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Editoriaal

Actief of passief ?
Regelmatig vragen we ons af welke beleggingsstijl we moeten volgen. Actief of
passief? Actief zoals wanneer u zelf aandelen zoekt of fondsen koopt die een
actief beleggingsbeleid volgen. Of passief zoals in het geval van indexfondsen
(trackers).
Een belangrijke vraag wanneer u weet dat tegenwoordig de helft van de Amerikaanse aandelen bijvoorbeeld in handen is van institutionele beleggers, terwijl ze in de jaren 50 nog voor 90% in het bezit waren van individuele beleggers. Als we nog actief beleggen, is dat omdat we geloven in het benutten van
de inefficiënties van de markten. En dat is een heel interessant aspect: hoe
meer actieve beleggers, hoe minder inefficiënties. Omgekeerd geldt dat hoe
meer passieve beleggers er zijn, hoe meer er actief gezocht kan worden naar
inefficiënties die benut kunnen worden. Daarom blijven we beleggen in actieve beleggingen (of dat nu is via individuele posities of via fondsen) naast
de opname van trackers in uw portefeuille afhankelijk van de opportuniteiten
van een regio of sector, opportuniteiten die variëren in de loop van de tijd.
Andere opportuniteiten vindt u in dit nummer, waaronder de “covered
bonds”, bedrijfsobligaties uitgegeven door een financiële instelling die aan de
belegger een extra garantie bieden.
Tot slot maken we de balans op van een van de meest besproken dossiers van
het moment: aardolie.

De financiële markten
vertonen voortdurend
inefficiënties. Als ze correct
benut worden, kunnen ze
de globale prestatie van een
portefeuille verhogen.
Stefan Van Geyt,
Director investment services

Veel leesgenot!
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houden met de specifieke aanbevelingen of opinies
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Marktoverzicht

DE ECB SPREEKT VAN EEN EERSTE VERKRAPPING VAN
HET MONETAIRE BELEID

Naar een
normalisering?
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De Europese centrale bank heeft verklaard een rentestijging te overwegen,
wat de euro vleugels gaf en een stijging
van de korte en lange rente veroorzaakte. In het algemeen zou men de
recentste ontwikkelingen kunnen onderbrengen onder een gemeenschappelijke noemer “normalisering” geheten.
Immers de korte termijnrenteniveaus
kunnen niet tot het eind der tijden zo
laag blijven en de overheidstekorten
moeten liever vroeger dan later worden
aangezuiverd. De overgangsfase waarbij men de tering naar de nering zet zal
voor de nodige volatiliteit op de markten zorgen.
FRANK VRANKEN, chief investment advisor

Naar een tekort van grondstoffen?

De vraag die we ons mogen stellen is of de totaliteit
der grondstoffen waarover deze planeet beschikt voldoende zijn om zowel de sterk groeiende ontluikende
markten alsook de aantrekkende economieën van het
Westen te voldoen qua vraag. De quasi ononderbroken stijging van de olieprijs alsook van de prijs van de
landbouwgewassen laat ons voorlopig vermoeden dat
er tekorten dreigen. Inderdaad, als Europa en de VS
ook sterk beginnen te groeien naast de roodgloeiende
economieën van de BRIC-landen, dan wordt er gestreden om de grondstoffen. Dat was ook zo in 2008 toen
eveneens een oververhitting dreigde maar de financiële
crisis had het Westen in een diepe recessie geduwd.
Een belangrijk deel van de vraag viel weg en dus gingen
de grondstoffenprijzen en niet in het minst die van olie
flink onderuit. Vandaag liggen de kaarten anders. Het
Westen herstelt van de financiële crisis en de laatste
economische cijfers tonen aan dat de groei aantrekt
langs beide zijden van de Atlantische Oceaan. De extra
groei wereldwijd zorgt ook voor extra vraag naar olie
maar de aanbodzijde heeft moeite om te volgen en dus
gebeurt het onvermijdelijke, de olieprijs stijgt. Maar hij
stijgt te snel en daar zit nu net het probleem. De onlusten in het Midden-Oosten en meer in het bijzonder in
Libië, een niet onbelangrijke olieproducent, hebben de
prijs voor een vat Brent Noordzeeolie boven de 110 USD
geduwd. Meerdere analisten en strategen zijn het erover eens dat eens boven dit niveau er vraagdestructie
begint op te treden. En dus is de olieprijs een potentiële
bedreiging voor de economie.

Zonde, want zoals gezegd is die aan een flink herstel
bezig in Europa en in de VS. In Europa is er natuurlijk
Duitsland waar de cijfers i.v.m. het producentenvertrouwen of de werkloosheid steeds een stuk hoger uitkomen dan verwacht. En alle landen die grenzen aan
Duitsland pikken hun graantje mee. Daaruit volgt natuurlijk ook dat de periferie het nog steeds met veel
minder groei moet stellen. In de VS krijgen we stilaan
een gelijkaardig beeld als dat van Duitsland met dat
verschil dat de werkloosheid nog veel hoger staat.
Maar die werkloosheid is aan het dalen en staat nu nipt
onder de 9%. Dat is verre van voldoende wat de Federal
Reserve aangaat. Inderdaad, de Amerikaanse centrale
bank mikt op een veel lager cijfer. En daarmee zijn we
bij het monetaire luik aanbeland.

“Ik meen te begrijpen
dat het standpunt
van de raad van
gouverneurs is dat
een renteverhoging
op de volgende
vergadering
mogelijk is.”
Jean-Claude Trichet,
voorzitter van de ECB

Is de ECB bereid op de monetaire rem te
gaan staan?

In de VS zou de FED dus nog een tijdje de rente ongemoeid laten en zelfs nog zuurstof bijgeven in de
vorm van de aankoop van overheidsobligaties en dit
normaliter tot in juni. Ondertussen beginnen in Europa
de vingers van de ECB te jeuken. Het inflatieniveau is
tot 2,4% uitgelopen en zit daarmee boven de fameuze
2%-drempel die de ECB als maatstaf hanteert. Met de
sterke groei voor de kernlanden van de eurozone in
het achterhoofd heeft de ECB laten verstaan dat ze er
aan denkt om voor een eerste keer de rente op te trekken. De mededeling kwam aan als een donderslag bij
klaarlichte dag. De renteniveaus van zowel de korte
als lange termijnobligaties gingen vlot hoger. En vooral
de euro won tegenover bijna alle munten, inclusief de
dollar. Het feit dat de ECB als eerste centrale bank de
rente zou optrekken en dus qua rentecyclus zou voorop
lopen op de FED is inderdaad een uniek geval.
Maar de euro heeft niet noodzakelijk het pleit al gewonnen versus de dollar. Deze maand zouden de landen van de eurozone een vergelijk moeten vinden wat
betreft de schuldencrisis. Dat wordt niet eenvoudig. De
nieuwe Ierse regering hoopt op een heronderhandeling
van het pact dat gesloten werd met de EU en het IMF
maar zal ongetwijfeld extra tegemoetkomingen moeten aanvaarden. Ondertussen is de kredietkwaliteit van
de Griekse staatsleningen door Moody’s nog maar eens
met 3 stappen verlaagd en staat Portugal er ook niet
al te best voor met een 10-jaarsrente die nu al meerdere weken rond de 7,50% staat. Maar het gaat van
kwaad naar erger. De laatste aanbesteding van 2-jaars
papier is zorgwekkend want de rente die de Portugese
overheid diende te aanvaarden bedroeg quasi 6%. Dat

is duidelijk onhoudbaar. Het feit dat de ECB voorlopig
even geen perifere obligaties heeft aangekocht zorgt
voor een extra opstoot in de rente van de perifere landen. Het worden spannende weken voor de eurozone.

Aandelen met hoge dividenden en pricing
power

De volatiliteit is nu reeds voelbaar op de aandelenmarkten. De hogere marktrente hoeft echter niet per
se een probleem te zijn. Het is eerder een uiting van
een terugkeer naar een normale en gezondere situatie.
Maar natuurlijk is de veel hogere olieprijs een mogelijke pretbederver. Men mag immers niet vergeten dat
hogere prijzen de meeste producenten op kosten zal
jagen. Tenzij de producent de hogere kosten kan doorrekenen aan de eindklant, zal een kleinere winstmarge
zijn lot zijn. Vandaar dat we vandaag meer dan ooit
ook het accent leggen op bedrijven die prijszetters zijn.
Meestal zijn dat ook bedrijven die in een quasi oligopolie zitten binnen hun sector. Weinig concurrentie en een
sterk marktaandeel kunnen wonderen doen. Dus naast
het thema van de dividenden kiezen we dus ook voor
aandelen van bedrijven die prijszetters zijn.
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Marktoverzicht

Ontluikende markten: een bruuske rembeweging is niet uitgesloten
Qua regionale voorkeur blijven we de kat uit de boom
kijken wat betreft de ontluikende markten. Tot op heden is inflatie nog niet onder controle op deze markten
en blijven de centrale banken zeer strijdvaardig wat
betreft de monetaire politiek. Zo lang als de rente in de
ontluikende markten hoger gaat blijft het moeilijk voor
de lokale beurzen ginds. Immers, de dreiging dat er te
hard op de rem wordt getrapt is niet gering. De meeste
investeerders zijn dus ook wat voorzichtiger geworden
wat betreft hun aandelenposities op deze markten. Dat
ziet men ook sinds de aanvang van het jaar wanneer
men naar de volumes kijkt die hierin belegd worden.
Deze zijn sterk gedaald en voor sommige landen zag
men zelfs een netto-verkoop van de aandelenposities.
Eén en ander maakt natuurlijk ook dat zij op relatieve
basis flink goedkoper zijn geworden versus de ontwikkelde landen. Of ze nu reeds voldoende goedkoop zijn
moet nog blijken.

Het potentieel van high yield obligaties
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Wat betreft de obligaties heeft de ECB natuurlijk met
haar uitlatingen een stok in het hoenderhok gegooid.
De hele rentecurve ging hoger en dus leden alle obligaties verliezen. Echter sinds de mededeling bevinden
de obligaties met middellange looptijden zich terug op
interessantere niveaus. De vraag is echter wat al ingeprijsd is en wat niet. Vandaag duiden de Euribor termijncontracten op een rentestijging naar eind 2011
van totaal zo’n 75 basispunten. De is niet gering. Mijn
inziens zal de ECB de rente maximum 1% over 2011
verhogen. En dan zouden de obligaties nog wat meer
kunnen verliezen. Maar de kans dat de ECB zo agressief
uit de hoek zou komen lijkt me eerder klein. Vandaar
ook mijn bevinding dat de grootste verliezen op de obligatiemarkten achter de rug zouden moeten liggen. Het
risico dat de rente toch nog veel hoger gaat is volledig
afhankelijk van de toekomstige inflatie. Natuurlijk is de
inflatie ook afhankelijk van de onderliggende groei. Des
te sterker die groei, des te groter het risico op hogere
inflatie. Maar een sterkere groei is deels goed nieuws
voor de bedrijfsobligaties omdat de onderliggende debiteuren betere kasstromen mogen verwachten en dus
minder risicovol worden. Dat verlaagt dan opnieuw de
risicopremie versus de overheidsobligaties en dus presteren deze bedrijfsobligaties enigszins beter. Men kan
zelfs stellen dat de bedrijfsobligaties met de grootste
risicopremie het meest genieten van dit effect. Vandaar
ook onze grote interesse voor “High Yield” obligaties.
Maar we trachten dan wel onze rentegevoeligheid te

beperken door zo kort mogelijke looptijden te weerhouden. Immers, de stijgende rente zou het positieve effect
van de vermindering van de risicopremie kunnen teniet
doen. En dat is niet de bedoeling.

Voorzichtigheid en diversificatie

Als we spreken van inflatie kunnen we natuurlijk niet
voorbij aan de grondstoffen. Eerder in dit artikel hadden we het reeds over olie en de stijgende olieprijzen.
Maar de andere grondstoffen doen het ook goed. Dat
neemt niet weg dat men voor voeding bijvoorbeeld al
opnieuw op de historische pieken van 2008 zit. Men kan
zich dus natuurlijk afvragen of er nog veel potentieel
in zit. We zijn dus ook in het algemeen voorzichtig op
grondstoffen omdat een tijdelijk stevige correctie van
de huidige astronomische niveaus niet ondenkbaar is.
Diversificatie is dus absoluut nodig.
Wat betreft de munten is onze visie niet gewijzigd. We
denken nog steeds dat op termijn de USD moet aantrekken. Maar de ECB heeft voorlopig de euro hoger geduwd met zijn renteretoriek. Men mag echter ook niet
blind zijn voor de schuldenproblematiek in de eurozone
die opnieuw lijdt onder een nieuwe koortsopstoot en
de mogelijkheid dat ook de FED stilaan wat minder inschikkelijk zou kunnen worden op monetair vlak. Ondertussen is het volatiliteit troef voor de munten op de
ontluikende markten. Voor diegene die wat extra risico
aandurven denken we dat de Turkse lira voldoende
goedkoop staat om een uitgemeten gokje te wagen. Het
meerrendement versus de rentetarieven in de eurozone
is dan ook aantrekkelijk. Voor de munten van de grondstofexporterende landen zijn we voorzichtiger en kijken
we de kat uit de boom. Onze mening is hier ongewijzigd.
Algemeen is het aan de markten om de komende normalisering waarvan eerder sprake te kunnen trotseren
en natuurlijk de volatiele olieprijs juist te kunnen inschatten. Dat is de uitdaging voor de komende weken
en maanden.

Economie

(Bron: Bloomberg Consensus en IMF)
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-6,0
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Belgische economie

IN 2010 WAS DE BELGISCHE GROEI
EEN VAN DE MEEST DYNAMISCHE IN DE EUROZONE

In afwachting
van
een regering…
Dat ons land nog altijd
geen nieuwe federale
regering heeft, heeft tot
op heden de groei van
de Belgische economie
niet afgeremd. Maar die
groei staat wel voor een
enorme uitdaging.
ALAIN SERVAIS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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Hoewel de bbp-groei aan het einde
van het laatste kwartaal van 2010
in België zwakker was dan voorzien,
was de trend identiek in de eurozone,
wat waarschijnlijk wijst op een groter
dan verwachte impact van de winter
op de economische activiteit. Over
heel vorig jaar bedroeg de Belgische
groei 2%, wat eigenlijk een van de
beste prestaties van de eurozone is.
Voor 2011 ramen we de groei in België op 2,2%, met een externe vraag
die wellicht gestimuleerd zal worden
door een sterke Duitse groei.

Werkgelegenheid houdt
stand ...

De arbeidsmarkt in België deed het
uitzonderlijk goed in 2010: de werkloosheidsgraad is niet alleen aan
het dalen (van een piek van 8,5%
in augustus tot 8,1% in december),
maar de signalen afkomstig van de
werkgevers inzake nieuwe aanwervingen blijven verbeteren. Ook de
consumptie trekt weer aan. 2010
was een recordjaar voor de verkoop
van auto’s, een trend die bevestigd
werd in januari 2011. Men had kunnen vrezen dat de hoge inflatie negatieve gevolgen zou hebben voor
de appetijt van de consumenten,
maar het Belgische loonindexeringssysteem matigt dat negatieve
effect op de koopkracht, net als het
hoge spaarniveau in ons land.

België heeft nog altijd geen nieuwe
federale regering en toch heeft die
situatie de groei niet afgeremd, in
die zin dat ons land profiteert van de
goede gezondheid van de Duitse economie. De financiële markten maken
zich echter meer en meer zorgen om
de eventuele gevolgen van het ontbreken van een nieuwe regering op
de financiële toestand van ons land.
Het ratingagentschap Standard &
Poor’s dreigde in december 2010 ermee de financiële rating van België
te verlagen als de politieke situatie
niet zou evolueren binnen de komende zes maanden. De risicopremie op
de Belgische schuld is sinds enkele
maanden opwaarts georiënteerd en
de spread ten opzichte van de Duitse
Bunds op tien jaar bedraagt ongeveer
100 basispunten (1%). Toch mag men

“De Belgische werkgevers rapporteren
de meest optimistische rekruteringsintenties in West-Europa”
Philippe Lacroix, gedelegeerd bestuurder van
Manpower België-Luxemburg

niet vergeten dat de situatie van België verschilt van die van de perifere
landen van de eurozone zoals Griekenland, Ierland en Portugal, waar
de spreads veel hoger zijn (respectievelijk ongeveer 800, 550 en 400
basispunten).

... maar structurele hervormingen zijn nodig

De hoge schuldenlast van België zal
waarschijnlijk geen probleem vormen als het land erin slaagt om
opnieuw aan te knopen met zijn
potentiële groeitempo van voor
de crisis. Daarvoor zijn structurele
hervormingen nodig, wat geen gemakkelijke taak is zolang er geen
sterk economisch leiderschap is.
Wat dat betreft, staat ons land
steeds meer onder druk van Europa. Het ‘Europese semester’, een
nieuwe bepaling die onlangs van
kracht werd, verplicht niet alleen
een strategisch begrotingsbeleid op
middellange termijn op te stellen
maar ook nationale hervormingsprogramma’s uit te werken die de
maatregelen preciseren die genomen moeten worden in domeinen
zoals de werkgelegenheid. De federale structuur van de Belgische

staat veronderstelt dat de gewesten ook een grote rol zullen moeten
spelen in dat proces.
De afgelopen tien jaar zakte België in
het klassement van de meest welvarende landen, voornamelijk wegens
een gebrek aan verbetering van de
productiviteit en de werkgelegenheidsgraad ten opzichte van zijn
drie belangrijkste buren Duitsland,
Frankrijk en Nederland. Hoewel het
er niet slecht uitziet voor 2011, zal
de volgende regering dus structurele hervormingen op de arbeids- en
goederenmarkt moeten doorvoeren.
Inzake productiviteit (bbp per arbeidsuur) zijn de belangrijkste problemen waarmee België kampt het
relatief lage aantal arbeidsuren in
vergelijking met het gemiddelde
van de OESO-landen en de lage
participatiegraad. Een situatie die
grotendeels toe te schrijven is aan
het ontbreken van hervormingen op
de arbeids- en goederenmarkt, in
tegenstelling tot in de buurlanden.
Hoewel er wel hervormingen waren
in België, hadden ze voornamelijk
betrekking op een verlaging van de
werkgeverslasten en de invoering

Verloop van de Belgische bbp-groei (in % en op jaarbasis) over de laatste 11 jaren
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van werkgebonden prestaties maar
hadden ze nauwelijks een impact
op de generositeit van het werkloosheidsuitkeringenstelsel.

Oorzaken van de ondermaatse prestatie

Volgens de OESO kunnen verschillende factoren die ondermaatse
prestatie gedeeltelijk verklaren.
✔ De impliciete aanslagvoet op
oudere loontrekkenden is veel
hoger dan in de buurlanden en
alle OESO-landen. De participatiegraad van de oudere loontrekkenden (55-64 jaar) is bovendien
nog altijd de laagste van de EUlanden.
✔ De belastinglast op de lage lonen
is relatief hoog. Vanaf twee derde
van het gemiddelde inkomen bedraagt de loonbelasting meer dan
50%, dat is bijna 10 percentpunten
meer dan in Nederland. Een situatie die ertoe geleid heeft dat het
economisch minder interessant is
dat laaggeschoolde werknemers
naar de arbeidsmarkt terugkeren.
✔ Onze reglementering op handelsactiviteiten is strenger dan in de
buurlanden. In tegenstelling tot
bij onze buren zijn de openingsuren van winkels in België immers streng gereglementeerd,
genieten handelaars een grote
bescherming tegen de vestiging
van nieuwkomers en is verkopen
met verlies verboden buiten de
soldenperiodes.
Een korte samenvatting van de sterke en zwakke punten van de groeidynamiek van de Belgische economie
die aantoont dat de volgende regering voor grote uitdagingen staat.
Maar de cijfers van die groei laten
toch zien dat het ons land bijlange
na zo slecht nog niet vergaat ...

9

Thematische analyse

DE NIEUWE OLIEKOORTS: OORZAKEN EN GEVOLGEN

Opflakkering
van de
ruwe olie
De prijs van het zwarte goud zit al langer in de lift. Samen met het herstel van
de wereldeconomie ging ook de olieconsumptie in 2010 fors de hoogte is.
En daar de OPEC-landen niet meteen
aanstalten maakten om hun productie
fors te verhogen, werd in de tweede
jaarhelft meer olie verbruikt dan geproduceerd. Dankzij de stevige voorraden ging de olieprijs evenwel niet brutaal maar eerder geleidelijk de hoogte
in. Tot de crisis in het Midden-Oosten
uitbrak…
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST
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Leek de volkswoede zich eerst te beperken tot landen
met een grote bevolking maar weinig olie, zoals Tunesië
en Egypte, de gebeurtenissen in Bahrein en Libië bewezen dat ook olierijke staten ten prooi kunnen vallen aan
de volkswoede. Met name in Libië ging de olieproductie door het tumult fors achteruit. Beleggers schrokken
zich een hoedje en de prijs van het zwarte goud kreeg
vleugels. Zeker, wat Libië niet produceert, kunnen andere OPEC-landen compenseren. Maar hebben die daar
belang bij?

Waarom zou OPEC zijn productie verhogen?

Hoe duurder men zijn spul kan verkopen, hoe meer men
verdient. Dat geldt ook voor de olieproducenten. Toch
heeft de geschiedenis hen geleerd dat het niet altijd
verstandig is de olieprijs zomaar te laten ontsporen. Dat
kan immers de wereldeconomie in een recessie storten
en de vraag naar olie torpederen. Wat daar het gevolg
van is, zagen we in 2008. Op een half jaar tijd zakte de
olieprijs van 146 USD naar 37 USD per vat. Bovendien:
hoe duurder de olie, hoe naarstiger de wereld op zoek
gaat naar alternatieven, wat dan weer de langetermijnbelangen van de OPEC-bonzen hypothekeert.

De factor Saoedi-Arabië

Hebben de olielanden echter de mogelijkheid om hun
productie op te drijven? Mocht het revolutionaire vuur
zich verder verspreiden over het Midden-Oosten, dan
dreigen ook andere landen met een tijdelijke productiedaling geconfronteerd te worden. Daarbij wordt bang in
de richting van Saoedi-Arabië gekeken. De Saoedi’s tekenen voor meer dan een kwart van de totale OPEC-productie en zitten op de hoogste oliereserves ter wereld.
Bovendien beschikken zij als enige over de installaties
om de dagproductie op korte termijn met verschillende
miljoenen vaten op te trekken. Kortom: Saoedi-Arabië is
strategisch onwaarschijnlijk belangrijk en er mag dan
ook niks mis mee gaan.

Is er nog olie genoeg?

De wereld verbruikte vorig jaar zo’n 87,8 miljoen vaten olie per dag. Verwacht wordt dat daar de eerstkomende tijd ruwweg anderhalf miljoen vaten per dag
zullen bijkomen. Aanvankelijk herbergde moeder aarde
zo’n 2,4 biljoen vaten ruwe olie. Daarvan hebben we
nu nog maar een dikke helft opgesoupeerd. We kunnen
dus wel even voort. Temeer omdat bovenstaande cijfers enkel betrekking hebben op de klassieke ruwe olie.
Ondertussen hebben we geleerd dat olie ook in andere
vormen in de aardkorst aanwezig is. Zo zijn er de teerzanden in Canada, de in steenlagen opgeslagen olie die
dankzij verwarming vloeibaar kan gemaakt worden en
opgepompt, evenals de vloeibare brandstoffen (NGL
of Natural Gas Liquids) die in de rand van gaswinning
ontgonnen worden. Houden we met al deze producten
rekening, dan stijgt de olievoorraad in de aardkorst tot
zo’n 9 biljoen vaten. Olie genoeg dus, alleen is de vraag:
tegen welke kostprijs kunnen we die ontginnen?

Een structureel stijgende langetermijntrend

De klassieke voorraden olie die onder hoge druk ergens
onder het vasteland opgeslagen zitten, zijn doorgaans
het makkelijkst en goedkoopst te ontginnen. Maar om
aan de geleidelijk klimmende vraag te voldoen, volstaan ze niet. Steeds meer ziet de mens zich genoodzaakt ook de voorraden aan te spreken die zich diep
onder de zeeën en oceanen bevinden. Niet alleen kost
dit veel meer, de ramp vorig jaar in de Golf van Mexico
leert ons dat ook het risico verbonden aan dit type van
exploitatie toeneemt. Ook de hierboven geschetste vormen van alternatieve oliewinning zijn veel duurder dan
de traditionele vormen van productie. Daar we om te
voldoen aan de olievraag steeds meer van deze duurdere productievormen afhankelijk zijn, zit de olieprijs in
een structureel stijgende langetermijntrend.

De nabije toekomst

Op korte termijn wordt de prijs in belangrijke mate bepaald door tijdelijke spanningen tussen vraag en aanbod. Olie produceren wordt steeds duurder en vergt
gigantische investeringen. Dat zet ondernemers tot
voorzichtig aan. Bovendien duurt het jaren vooraleer
hun investeringen operationeel worden. De mate waarin producenten op korte termijn het aantal vaten olie
kunnen opdrijven (de zogenaamde spare capacity), is
dus beperkt. Deze spare capacity bedraagt momenteel
zo’n 5,2 miljoen vaten. In het licht van de voorbije jaren
is dat niet slecht. Maar tweederde van de spare capacity situeert zich in Saoedi-Arabië, de bakermat van de

islamitische wereld, waarvan grote delen zich momenteel in politiek woelige wateren bevinden. In het licht
daarvan geven die 5,2 miljoen vaten minder vertrouwen dan voorheen. Temeer omdat voor vele toepassingen van olie niet meteen alternatieven voorhanden zijn.
Neem bijvoorbeeld het transport, dat goed is voor meer
dan de helft van het olieverbruik. Akkoord, er bestaat
zoiets als een elektrische wagen. Maar wat vertegenwoordigt die ten opzichte van het wereldwijde wagenpark? Twee keer niks. Dat wagenpark bolt momenteel
op benzine en diesel en daar zal op korte termijn niet
veel aan veranderen. Integendeel, met de toenemende
rijkdom in de groeilanden zit het benzinegebruik in de
lift. Een stijgend verbruik, weinig onmiddellijke alternatieven en het kruitvat dat het Midden-Oosten heet: dat
kan snel voor oliekoorts zorgen.

Wie is het grootste slachtoffer?

Na de oliecrisissen van de jaren zeventig besloten de
westerse economieën een stuk zuiniger om te springen
met het zwarte goud. Ondertussen kwam daar ook de
milieuproblematiek bij. Het gevolg is dat het olieverbruik in het Westen sinds enkele jaren stabiliseert of
zelfs daalt. In de opkomende markten ligt dat helemaal
anders. Het verbruik zit er in de lift en de afhankelijkheid van olie is er groter. Betekent dit per definitie dat
een olieschok ook nadeliger effecten op deze economieën zal hebben? Als je meer geld moet uitgeven aan olie,
heb je minder over om aan andere dingen te besteden.
En hoe groter het percentage van je inkomsten is dat
naar olie gaat, hoe groter de schok zal zijn. Geschat
wordt dat een stijging van de olieprijs met 10 USD, de
landen van het Verre Oosten zo’n 0,6% groei kan kosten,
daar waar dit voor het Westen slechts 0,4% is. Maar
de globale groei in die landen (meer dan 7%) is een
veelvoud van wat wij in het Westen kennen. Als onze
groei ingevolge een olieschok terugvalt van 2% naar
1,6%, dan is dat een daling met een vijfde, terwijl een
groeidaling van 0,6% in Azië nog geen tiende vertegenwoordigt. Als dusdanig moet men zich toch hoeden voor
te veel pessimisme wanneer men het over de gevolgen
van dure olie voor de economieën van de opkomende
landen heeft.
Dit geldt ook wanneer we het over inflatie hebben. Door
de hoge olieconsumptie zou een stijgende olieprijs ginds
een zwaardere impact moeten hebben op de inflatie dan
bij ons. In een aantal landen is dat ook zo. Maar in vele
landen (met Maleisië, Indonesië en India op kop) wordt
die olieprijs door overheidssubsidies kunstmatig laag
gehouden. En dus blijft de impact op inflatie beperkt.
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Aandelenmarkten

INVESTEREN IN DE TECHNOLOGIESECTOR

Geen gebrek
aan
katalysatoren
Binnen onze sectorallocatie zijn we positief over de technologiesector. Dit is zo
om meer redenen dan enkel omdat technologie, in tegenstelling tot de meeste
cyclische sectoren, slechts indirect en
beperkt aan de negatieve impact van
hogere energieprijzen is blootgesteld.
Onnodig te zeggen dat bij scenario’s
waarbij de verwachte groei van de wereldeconomie duurzaam in het gedrang
zou komen, dit ook voor de technologiesector zou negatief zijn.
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST
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Gemiddeld is het belang van de groeimarkten in de omzet van technologiebedrijven kleiner dan voor andere cyclische bedrijven en verwachten we een inhaalbeweging.
Zo is bv. voor bedrijven uit groeilanden het gebruik van
SAP software een bewijs van degelijkheid om business te
kunnen doen. Dat men een competitief en gedifferentieerd product moet hebben, staat buiten kijf (getuige de
groeimoeilijkheden van Nokia, ondanks het realiseren
van meer dan de helft van de omzet in groeilanden).

Vandaag is de Chinese
markt voor PC volumes
groter dan de VS

Nieuwe investeringen in het verschiet

Vervolgens is er de veroudering van het PC park in de bedrijfswereld, met een gemiddelde leeftijd van meer dan
7 jaar tegenover een historisch gemiddelde van 4 jaar.
Na de financiële crisis en met het op de markt komen
van innovatieve chips van Intel, AMD en Infineon (onder
andere leidend tot minder energieverbruik) evenals de
lancering van Windows 7, verwachten we nieuwe investeringen.
Algemeen is er de nood aan productiviteitsverhogende
investeringen via nieuwe software en/of het uitbesteden van IT services aan bedrijven zoals Cap Gemini en
ATOS Origin. In dit kader is ook “cloud computing” van
belang, letterlijk “informatica in de wolken”. Cloud computing, voorlopig enkel geschikt voor niet-strategische
informatietoepassingen, laat toe informaticadiensten te
externaliseren en hier online en op maat gebruik van te
maken. Dit leidt tot kosten- maar ook energiebesparingen. De nodige servers bevinden zich in datacenters bij
bedrijven zoals HP.

Mobiliteit en draadloze toepassingen

Sterke balansen

Groeiende nood aan semiconductoren

HP lijkt alvast op het goede pad. Onder impuls van
L. Apotheker, ex-topman van SAP, wil HP diversifiëren
van hardware, waar concurrentie van groeilanden kan
opduiken, naar meer software en dus producten met betere marges. Daarnaast heeft HP reeds overnames verwezenlijkt om te kunnen blijven groeien, o.a. van Palm
in de markt van de notebooks/tablets, van 3Com en 3Par
in de markt van de datacenters (cloud computing) en
opslag van data, en tot slot, van EDS in software/IT services. Ook Microsoft (Office versie voor “cloud” toepassingen, Windows Phone 7 besturingssysteem en deal
met Nokia, Yahoo partnership) en Intel (aankoop van
Infineon’s wireless divisie) proberen de winstgroei per
aandeel op peil te houden. Infineon legt zich toe op semiconductoren voor de automarkt en “powerchips” met
hoge toegevoegde waarde voor hoge volt toepassingen.

Vooreerst is het zo dat in groeilanden, bij gebrek aan
historische vaste telecommunicatie- en informaticanetwerken, de groei zich grotendeels in de mobiele sfeer
afspeelt (GSM’s en draagbare PC’s i.p.v. vaste toestellen). Ten tweede is er de doorbraak van de smartphones en tablets/notebooks, niet in het minst dankzij Apple
(iPhone, iPad) maar ook dankzij het gebruik door concurrenten – met uitzondering van Nokia - van Google’s
minstens even performante Androïd besturingssysteem.
Maar ook voor bedrijfssoftware groeit de nood aan mobiele toepassingen, getuige daarvan de overname van
Sybase door SAP.
Via de sector van de semiconductoren kan naast de
smartphones/tablets markt ook de markt van de energie-efficiëntie bespeeld worden. Energie-semiconductoren zijn nodig om variabele stroomtoevoer te regelen in
o.a. windparken, servers en, niet in het minst, auto’s. De
hoeveelheid semiconductoren per wagen is het afgelopen decennium met minstens 5% per jaar toegenomen,
gedreven door de nood aan meer veiligheidssensoren
en communicatie/media apparatuur. Deze trend lijkt ook
het komende decennium aan te houden, gedreven door
energie-efficiëntie en de geleidelijke trend naar meer
hybride/elektrische wagens. Deze laatste hebben bijna
meer dan het dubbel aan semiconductoren dan een gewone wagen. Dit laatste is het investeringsverhaal achter bv. Melexis.
Toch zijn er ook segmenten die een lagere groei kennen.
Zo heeft de doorbraak van mobiel dataverkeer, althans
in Europa, nog niet voor nieuwe grote investeringen in telecommunicatie-infrastructuur gezorgd. In de groeilanden is er hier ook sterke concurrentie van lokale spelers.
In de markt van de IT services is er weinig prijskracht en
dienen spelers het kostenvoordeel van het gebruik van
personeel in bv. India aan de klant door te geven.

Tot slot zijn er de fundamentele factoren en de dynamiek van de spelers. Algemeen zorgen sterke balansen
bij alle spelers en in het geval van sommigen recurrente onderhoudsinkomsten (bv. SAP) voor een minder
volatiel karakter. Maar het meest belangrijk is dat spelers de balansslagkracht aanwenden om in te spelen
op bovenvermelde nieuwe groeitrends en/of zich te
richten op activiteiten met meer toegevoegde waarde.
Het gaat hier vooral over de historische spelers (HP, Microsoft, Intel, SAP) waarvan investeerders vooralsnog
en voor sommige spelers terecht sceptisch blijven over
de groeiperspectieven.

Samenvatting
De technologiesector verdient zeker een plaats in
een gespreide portefeuille, hetzij via individuele
aandelen voor zover de belegger de waardering
goed analyseert, hetzij via een sectorfonds.
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Dit artikel werd geschreven vóór de dramatische evenementen in Japan op 11 maart laatstleden. Onze mening
over de sector is evenwel niet fundamenteel gewijzigd.

Aandelenmarkten

EUROPESE VERZEKERINGSSECTOR

Heropstanding

in 2011?
Dankzij een beter renteklimaat, operationele verbetering en een nog steeds
laag waarderingsniveau lijkt de Europese verzekeringssector na een aantal
moeilijke jaren aan herontdekking toe.
Een aantal onzekerheden zorgen er
evenwel voor dat we neutraal blijven
ten opzichte van deze sector, binnen
dewelke we enerzijds de voorkeur
geven aan de kapitaalkrachtige spelers
en anderzijds aan ondergewaardeerde
herstructureringsverhalen.
RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Verbeterde verwachtingen in 2011
14

Na een aantal moeilijke crisisjaren lijkt de Europese
verzekeringssector sinds de tweede jaarhelft van 2010
aan een heropstanding te zijn begonnen. Bengelde de
sector als gevolg van de lage rentes in de Europese
kernlanden en de schuldcrisis in de periferie van Europa in 2010 qua koersprestatie achter in het peloton,
dan behoort deze bij het begin van de maand maart
2011 (juist vóór de evenementen in Japan) met een
+10% koerswinst sinds begin 2011 tot de beste Europese sectoren. Voor deze positieve evolutie die we na
een adempauze verder zien aanhouden, kunnen we een
5-tal triggers aanhalen.

1. Het verbeterd renteklimaat voor verzekeraars (lees:
hogere LT-rentes) zorgt voor afnemende druk op de
geboden garantierentes op Leven-producten, hogere rendementen op nieuw te investeren premies
en tenslotte afnemende langlopende verplichtingen
via een hogere rekenrente. Opvallend in dit verband
is de versnelling in de relatieve outperformance van
de sector nadat de langetermijnrente (Duitsland) de
kaap van de 3% overschreed (eind 2010).
2. Een tweede trigger is het positief commercieel momentum (met dank aan het verder economische
herstel) wat zich vertaalt in een grotere premie-instroom bij Leven en een verwachte algemene stijging
van de tarieven bij Niet-Leven (vooral schade). Dit
zal leiden tot een toename van de operationele winsten in 2011.
3. De marktvrees rond de PIGS-problematiek neemt af.
Hoewel het mogelijk verlies bij Griekse en Ierse obligaties beheersbaar is, heeft het vooruitzicht op een
definitieve oplossing met indijking van het besmettingsgevaar (vooral Spanje) voor opluchting gezorgd.
4. De geleidelijke afzwakking van de Solvency II voorstellen (zie hieronder) maakt excessief kapitaalbeslag minder waarschijnlijk.
5. Tenslotte is er ongetwijfeld de nog steeds lage waardering, wat bij de zoektocht naar achtergebleven
sectoren positief is voor de verzekeraars, gegeven
hun onderweging in heel wat portefeuilles.
Kortom, deze positieve factoren dragen allen bij tot een
herontdekking van en onze positieve visie op de Europese verzekeringssector.

Laag waarderingsniveau biedt
kansen

Solvency II: het “Basel 3” van de verzekeraars

Ondanks verbeterde vooruitzichten voor 2011 en 2012
is alles nog niet volledig koek en ei voor de verzekeraars. Net zoals de internationale banken worden
ook de Europese verzekeraars als belangrijke financiële actoren de komende jaren geconfronteerd met een
strengere regulering. Dit nieuw reguleringssysteem
met strengere kapitaalnormen en liquiditeitseisen heet
Solvency II (invoering vanaf 2013) en is vergelijkbaar
met “Basel 3” voor de banken. Hebben beide systemen
weliswaar dezelfde doelstelling, nl. de creatie van een
veiliger, minder risicovol financieel systeem via sterkere, beter gekapitaliseerde spelers, dan zijn er toch
een aantal belangrijke verschilpunten. Zo is Basel 3 van
toepassing op internationale bankiers (waaronder de
Europese), terwijl Solvency II enkel geldt voor de Europese verzekeraars. Quid met de verzekeraars in de
VS en andere regio’s? Een ander verschilpunt is dat er
nog heel wat onduidelijkheid is qua concrete regels en
mogelijke gefaseerde invoering van Solvency II wat tot
onzekerheid leidt. Wat we wel weten, is dat Solvency
II strenger wordt dan Solvency I, bijgevolg een hoger
kapitaalbeslag zal vergen en dus drukken op de rendabiliteit van de sector. Toch denken we dat naar analogie
met Basel 3 de soep waarschijnlijk minder heet wordt
gedronken dan ze wordt opgediend en het gros van de
verzekeraars voldoende gekapitaliseerd is om het toenemend kapitaalbeslag op te vangen.

Het waarderingsniveau van de Europese verzekeraars is van extreem laag (2010) sinds de
tweede jaarhelft van 2010 plus de puike prestatie tot dusver in 2011 geëvolueerd naar iets
minder laag. Kijken we naar een aantal waarderingsparameters voor de Europese sector,
dan noteren de verzekeraars qua koers/boekwaarde (1), koers/intrinsieke waarde (0,9) en
verwachte koers/winst (8x) in 2012, nog steeds
circa 20% onder het historische gemiddelde.
Hoewel erg goedkoop in absolute termen, zien
we de vorige waarderingsniveaus door onzekerheid over de Europese schuldencrisis en Solvency II niet zo snel terugkomen. Het meest waarschijnlijke scenario is een verdere opmars van de
koersen dankzij een combinatie van opwaartse
winstbijstellingen en het gedeeltelijk wegwerken
van de te grote waarderingskorting richting een
“New Normal” voor financials (hogere kapitaalnormen/
lagere winstgevendheid). Op basis van de historisch
sterke correlatie tussen de groei van de boekwaarde
(+10% in 2011) en koersprestatie bij verzekeraars, kondigt 2011 zich alvast positief aan. Voeg hierbij nog een
gemiddeld dividendrendement van rond de 5% plus een
expansie van de “multiples” en het zou ons niet verwonderen dat de verzekeringssector mogelijk een van
de betere koerspresterende sectoren in 2011 wordt.
Binnen de sector zelf kiezen we enerzijds voor zekerheid via stabiele kapitaalkrachtige groepen zoals Allianz (van Hold naar Buy op 28 februari 2011) en het
kleinere Delta Lloyd (van Hold naar Buy op 4 maart
2011) en anderzijds voor ondergewaardeerde herstructureringsverhalen zoals het Franse Axa (Buy).

i
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Let wel op!
Verzekeraars blijven
financials met de nodige
risico’s en succes is
dus niet “verzekerd”.

Dit artikel werd geschreven vóór de dramatische
evenementen in Japan op
11 maart laatstleden. Onze
mening over de sector is
evenwel niet fundamenteel
gewijzigd.

Obligatieportefeuille

COVERED BONDS:
IN 200 JAAR GESCHIEDENIS GEEN ENKELE WANBETALING

Echt zonder
risico?
Covered bonds zijn geschikt voor de meest conservatieve beleggers. De sterke
regelgeving van de onderliggende kredietportefeuille zorgt voor een beperkt
kredietrisico terwijl het rendement vaak groter is dan bij staatsobligaties.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Covered bonds zijn obligaties, uitgegeven door een financiële instelling, waarbij de betaling van de coupons en
de hoofdsom gegarandeerd wordt door een onderliggende portefeuille van veelal hypothecaire leningen.
Als u voorgaande zin herleest dan vermoed ik dat uw
antwoord op de titelvraag in eerste instantie overtuigd
“nee” is. Was de recente financiële crisis immers niet
veroorzaakt door structuren waarbij het onderliggende
vastgoed achteraf zo goed als waardeloos bleek? Wel,
ja en nee.

Niet te verwarren met ABS
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We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen asset backed securities (ABS) en covered bonds. Bij ABS
staat de onderliggende kredietportefeuille meestal niet
op de balans van de uitgevende financiële instelling. Bij
covered bonds is dat wel het geval. De onderliggende
kredieten zijn bij covered bonds onderworpen aan zeer
strenge kwaliteitsvereisten. Ratingagentschappen en
nationale toezichthouders houden de onderliggende
kredietportefeuille nauwlettend in de gaten en kunnen
bij een verslechtering van de kredietkwaliteit ingrijpen
en de uitgevende financiële instelling verplichten om
de zwakste kredieten te vervangen door sterkere. De
waarde van het onderliggende moet ook steeds groter
zijn dan de verplichtingen van de covered bond (een zogenaamd dekkingsoverschot). Dit alles draagt bij tot de

erg sterke kredietwaardigheid van covered bonds. Deze
worden door ratingagentschappen dan ook quasi altijd
met een AAA-rating bedacht.
Als de emittent van een covered bond failliet zou gaan,
dan worden obligatiehouders van covered bonds als
eerste en enige terugbetaald uit de onderliggende pool
van hypotheken. In het uitzonderlijke geval dat dit onderpand niet voldoende is kunnen de obligatiehouders
putten uit de resterende activa van de financiële instelling, net zoals de andere niet-achtergestelde obligatiehouders.
Door deze strenge voorwaarden is er in de ruim 200jaar oude geschiedenis van covered bonds nog nooit een
wanbetaling geweest. Dat kan van overheidsobligaties
niet gezegd worden. Wij zien covered bonds dan ook
vooral als een alternatief / aanvulling voor staatspapier.

Aanbod

Covered bonds komen voor onder verschillende benamingen zoals Pfandbrief (Duitsland), obligation foncière (Frankrijk), lettre de gage (Luxemburg), cédulas
Hipotecarias (Spanje), obbligazione bancaire garantite
(Italië) of saerligt daekkede obligationer (Denemarken).
De taartdiagram hiernaast geeft een overzicht van de
markt van covered bonds.

Overzicht van enkele covered bonds t.o.v. Belgische en Duitse staatsleningen
ISIN-code

Emittent

Rating S&P

Rating Moody’s

Coupon

DE000BLB1YQ5

BAYERISCHE LANDESBANK

NR

Aaa

3,250%

Eindvervaldag Koers (in%) Bruto rdt
08.06.15

101,95

2,75%

Netto rdt*
2,27%

XS0230182338

ABN AMRO BANK NV

AAA

Aaa

3,250%

21.09.15

100,29

3,18%

2,69%

XS0456413847

DANSKE BANK A/S

AAA

Aaa

3,250%

07.10.15

100,95

3,02%

2,54%

FR0010271148

CIE FINANCEMENT FONCIER

AAA

Aaa

3,375%

18.01.16

99,92

3,39%

2,89%

DE000EH1A3M9

EUROHYPO AG

AAA

Aaa

3,750%

25.05.16

102,46

3,23%

2,67%

FR0010801068

DEXIA MUNICIPAL AGENCY

AAA

Aaa

3,500%

16.09.16

98,50

3,81%

3,28%

FR0010843375

BNP PARIBAS HOME LOAN

AAA

Aaa

3,375%

12.01.17

99,67

3,44%

2,93%

FR0010849174

HSBC COVERED BONDS FRANC

AAA

Aaa

3,375%

20.01.17

99,51

3,47%

2,96%

XS0294901045

BA COVERED BOND ISSUER

AA

Aa2

4,250%

05.04.17

100,47

4,16%

3,52%

BE0000306150

BELGIUM KINGDOM

AA+

Aa1

3,750%

28.09.15

102,60

3,12%

2,57%

BE0000319286

BELGIUM KINGDOM

AA+

Aa1

2,750%

28.03.16

97,50

3,30%

2,88%

BE0000309188

BELGIUM KINGDOM

AA+

Aa1

4,000%

28.03.17

102,61

3,51%

2,92%

DE0001141562

BUNDESOBLIGATION

AAA

Aaa

2,500%

27.02.15

101,33

2,15%

1,77%

DE0001141596

BUNDESOBLIGATION

AAA

Aaa

2,000%

26.02.16

98,06

2,42%

2,12%

DE0001135317

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND

AAA

Aaa

3,750%

04.01.17

106,08

2,61%

2,06%

* Rendement rekening houdend met een roerende voorheffing van 15%. Gegevens op 15.03.2011.

De handel in covered bonds is sinds de kredietcrisis
relatief sterk gegroeid, deels onder impuls van de Europese toezichthouders die via een aanpassing van de
wetgeving covered bonds als financieringsinstrument
voor financiële instellingen stimuleren. Aangezien alles
op de balans van de banken staat laat de transparantie
een nauwgezet toezicht toe. Ook in de VS groeit het idee
om via een aanpassing van de wetgeving het aandeel
van covered bonds in bankfinanciering op te drijven.
Het belang van de covered bond markt werd in juli 2009
nog in de verf gezet door de ECB. Eén van de eerste
maatregelen die Trichet aankondigde om de financiële
Overzicht van de markt van de covered bonds

Bron: Bloomberg

markt te ondersteunen was immers een aankoopprogramma van covered bonds voor een bedrag van 60
miljard EUR (ze zullen tot vervaldag aangehouden worden door de ECB). Dit aankoopprogramma werd in juni
2010 afgerond. De ECB benadrukte dat covered bonds
een cruciale financieringsvorm zijn voor banken, zeker
in een omgeving van financiële crisis.
Nu u een beter beeld heeft van de kredietkwaliteit is de
volgende vraag natuurlijk ‘wat is het rendement?’. We
geven in bovenstaande tabel een overzicht van verschillende covered bonds en zetten deze af tegen Belgische
en Duitse staatsleningen. Wat opvalt in de tabel is dat
het rendement van de covered bonds vergelijkbaar is met
dat van de Belgische OLO’s, terwijl hun risicoprofiel meer
aanleunt bij dat van staatsleningen met een AAA-rating.
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grootbrittannië
9%
andere 21%
frankrijk 12%

spanje 15%

denemarken 14%

duitsland 29%

Bron: ECBC

Conclusie
Covered bonds zijn niet compleet risicoloos maar
zijn zeker en vast één van de meest veilige beleggingsklassen binnen obligaties. Het rendement
ligt bovendien vaak hoger dan dat van de meest
veilige overheidsobligaties. Covered bonds verdienen een plaats in het defensieve gedeelte van
elke goed gediversifieerde obligatieportefeuille.

Thematische analyse

EMOTIES EN BELEGGEN ZIJN ALS WATER EN VUUR
Vrees voor stijgende rente, voor deflatie of voor
geopolitieke spanningen kan weliswaar op korte
termijn felle beurscorrecties veroorzaken maar
psychologie mag voor de lange termijn niet
doorslaggevend zijn. Bij verstandig beleggen schakel je de factor emotie uit en
geef je de voorkeur aan rationeel beheer en optimale spreiding van de onderliggende “risico’s”.
CARL JACOBS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS

RISICOBEHEER
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Nut van risico en toelichting ervan

De zware financiële crisis eind 2008 heeft veel beleggers
zowel op persoonlijk als emotioneel vlak geraakt. Vermogende particulieren zijn alerter geworden: ze willen meer
inzicht krijgen in de aard van hun beleggingen. Dit om
hun neerwaartse risico af te dekken en om er zeker van
te zijn dat het verkregen advies is afgestemd op realistische doelstellingen op basis van hun feitelijke risicoprofiel. Kortom, ze geven prioriteit aan effectief risicobeheer.

Bij beleggingen wordt altijd risico genomen, de hoeveelheid risico bepaalt ook in grote mate het rendement. “Risico” is noodzakelijk om uiteindelijk tot welvaartsgroei te
komen. In een risicoloze samenleving wordt alle initiatief
neergeslagen en komen we geen meter vooruit. Bovendien is het zeker dat “risico” nooit helemaal uit te sluiten
is, welke voorzorgsmaatregelen ook worden genomen.
Kortom, beleggen blijft risicovol. Als we ons er maar van
bewust zijn, is daar niets mis mee. Veel belangrijker is
“risico” goed uit te leggen en inzichtelijk te maken, enerzijds, en dit te beheersen in functie van uw persoonlijke
doelstellingen (of eventuele risicoaversie). In deze en
volgende edities gaan we dan ook graag op dit onderwerp dieper in.

Zijn beleggers zo ‘rationeel’ als ze beweren?

✔ Het kapitaalrisico dat een belegger loopt, heeft hoofdzakelijk betrekking op het bij aanvang geïnvesteerde
vermogen (kapitaal). Het risico op waardevermindering is de onvermijdelijke tegenhanger van het feit dat
een belegger bereid is een zeker risico te lopen in verhouding tot zijn belegging omdat hij daarmee de kans
op een verhoogde opbrengst uit zijn kapitaal nastreeft.

Stel daarentegen: je loopt slechts 80% “risico” 4.000 euro
te moeten betalen maar wel 100% slechts 3.000 euro te
moeten betalen. Bij “risico” op verlies, kiezen mensen
vaak voor de “risicovollere” oplossing!

✔ Het renterisico wordt gevormd door de evolutie in de
gangbare marktrentevoet over de looptijd van een bepaalde belegging. De impact kan rechtstreeks zijn (bv.
bij obligaties zal de waarde van uitstaande obligaties
dalen bij stijging van de rente) of onrechtstreeks, als
waardemeter van de alternatieve opbrengst die uw
kapitaal zou genereren indien u een bepaald bedrag
niet belegd zou hebben. De marktrentevoet evolueert
en beïnvloedt op die manier het resultaat van uw lopende beleggingen.

Stel: je hebt 80% kans op het winnen van 4.000 euro en
100% zekerheid op het winnen van 3.000 euro. Wat kies
je? Als het om de opbrengstkansen gaat, noteer dat het
verwachte rendement 3.200 euro (80% van 4.000 euro) is
t.o.v. van 3.000 euro. Bij winstkansen geven mensen de
voorkeur aan een zekere boven een onzekere winst.

Als het gaat over de werkelijkheid van kansen tegenover
de perceptie die we er over hebben, moeten voornoemde
stellingen ons het verschil tussen risicogevoel en werkelijkheid beter hebben leren vatten.

Verscheidene risico’s

Mogen wij dan ook uw aandacht vestigen op de verscheidenheid aan objectieve beleggingsrisico’s die u
loopt. Er zijn de algemene risico’s verbonden aan de
economie en de financiële markten, risico’s die meer
specifiek gelinkt zijn aan een individueel financieel instrument (aandeel, obligatie, fonds, gestructureerd product, …) en het portefeuillerisico.
Laten we vandaag alvast kennis maken met enkele belangrijke termen in verband met beleggingsrisico’s.
✔ Het marktrisico wordt, zeker in een gemondialiseerde en internationaal verspreide financiële omgeving,
onder meer bepaald door de macro-economische situatie, het beleid inzake economische politiek, geopolitieke gebeurtenissen, de algemene tendensen die
heersen op de financiële markten en in het bedrijfsleven, en het beleggersvertrouwen. Het marktrisico
wordt in het algemeen gezien als een extern gegeven;
inherent aan iedere belegging, van toepassing ongeacht de diversificatie van uw beleggingsportefeuille.
✔ Het kredietrisico wordt soms “insolventierisico” genoemd. Het betreft het risico dat de emittent (of garant) van een financieel instrument niet in staat is om
aan zijn/haar verplichtingen tot betaling te voldoen,
bijvoorbeeld omwille van een faillissement. Het betreft
als het ware het ondernemingsperspectief (het is een
micro-economisch gegeven). De kredietwaardigheid
van een onderneming wordt meestal uitgedrukt aan de
hand van een ‘credit rating’ toegekend door een ratingagentschap. De vermelding van een credit rating is echter steeds aan wijzigingen onderworpen in de toekomst.

✔ Het valutarisico. De munteenheid waarin een bepaald
financieel instrument uitgegeven kan zijn, kan onderhevig zijn aan waardeschommelingen tijdens de duur
van de belegging in dat financieel instrument. Muntontwaarding is een element dat het rendement van
een belegging negatief kan beïnvloeden.
✔ Het liquiditeitsrisico geeft weer of een bepaald financieel instrument al dan niet vlot verhandeld en te gelde gemaakt kan worden. Hoe meer kopers en verkopers er zijn van een financieel instrument, hoe groter
de waarschijnlijkheid dat u vlotter een transactie kunt
uitvoeren en hoe representatiever de marktwaarde
van het financieel instrument. Doorgaans bieden financiële instrumenten die genoteerd zijn op een gereglementeerde markt een betere verhandelbaarheid
dan bijvoorbeeld private plaatsingen.
✔ Het volatiliteitsrisico geeft weer of een bepaald financieel instrument onderhevig kan zijn aan belangrijke
waardeschommelingen of niet. Hoe hoger de volatiliteit, des te onzekerder het beleggingsresultaat. Een
belegging in financiële instrumenten met hogere volatiliteit is in de regel bestemd voor meer dynamisch
ingestelde beleggers.
In de komende edities van de Invest News gaan we dieper in op de verschillende risico’s en hoe er mee omgaan.
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