huishoudens met een jaarinkomen
van 10.000 USD of meer als in de VS. Volgens het IMF
zullen dat er tegen het midden van de eeuw beduidend

GROEI VAN HET BBP (%)

2008

2009

2010

2011

Brazilië

5,2

-0,6

7,5

4,5

Rusland

5,2

-7,9

3,7

4,2

India

7,5

6,8

7,3

8,0

China

9,6

9,2

10,3

9,1

2008

2009

2010

2011

Brazilië

5,7

4,9

5,0

5,0

Rusland

14,1

11,8

6,9

8,3

India

8,3

10,8

10,5

8,5

China

5,9

-0,7

3,3

3,5

INFLATIe (%)

Bron: Bloomberg Consensus, FMI

meer zijn dan in de VS en de eurozone samen. Toegegeven, het gaat hier niet om grootverdieners, maar gelet
op het feit dat je ginds met een dollar beduidend meer
kan doen dan hier, zijn het toch mensen aan wie je al
heel wat kan verkopen. Dat maakt hen tot de hoekpijlers van een ontluikende interne consumentenmarkt,
die de lokale economie geleidelijk aan minder afhankelijk maakt van de export naar het rijke Westen.

De kinderschoenen ontgroeid

De financiële crisis van de jaren ’90 heeft de groeilanden bekeerd tot een voorzichtig financieel beleid. De
gemiddelde schuldgraad ligt er momenteel een stuk
lager dan in het rijke Westen. Door het ontwikkelen
van een eigen interne markt maken de groeilanden hun
groeisprookje ook minder afhankelijk van het wedervaren van de westerse economieën. Bovendien zie je dat
er zoiets als een regionale integratie ontstaat, waarbij
de handel tussen groeilanden onderling fors toeneemt.
Als dusdanig zijn wij van mening dat in heel veel landen de markteconomie zijn kinderschoenen ontgroeid
is. Op wereldvlak zijn de BRIC-landen incontournable
geworden, ook voor westerse bedrijven die hier niet alleen produceren maar er ook een nieuwe afzetmarkt
ontdekken. Die evolutie kan wellicht niet meer teruggedraaid worden. Als belegger is het dan ook zaak de
groeilanden een gepaste plaats te geven in de eigen
portefeuille. Dat kan op verschillende manieren: ofwel
via obligaties, ofwel via aandelen van lokale ondernemingen. Maar ook westerse bedrijven met een belangrijke activiteit in deze sterk groeiende regio’s zijn
een optie. Hebben we in dit eerste artikel de algemene
context geschetst, in een volgend nummer zullen wij
de diverse groeiregio’s een voor een screenen op hun
potentieel voor de westerse belegger.
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