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

Editoriaal

De kunst van het verkopen
Waarom bestaan er zo veel boeken waarin wordt uitgelegd hoe u de beste aandelen kunt kopen,
terwijl er zo goed als nooit wordt gesproken over de kunst van het verkopen? De ‘Behavioural
Finance’ - of hoe het gedrag en irrationaliteit beleggingsbeslissingen beïnvloeden - helpt ons dit
fenomeen te verklaren. Verkopen gaat gepaard met de beslissing om afstand te doen van iets wat
men voordien om zeer goede redenen heeft gekocht. Als u verplicht bent te verkopen met verlies,
moet u dus een nederlaag erkennen en dat gebeurt zelden met plezier. Vanuit psychologisch oogpunt is bewezen dat de belegger veel slechter scoort op verkoop- dan aankoopbeslissingen. Een
andere recente studie (door Man Group) toont aan dat ervaring van ‘sell-side’ analisten tegen hen speelt als het over
echte verkoopsadviezen gaat (ze worden ‘verliefd’ op hun aandelen).
Wat kunnen we hieruit leren? Drie dingen:
1. één van de grote voordelen van discretionair beheer is juist het uit handen geven van de beleggingsbeslissingen zodat de (nefaste) emotionaliteit uitgeschakeld wordt. Wij starten in dit nummer met een maandelijkse
rubriek die u informeert over ‘markante feiten’ in onze discretionair beheerde portefeuilles;
2. vertrouw meer op ‘buy-side’ analisten (die aan uw kant van de belegging staan), zoals degene die meewerken aan
dit magazine. Neem bijvoorbeeld het artikel over de Europese farmaceutische sector of dat over Solvay en UCB;
3. er blijft een toekomst weggelegd voor managers die uitblinken in verkopen, en dit is één van de differentiërende
kenmerken van (hedge) fondsen, waar discipline van onmetelijk belang is.
“De dollar is ons geld maar uw probleem.” John Connally (Minister van Financiën onder Nixon) zou in 1971 deze bevlogen woorden hebben uitgesproken tegenover een Europese delegatie. Zou Geithner dit nu nog durven te herhalen
na de kaakslag die kredietbeoordelaar S&P uitdeelde aan de VS? Wij geven u ons oordeel over het groene biljet. In onze
onvermoeibare zoektocht naar diversificatie van de obligatieportefeuille bezoeken we ook twee landen die de financiële
storm vrij goed hebben overleefd. Ten slotte deelt onze ‘chief strategist’ zijn indrukken na een rondreis doorheen Brazilië. Niet te missen!
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.

Stefan Van Geyt,
Director investment services

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

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

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

Emittent
Roche

Disclosure(s)
13

3

Marktoverzicht

ACHTER HET MASKER VAN DE

“Super euro”
De dure euro vertoont eindelijk enige barstjes en dat is
maar goed ook! Want voor de Europese belegger met
een wereldwijde actieradius bederft hij dit jaar toch
wel de pret. Omdat de reële rente nog steeds bijzonder
laag is, blijft het zoeken naar mogelijkheden om toch
wat inkomsten uit zijn beleggingen te halen.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST
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Een Amerikaan die wereldwijd belegt in aandelen zal je niet horen
klagen. Het beursjaar 2011 heeft
hem al een mooie winst opgeleverd.
Voor een Europeaan die zijn zuurverdiende centen in dezelfde aandelen belegd heeft, ziet het plaatje
er een stuk minder fraai uit. Daar
zit de sterke euro voor veel tussen.
Die doet de prestaties van indices in
andere munten, eenmaal vertaald
naar euro, er maar povertjes uitzien. Een verzwakking van de euro
zou dus onze aandelenportefeuille
een gezonde blos op de wangen geven. Alleen: wat is de kans dat de
euro de komende maanden iets van
zijn glans verliest?

Uitgedrukt in USD toont de evolutie van de index MSCI World (sinds het begin van het jaar)
een totaal ander beeld dan in EUR: de Amerikaanse belegger strijkt winst op, de Europese
lijdt een verlies.
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27 april 2011: voor de allereerste keer in bijna een eeuw
geschiedenis van de Federal Reserve, heeft de voorzitter
een persconferentie gegeven na een beslissing over het
monetair beleid. Heel uitzonderlijk heeft deze gebeurtenis
de handel op de New York Stock Exchange vertraagd.

Het renteverschil

Op korte en middellange looptijden
is de rente in Europa hoger dan in
Amerika. Dat zet heel wat beleggers ertoe aan om in euro te beleggen. Het resultaat is een dure euro
en een zwakke dollar. Niet dat de
Amerikanen daar wakker van liggen. Integendeel. Zoals de recente
exportcijfers bewijzen, komt de appelflauwte van het groene biljet hen
goed van pas. Het maakt het een
stuk makkelijker om te concurreren
op de wereldmarkten. Toch kunnen
de Amerikanen hun dollar niet eindeloos laten zakken. Amerika leeft
zwaar op krediet en een belangrijk
deel van dat geleende geld komt
uit het buitenland. Die buitenlandse
geldschieters zijn allesbehalve gelukkig met de waardedaling van de
dollar. In extremis zouden zij wel
eens een hogere rente kunnen gaan
eisen om hun wisselkoersrisico te
compenseren. Dat zou meteen een
rem zetten op de Amerikaanse groei.

De rol van de monetaire
politiek

Vandaag varen de Amerikaanse en
Europese centrale bank een verschillende koers. In Amerika staat
de geldkraan nog steeds wijd open.
In Europa heeft Trichet met een eerste renteverhoging laten weten dat
het extreem soepele beleid van de
voorbije jaren op zijn laatste benen
loopt. Het inflatiespook is immers
terug uit de kelder gekropen en als
je dat in toom wil houden, kan je
best geen massa’s ultragoedkoop
geld laten rondslingeren. Trichet
gaat dus op de rem staan, Ber-

nanke niet. Nochtans is de inflatie
in Amerika even hoog en wordt ze
gevoed door dezelfde, uit de pan
swingende grond- en brandstoffenprijzen. Maar daar ziet de voorzitter van de Federal Reserve (Fed)
voorlopig geen (of toch niet veel)
graten in. Akkoord, eind juni zet de
Fed-voorzitter een punt achter het
lopende aankoopprogramma van
Amerikaans staatspapier, maar daar
blijft het bij. Een verstrakking van
de rente zit er dit jaar niet in. Tenminste, dat is wat de markt gelooft.
Ondertussen moet de Amerikaanse
economische groei niet onderdoen
voor de Europese. Ergens lijkt het
dus logisch dat ook Amerika zijn ultrasoepele monetaire beleid stilaan
bijstelt. Omgekeerd heeft Trichet
weinig reden om al te snel van stapel te lopen. Een belangrijk deel van
de eurozone kampt nu al met een
competitiviteitsprobleem en dat zal
er zeker niet op beteren als de euro
verder stijgt, en geld ontlenen voor
particulieren en bedrijven duurder
wordt. Samengevat: de divergentie in monetaire politiek tussen VS
en Europa, die momenteel in het
voordeel van de euro speelt, is wellicht een tijdelijk verschijnsel. En
ieder signaal dat deze divergentie
vermindert, zou wel eens kunnen
aangegrepen worden om de kloof
tussen euro en dollar te verkleinen. Recent kregen we daar al een
mooi staaltje van. Toen Trichet liet
verstaan de volgende renteverhoging met een maandje uit te stellen, kreeg de euro een oplawaai en
veerde de dollar op.

Gespannen zenuwen op de
grondstoffenmarkten

Het herstel van de dollar zorgde
voor dalende prijzen op de grondstoffenmarkten. Zelfs de goudprijs,
die tegen recordniveaus prijkt, verloor iets van zijn glans. De voorbije
tijd leken de grondstoffen het ideale
pilletje tegen dollarmigraine, maar
nu het groene biljet – alvast tijdelijk
– van zijn hoofdpijn verlost scheen,
was ook het pilletje niet meer nodig.
Maar wat zegt dit over de langetermijnperspectieven van deze grondstoffen? Gelet op de stijgende welvaart in de wereld neemt de druk
toe op Moeder Aarde en al wat die
aarde voortbrengt. Als gevolg hiervan zitten de prijzen van grondstoffen, brandstoffen en landbouwproducten in een structureel stijgende
trend. Maar de prijsexplosie van de
voorbije maand weerspiegelt toch
vooral een fors toegenomen speculatie, waarbij de langetermijnperspectieven enkel als alibi dienen.

De zoektocht naar rendement

Voor de belegger in intrestdragende
producten zijn het geen makkelijke
tijden. De intrestvoeten stelden al
niet veel voor en het inflatiespook
heeft de reële rente uitgehold tot
historisch lage niveaus. Als we aannemen dat de inflatie door een aangepast monetair beleid terugkeert
naar normale niveaus, dan kan een
normalisering van de reële rente in
de huidige context alleen maar een
hogere rente betekenen. Niet dat we
meteen een terugkeer verwachten
naar de rentevoeten van de jaren
’80 of de eerste helft van de jaren
‘90. Daarvoor is de economische
groei, die een loodzware overheidsschuld achter zich aan sleept, te
bescheiden. Niettemin kan zelfs een
bescheiden stijging van de intrestvoeten de waarde van langer lopende obligaties stevig doen dalen.
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Reële rente (d.i. gecorrigeerd voor inflatie) is abnormaal laag
Evolutie rentevoet van de Bund op 10 jaar gecorrigeerd voor inflatie over de laatste 10 jaar
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In zijn zoektocht naar rendement
is de belegger veroordeeld creatief
te zijn. Zowel gestructureerde producten als dividendaandelen kunnen een deel van de oplossing bieden, zelfs al dient men er terdege
rekening mee te houden dat het
risicoprofiel enigszins verschillend
is. Van de coupons van je obligaties

ben je relatief zeker. Met dividenden
ligt dat anders. Raadzaam is dan
ook om eens te kijken door welke
geldstromen die dividenden gevoed
worden en hoe je die cashflows in
de toekomst ziet evolueren.

kunnen ons bekoren. Het renteverschil ten opzichte van risicoloos
papier zorgt niet alleen voor een
hogere opbrengst, maar doet ook
dienst als kussen. Als de rente op
risicoloos papier stijgt, zie je dat de
rente op bedrijfsobligaties slechts
gedeeltelijk volgt, waardoor de
waardevermindering op bestaande
obligaties kleiner is. Bovendien kan
ze ook makkelijker geneutraliseerd
worden door de hogere coupon.
Hoogrentende obligaties blijven
dus interessant, maar leg niet alle
eieren in dezelfde maand, want
een hogere coupon doet ook een
hoger risico vermoeden!

Ook bedrijfsobligaties - vooral die
met een hogere coupon (High Yield) -

Markante feiten op het vlak van de portefeuilles in discretionair beheer
Periode van april tot half mei
Conform onze beleggingsstrategie zagen de portefeuilles hun gevoeligheid voor het aandelenrisico halfweg mei
toenemen. Het feit dat aandelen opnieuw overwogen worden in de portefeuilles, betekent echter niet dat onze
huidige favoriete thema’s, nl. de defensieve sectoren, aandelen die hoge dividenden bieden en aandelen met
een hoge ’pricing power’, gewijzigd zijn. Die laatste aandelen kunnen door hun marktaandeel en bekendheid in
hun verkoopprijzen gemakkelijker de gestegen grondstofprijzen doorberekenen.
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Wat de bevekportefeuilles betreft, hebben we het gewicht van de fondsen die een voorkeur geven aan hoogrentende aandelen versterkt. De financiering gebeurde door een gedeeltelijke winstneming en een verlaging van
onze sterke overweging in kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties. Het doel is om zwakke rendementen die rond de
inflatie schommelen of lager zijn te arbitreren, om te profiteren van het interessante rendement dat geboden
wordt door defensieve aandelen. Die gevoeligheid werd ook verhoogd door een versterking van de posities in
bestaande converteerbare obligaties voor de profielen ’Balanced’ en ’Dynamic’.
De portefeuilles konden begin mei overigens volop profiteren van een herstel van de munten tegenover de euro,
en dan vooral van het opmerkelijke herstel van de dollar. Geholpen door dat herstel zijn de prestaties van de
portefeuilles merkbaar verbeterd sinds het dieptepunt van dit jaar, de dag na de aardbeving in Japan.

Economie

(Bron: Bloomberg Consensus en IMF)
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Obligatie- en wisselmarkten

AMERIKAANSE SCHULD IN DE BUURT VAN 100% VAN HET BbP

Houdbaar?
Het zware begrotingstekort en de stijgende overheidsschuld brengen de
AAA-rating van de VS in gevaar.
Een verstandig fiscaal beleid moet Amerika in staat stellen deze uitdagingen te
trotseren. De impact op de USD en de
Amerikaanse rente is voorlopig beperkt.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

S&P trekt aan de alarmbel

Op 18 april wijzigde kredietbeoordelaar S&P de vooruitzichten voor de AAA-rating van de VS van stabiel naar
negatief. S&P geeft hiermee aan bezorgd te zijn over
de evolutie van de kredietwaardigheid van de grootste
economie ter wereld. Wanneer we de methodologie van
S&P er op nalezen, betekenen de “negatieve vooruitzichten” dat er ongeveer één kans op drie bestaat dat de
rating binnen de twee jaar zal verlaagd worden.
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Minder dan tien jaar geleden leek het nog een utopie dat
de AAA-rating van de VS in twijfel zou worden getrokken.
De grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het obligatielandschap echter grondig door
elkaar geschud. De schuldgraad van vooral de westerse
economieën ging fors de hoogte in, waardoor de grens tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties meer en meer
vervaagt. De Amerikaanse overheidsschuld bedraagt momenteel zo’n 14.000 miljard dollar, of zo’n 100% van het
BBP (bruto binnenlands product). Dit is gevaarlijk dicht
bij het wettelijk vastgelegde schuldplafond van 14.290
miljard dollar. De vereiste verhoging van dit schuldplafond zal ongetwijfeld nog voor vuurwerk zorgen op het
politieke toneel. We mogen er echter redelijkerwijs van
uitgaan dat Democraten en Republikeinen uiteindelijk tot
een akkoord zullen komen. Het alternatief komt immers
neer op economische en politieke zelfmoord.

Dit neemt niet weg dat er een wijziging zal moeten komen in het huidige fiscale beleid. Al bijna 15 jaar lang
volgt de ene belastingsverlaging op de andere. De omgekeerde beweging is momenteel een zodanig taboe dat
belastingsverhogingen uitgegroeid zijn tot een scheldwoord. Dat is nochtans onhoudbaar. De inkomsten van
de staat worden dit jaar geschat op zo’n 14,4% van het
BBP, terwijl de uitgaven oplopen tot 25,3% van het BBP.
Het resultaat is een begrotingstekort van ruim 10% en
een stijgende staatsschuld. President Obama kondigde
onlangs aan dat de komende 12 jaar ongeveer 4.000
miljard dollar zal bespaard worden. Benieuwd of dit
voldoende zal zijn om de financiële markten te overtuigen.

Er is reden tot bezorgdheid

De lagere vooruitzichten van S&P zijn vooral ingegeven
door de bezorgdheid over de aanpak van de groeiende
schuldenberg in de VS. Republikeinen en Democraten
staan lijnrecht tegenover elkaar wat het begrotingsbeleid betreft. Niet alleen de omvang van de geplande
besparingen staat ter discussie, ook over de domeinen
waar bespaard moet worden is er geen overeenstemming. De politieke strijd dreigt een geloofwaardige aanpak van het Amerikaanse begrotingstekort in de weg te
staan.
Het grootste gevaar is dat het vertrouwen in de Amerikaanse schuld slinkt, waardoor de rente fors stijgt. Dit
zou de herfinanciering van in het verleden aangegane
schulden en het aangaan van nieuwe leningen aanzienlijk duurder maken. De gemiddelde looptijd van de Amerikaanse schuld is met 4,8 jaar relatief laag in vergelijking met andere landen met een AAA rating. Dit maakt
de VS extra gevoelig voor een forse stijging van de rente.

Iets wat zeker ook meegespeeld heeft in de beslissing
van S&P is het feit dat de overheidschuld van de VS
relatief sterk geconcentreerd is bij enkele grote spelers.
Door het programma van kwantitatieve versoepeling
heeft de Fed (de Amerikaanse centrale bank) ondertussen het grootste deel van de schuld in handen, gevolgd
door China en Japan. De strategie van deze twee landen zal daarom zeker een invloed hebben op de Amerikaanse schuldpositie. Bruuske bewegingen zijn echter
onwaarschijnlijk aangezien China en Japan hiermee
zichzelf in de voet zouden schieten1.
Ook de ontmanteling en geleidelijke privatisering van
hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac zal
nog een tijdje wegen op de begroting. Fannie en Freddie garanderen momenteel zowat negen op de tien
hypotheekleningen. De hypotheekverstrekkers genoten
hierbij een impliciete overheidsgarantie waardoor de
factuur na de val van de huizenmarkt zeer sterk opliep. De nationalisering van Fannie en Freddie kostte de
Amerikaanse regering al 150 miljard dollar. De kans is
bovendien groot dat deze factuur nog verder zal oplopen gezien het moeizame herstel van de Amerikaanse
vastgoedmarkt.

Nog steeds een heel competitieve Amerikaanse economie

Maar laten we niet vergeten dat de VS nog steeds over
een aantal ijzersterke troeven beschikt die het land een
unieke positie geven binnen de wereldeconomie. Daarbij
denken we aan het hoog gemiddeld inkomen van gezinnen, de sterk gediversifieerde en flexibele economie,
de sterke reputatie en de effectiviteit van het fiscaal en
monetair beleid en ten slotte ook het unieke voordeel
dat de dollar dé globale reservemunt is. Dit laatste punt
mag dan al vaak in twijfel getrokken worden, de naakte
cijfers liegen er niet om: ongeveer 65% van de internationale reserves worden nog steeds aangehouden in USD.
Dit aandeel zal de komende jaren geleidelijk verminderen, maar dat is een logisch gevolg van de stijgende
globalisering. Laten we bovendien niet vergeten dat de
euro pas ruim een decennium bestaat en voorlopig nog
niet in aanmerking komt om de rol van het groene biljet
als leidende wereldmunt volledig over te nemen.

Ten slotte overschatten de officiële schuldcijfers (100%
van het BBP) de reële schuld van de VS aangezien 30%
van de schuld in handen is van federale overheidsinstellingen zoals de sociale zekerheid. De nettoschuld ligt
dus een flink stuk lager. In de eurozone is het verschil
tussen de netto- en brutoschuldgraad veel kleiner.

VS en eurozone: een volledig andere aanpak

De financiële markten lieten de eurozone geen keuze. Via
een stijging van de risicopremie op voornamelijk perifere
eurolanden, werden deze gedwongen om de schuldencrisis grondig en onmiddellijk aan te pakken. In de VS is
dit voorlopig niet het geval. De rente blijft relatief laag.
Het Amerikaanse beleid geeft momenteel duidelijk de
voorkeur aan een maximale ondersteuning van de economische groei. Het fiscale beleid wordt ondersteund
door de Fed dat een bijzonder soepel monetair beleid
blijft voeren. Terwijl Ben Bernanke hoogstwaarschijnlijk
pas in 2012 voor het eerst de rente zal verhogen, is zijn
Europese collega Jean-Claude Trichet al volop begonnen
aan de verstrakking van het monetaire beleid.

Impact op USD en de Amerikaanse rente

Dit contrast bleef niet zonder gevolgen voor de waardeverhouding tussen de euro en de dollar. Enkele kwartalen geleden was er nog een brede consensus dat de
Fed de eerste zou zijn om de rente te verhogen. De ECB
(Europese Centrale Bank) schikte zich deze keer echter

De evolutie van de Europese en Amerikaanse rentecurve
(09/05/2011 t.o.v. 01/01/2010)
4,0
3,5
3,0
2,5

9

2,0
1,5
1,0
0,5
2 jaar

4 jaar

6 jaar

8 jaar

10 jaar
Bron: Bloomberg

1. Een plotse diversificatie richting andere munten (of richting goud) zou
de USD zware klappen toebrengen waar de bestaande reserves van
China en Japan zouden onder lijden.

Curve usd op 01.01.10

Curve usd op 09.05.11

Curve EUR op 01.01.10

Curve EUR op 09.05.11

Obligatie- en wisselmarkten

niet in haar traditionele rol als volger van de Fed en trok
de centralebankrente al op. Verdere renteverhogingen
worden bovendien verwacht. Dit brengt de Europese
rentecurve bijna volledig boven de Amerikaanse. Ten
opzichte van begin 2010 zien we een forse neerwaartse
verschuiving van de Amerikaanse rentecurve, terwijl in
Europa2 (zie grafiek) enkel het lange eind (5-10Y) van
de curve lager ging. De anticipatie van een strakker monetair beleid door de ECB zien we in de opwaartse verschuiving van het korte eind (2-5Y).
Het huidige rentevoordeel kan de euro mogelijk nog een
tijdje ondersteunen maar we vinden dat de Europese
eenheidsmunt dit ondertussen ruimschoots in rekening
brengt. De sterke euro, stijgende grondstoffenprijzen,
stevige besparingen en een stijgende rente zullen onvermijdelijk wegen op het groeipotentieel in de eurozone. Mede dankzij het soepel fiscaal en monetair beleid
zijn de groeivooruitzichten beter in de VS (2,5 à 3% BBPgroei dit jaar) dan in de eurozone (gemiddeld 1,5% met
grote regionale verschillen). Een sterkere economische
groei, in combinatie met de geleidelijke verstrakking van
het monetaire beleid door de Fed, zijn de voornaamste
ingrediënten voor een herstel van de dollar. De Fed heeft
al meermaals aangegeven dat de centralebankrente pas
opgetrokken zal worden als de arbeidsmarkt duurzame
tekenen van herstel vertoont. De data over de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn de afgelopen maanden alleszins bemoedigend.
Een effectieve ratingverlaging van de VS zit er volgens
ons niet aan te komen op korte termijn. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan zou de USD (tijdelijk) onder
druk kunnen komen. Laten we evenwel ook niet vergeten dat het groene biljet onmiddellijk na de gewijzigde
ratingvooruitzichten van S&P sterk apprecieerde. Deze,
op het eerste zicht tegenstrijdige, reactie komt er omdat
beleggers bij een stijging van de risicoaversie doorgaans
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teruggrijpen naar de meest liquide waarden. Zo fungeert
de USD als vluchtmunt, ook al komt het slechte nieuws
uit de VS.
Ook de impact op de rente van een eventuele verlaging
van de kredietwaardigheid van de VS zou relatief beperkt kunnen zijn. We illustreren dit met onderstaande
grafiek. Hierbij wordt nagegaan wat de impact is van het
verlies van de hoogste kredietwaardigheidscore (AAA) op
de evolutie van de rente. Met andere woorden, er wordt
onderzocht of een lagere kredietwaardigheid leidt tot
hogere financieringskosten. Dit effect blijkt zeer beperkt
te zijn. Na 12 maanden is er gemiddeld gezien zelfs geen
stijging van de rente.
Gemiddelde impact (uitgedrukt in basispunten) van het verlies
van de AAA-rating op de rentevoet van het betreffende land
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2. Duitsland (als referentie voor de rente in de eurozone)

Conclusie
De schuldpositie van de VS is de afgelopen jaren zonder discussie stevig achteruitgegaan. De grootste economie ter wereld beschikt niettemin nog steeds over een aantal unieke troeven die een effectieve ratingverlaging op dit moment weinig waarschijnlijk maken. De impact van een mogelijke ratingverlaging op de USD en
de Amerikaanse rente is dan ook beperkt.

Obligatiemarkten

Scandinavische en Australische banken

Waag uw kans!
Scandinavische en Australische banken
hebben dankzij een strenge regulering
van de financiële sector een relatief laag
kredietrisico. De obligaties van deze
emittenten (zowel in euro als in vreemde munt) komen daarom in aanmerking
om uw obligatieportefeuille verder te
diversifiëren.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

De economische crisis heeft het obligatielandschap fors
door elkaar geschud. De VS, de eurozone en Japan zullen hoogstwaarschijnlijk nog jarenlang kampen met de
naweeën van de broodnodige crisisbestrijding. Als ‘winnaars van de crisis’ worden vaak de ontluikende economieën genoemd (Brazilië, India, China, Rusland, Turkije…). Deze zagen hun inhaalbeweging op de westerse
landen versneld en profiteerden van hun enorme reserves en flexibel monetair en fiscaal beleid om relatief
snel uit de crisis te klimmen.

Scandinavische landen en Australie lopen iets minder in
de schijnwerpers maar doen het ook erg goed. Hun uitstekende fiscale discipline in de jaren voor de crisis stelde deze landen in staat om snel en accuraat te reageren
op de economische uitdagingen. Zowel de omvang als
de duur van de economische neergang bleef zo beperkt.
De bodemrijkdom was niet zelden het element dat de
groei extra kruidde. De stabiliteit van de betrokken landen was onder meer te danken aan een zeer strikte regulering van de financiële sector. Het kernkapitaal van
de banken is er doorgaans hoger dan gemiddeld, door
de strenge kapitaalvereisten van de lokale regulatoren.
In Zweden bijvoorbeeld werd de financiële sector grondig hervormd na de bankencrisis van 1992. De oorzaak
van het probleem (een te losse regulering met een vastgoedzeepbel tot gevolg) werd aangepakt en de afgelopen jaren is gebleken dat het huidige model werkt.
Als obligatiebelegger kan u hiervan gebruikmaken om
uw obligatieportefeuille verder te diversifiëren met wat
op het eerste zicht minder bekende namen zijn. Daarom
zijn ze echter niet van mindere kwaliteit. In onderstaande tabel staan enkele van de Scandinavische en Australische emittenten die regelmatig naar de markt komen
en een uitstekende kredietwaardigheid hebben. Er zijn
zowel emissies in euro als in vreemde munt

Enkele obligaties van Scandinavische en Australische emittenten in verschillende munten (indicatieve prijzen 17/05/2011)
MUNT

ISIN-Code

Naam

S&P

Mood’ys

Coupon

Vervaldag

Koers

Bruto rend.

EUR

XS0430527993

Swedish Export Credit

AA+

Aa1

3,625%

27/05/2014

103,10

2,58%

EUR

XS0592450232

Svenska Handelsbanken AB

AA-

Aa2

3,625%

16/02/2016

100,62

3,48%

EUR

XS0465601754

Commonwealth Bank Aust

AA

Aa1

4,250%

10/11/2016

103,34

3,56%

EUR

XS0520755488

Nordea Bank AB

AA-

Aa2

4,000%

29/06/2020

98,74

4,17%

GBP

XS0580516671

Swedish Export Credit

AA+

Aa1

2,125%

10/12/2013

101,16

1,66%

NOK

XS0510035867

Nordic Investment Bank

AAA

Aaa

2,625%

15/05/2013

99,28

3,00%

NZD

XS0554697689

Commonwealth Bank Aust

AA

Aa1

5,250%

10/11/2014

101,33

4,82%

USD

US28264QT535

Eksportfinans ASA

-

Aa1

2,000%

15/09/2015

99,43

2,14%

USD

US00254EKM39

Swedish Export Credit

AA+

Aa1

1,750%

20/10/2015

99,61

1,84%
Bron: Bloomberg
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Thematische analyse

GROEIMARKTEN

Brazilië

							van
binnenuit
FRANK VRANKEN, CHIEF INVESTMENT ADVISOR
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Na een vlucht van 12 uur doet het goed om uiteindelijk te
landen in Sao Paolo, het financiële hart van Brazilië. Een
kanjer van een vliegtuig van Air China taxiet naar de piste
om op te stijgen. China is ondertussen de grootste handelspartner van Brazilië. Het is zondagavond maar de
rit van de luchthaven naar het centrum duurt een eeuwigheid door het waanzinnig drukke verkeer over veel
te kleine en slecht onderhouden wegen. Het is duidelijk: de huidige infrastructuur is
dringend toe aan een upgrade,
wat ik later steeds opnieuw
zal mogen horen van bedrijfsleiders. Dat is alvast een van
de zwakke punten van Brazilië
en voor de Wereldbeker voetbal in 2014 en de

Olympische Spelen in 2016 zijn grote inspanningen zeker
nodig. Wat zijn de sterke punten? Ongetwijfeld de fiscale
sterkte! Het land heeft een overschot op zijn primaire
balans en op zijn lopende rekening. Bovendien beschikt
het over een reusachtige berg deviezen en een enorme
hoeveelheid grondstoffen. Hoe hoger de prijs van de
grondstoffen oploopt, des te sterker het overschot aan
deviezen toeneemt.

Een (te) aantrekkelijke rentevoet

Nochtans heeft de beurs geen glansprestatie achter de
rug. De inflatie die oploopt tot boven 6% is de boosdoener.
Daarmee is Brazilië koploper wat prijsstijgingen betreft.
De rente, die flink werd opgetrokken en ervoor zorgt
dat we een reële rente
hebben van quasi 6%,
trekt als een
magneet deviezen aan. Resultaat: de Braziliaanse munt (de real)
gaat door het dak en heeft onlangs
op indrukwekkende wijze de grens van
1,65 USD doorbroken. De autoriteiten
kunnen het allerminst appreciëren. Interventies via deviezenswaps zijn dagelijkse
kost. Eigenlijk tracht de overheid zowel de inflatie te controleren als de munt in het gareel te houden.

Dat is een onmogelijke zaak! Daarom verhoogde ze de
taks op internationale transacties. Deviezenstromen die
in aandelen of obligaties in real beleggen, zijn onderworpen aan een aankoopbelasting van respectievelijk 2
en 6%. Buitenlandse investeerders konden er niet om lachen en de Braziliaanse beursindex (Bovespa) evenmin.
Dat neemt niet weg dat sinds 1 januari nu al 35 miljard
USD naar Brazilië stroomde, evenveel als het volledige
bedrag voor 2010. De hoge rente werkt als een magneet.
De Selic, het richttarief van de centrale bank, zou volgens analisten naar 13% kunnen stijgen. Hogere inflatie
dwingt hogere rentetarieven af. Die hoge inflatie wordt
veroorzaakt door een explosie van de lonen, door de
hoge grondstoffenprijzen, maar ook door een tekort aan
de aanbodzijde. Te veel administratieve rompslomp en
vooral het nijpende gebrek aan infrastructuur maken
het onmogelijk om steeds optimaal aan de vraag te beantwoorden. De overheid zit daarmee tussen hamer en
aambeeld. Enerzijds moet ze de infrastructuur dringend
verbeteren, maar anderzijds moet ze haar uitgaven onder controle houden en een groter overschot op de primaire balans nastreven.
Het is een moeilijke evenwichtsoefening. Duidelijk is dat
de Braziliaanse autoriteiten ervoor kiezen om de inflatie
een halt toe te roepen, waarmee ze onderkennen dat
Brazilië een groeivoet van 7% en meer zoals in 2010 niet
kan volhouden. Een werkloosheid van amper 5,3% en
een op hol geslagen consumptie heeft ook zijn keerzijde.
Het lijken luxeproblemen, maar dat zijn ze niet.

Een middenklasse in volle groei

De rode draad doorheen de bedrijfsbezoeken is het gigantische groeipotentieel van Brazilië, dat nog voorhanden is. De kern van het verhaal is de sterke toename
van de middenklasse. Het percentage werknemers dat
tussen 1.160 en 4.600 BRL (1 EUR = 2,28 BRL) verdient,
is in 6 jaar tijd omhoog gegaan van 38% naar 55%. De
reële lonen zijn over dezelfde periode eveneens erg gestegen, ook al heeft de hoge inflatievoet de groei recent
beperkt. Daarnaast zijn de minimumlonen geëvolueerd van 300 BRL in 2005 naar 545 BRL vandaag. Het
is overigens nodig dat de lonen stijgen want het leven
in Sao Paolo is duur. Bovendien verleidt de sterke real
steeds meer Brazilianen om ook buitenlandse goederen
te kopen en hij lokt ook de buitenlandse concurrentie.
Zij zien hun in real behaalde winst extra glans krijgen,
eenmaal die is omgezet in euro of dollar. Dat is alvast
wat ik heb onthouden van mijn bezoek aan Duratex, een
onderneming actief in de residentiële constructie.

Zoals eerder vermeld heeft de loondruk te maken met
de lage werkloosheid van 5,3%. Het aanbod van werkkrachten stijgt minder snel doordat de groeivoet van
de bevolking gedaald is van 3,5% naar 1,2%. Dat de
opleiding van jongeren nog steeds te wensen overlaat,
speelt uiteraard ook een rol. Gemiddeld hebben schoolverlaters zeven jaar educatie achter de rug. In de ontwikkelde landen ligt dat gemiddelde ver boven de 10
jaar. Dus niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit
van het werknemersaanbod laat te wensen over.
De stijgende lonen en de opkomende middenklasse stimuleren dan wel de consumptie, we mogen ook zeker
niet vergeten dat het sociaal systeem verder uitgebouwd werd dankzij de Arbeiderspartij van Luis Inacio
Lula en Dilma Rousseff, de PT. Brazilianen die in hun
leven nooit hebben bijgedragen aan de samenleving,
zullen op hun 65ste toch het minimumloon krijgen als
pensioen. Dat staat in schril contrast met de meeste
andere groeilanden. Maar terwijl de pensioenen en
de sociale zekerheid een grotere post worden van de
totale uitgaven, zitten er langs de inkomstenzijde een
aantal grote gaten. Om te beginnen de omvang van
de ondergrondse economie en het zwartwerk, op zijn
minst geschat op ongeveer 30%. De structuur van de
belastinginning stemt eveneens tot nadenken. Het gros
van taksen is van indirecte aard (BTW) en dat heeft zo
zijn gevolgen. Als de prijzen stijgen, gaat ook de BTW
omhoog en dit treft de armere Brazilianen onevenredig
zwaar. Een grote fiscale hervorming is onvermijdelijk op
termijn. Maar het is duidelijk dat ook andere groeilanden met dergelijke problemen kampen.

Conclusie
Is Brazilië voor de belegger nu interessanter dan
andere BRIC-landen? Wat betreft de koers-winstverhouding zien de beurzen er goed uit: 10,4 voor
Brazilië, tegenover 14,1 en 11,6 voor respectievelijk
India en China. Alleen Rusland is goedkoper met
7,1 keer de winst. Maar de verwachte onderliggende winstgroei is heel hoog (17% voor 2011).
Wij zouden eerder adviseren om terug in te stappen als de groei vertraagt tot een meer houdbaar
niveau, de rentepiek achter ons ligt en de reservevereisten voor de banken versoepelen.
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Aandelenmarkten

DE EUROPESE FARMACEUTISCHE SECTOR

Aan de
beterhand
De beursprestatie van de Europese farmaceutische
sector vertoont de eerste tekenen van beterschap.
Tijd om te verkopen of de moeite om nog even vol
te houden?
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Resultaten beter dan
verwacht

Eind 2010 analyseerden we in deze
publicatie waarom de farmaceutische sector tot de grote verliezers
van 2010 behoorde. We legden ook
uit waarom het de moeite was om
een positie in deze sector aan te
houden in een gediversifieerde portefeuille.
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Sinds begin dit jaar presteert de farmaceutische sector beter dan het
beursgemiddelde dankzij een sterk
tweede kwartaal (+7% versus +1% op
de markt in de eerste helft van het
tweede kwartaal). Rekening houdend
met de reeds betaalde dividenden
zou de meerprestatie nog groter kunnen zijn. De sector profiteerde van
meer dan enkel twijfels over de economie en/of winstwaarschuwingen
in de telecommunicatiesector.

De belangrijkste reden van deze heropleving zijn de eerste kwartaalresultaten van 2011, die voor het eerst
sinds lang beter dan verwacht waren
voor de meeste bedrijven uit de sector. Dit wil niet zeggen dat de resultaten goed waren. Zij leden onder het
effect van de prijsdalingen voor voorschriftgeneesmiddelen die in de lente van vorig jaar door Europese overheden werden opgelegd. Ook wat de
hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg betreft, halen de lasten (prijsdalingen) het voorlopig van
de baten (meer volumes). Daarnaast
waren er ook specifieke problemen,
bijvoorbeeld voor Sanofi. Niet vergeten dat het Amerikaanse orgaan dat
de officiële erkenningen uitreikt, de
FDA, in de zomer van 2010 vrij onverwacht een 100% substitueerbaar
generisch middel van Lovenox goedkeurde. Dit is een van de belangrijkste producten van Sanofi. Al deze

pijnpunten werden echter verwacht
door de markt. De positieve verrassing kwam vooral van kostenbeheersing en de eerste vruchten van de
diversificatiestrategie (groeilanden,
voorschriftvrije producten).

Diversificatiestrategie

Tweede reden: de beleggers geloven
meer en meer dat farmaceutische
bedrijven een daling van de resultaten zullen kunnen vermijden ondanks de verhoogde prijsdruk. Deze
daling zou te wijten zijn aan belangrijke patenten die zullen vervallen,
en het lage aantal lanceringen van
de afgelopen jaren. Ondertussen zijn
bedrijven uit de sector begonnen met
een diversificatiestrategie en gebruiken ze hun sterke balansen om acquisities te doen.
• Eind 2010: Sanofi deed een bod
op Genzyme en Novartis dokterde
een plan uit om de resterende 23%
in te kopen van Alcon, ’s werelds
grootse bedrijf van oogproducten.
• Februari 2011: Sanofi bereikt een
overeenkomst met Genzyme (basisprijs + meerprijs indien bepaalde
producten van Genzyme bepaalde
omzetniveaus bereiken).
• April 2011: Novartis rondt de complexe uitkoop van Alcon af.

De analisten verwachten voortaan voor beide bedrijven een lichte
stijging van de resultaten tegen het
jaar 2015.

Royaal dividendrendement

Derde reden: er is een trend naar
een groter dividendrendement, deels
in de vorm van aandelenterugkoop.
GlaxoSmithKline (GSK) is hier het
typevoorbeeld van. Dit bedrijf heeft
het gros van de patentvervallen achter de rug (inclusief de problemen in
2007 met de veiligheid van Avandia,
destijds het grootste product van de
groep). Ook lijkt het minder waarschijnlijk dat de Advair respiratoire
franchise, de grootste franchise van
de groep, veel generische concurrentie zal kennen. Toch is GSK geen
groeibedrijf, plant het geen grote acquisities en is de balans sterk. Om de
aantrekkelijkheid van het aandeel op
te voeren, kondigde de directie naast
een verhoogd dividend ook een aandelenterugkoop aan van 1-2%. Met 7%
is GSK het aandeel in de sector met de
hoogste aandeelhoudersbeloning.

Wat het pijplijnnieuws betreft, zijn
er nog tegenslagen (Sanofi in de
kankerfranchise; Novartis met Tassigna in een kleine applicatie en binnen de generieken met een copycat
voor GSK’s Advair; Bayer in de eerste
indicaties voor Xeralto). Maar geleidelijk zijn er ook meer successen en
goedkeuringen (Novartis in multiple
sclerose en in de kankerfranchise
met de basistoepassing voor Tassigna; GSK met Byletta; Novartis/Roche
met Lucentis). Ook zijn de pijplijnen
opnieuw meer gevuld met producten
in fase III (met Novartis op kop).

En de biosimilaire producten?

Tot slot, eind vorig jaar werd in Europa de wet voor biosimilaire producten gestemd. Biosimilaire producten
zijn kopieën van biologische geneesmiddelen (bv. kankerproducten). In
tegenstelling tot chemische substanties dienen ze strenge testen te
ondergaan. Gezien de hogere kosten
betekent dit een kleiner prijsverschil
met het origineel. Bovendien is het

moeilijk
om volledige
bio-equivalentie te
bekomen, waardoor ze zelden beschouwd worden als vervangingsproducten. Dit betekent dat apotheken en ziekenhuizen het generisch
middel niet mogen toedienen als een
arts het origineel voorschrijft. Deze
wet heeft enerzijds tot gevolg dat
een bedrijf als Sandoz, de generieke
divisie van Novartis, zich dankzij de
”savoir-faire” van Novartis meer
kan specialiseren in deze generische
middelen met hogere toegevoegde
waarde. Anderzijds heeft deze wet
vorig jaar een neerwaarts effect gehad op de waardering van bedrijven
zoals Roche. Roche heeft vooral een
biologische productenfranchise die
niet langer als onaantastbaar wordt
aanzien. Dit aspect wordt nu echter
ruim gereflecteerd in de waardering
van Roche.

Conclusie
Onze aanbeveling voor de farmaceutische sector is neutraal. Dit betekent dat een belegging in deze
sector zinvol blijft in een gediversifieerde portefeuille. De waarderingen blijven aantrekkelijk, de dividendrendementen liggen hoger dan het marktgemiddelde en de nieuwe managementteams lijken de
verwachtingen in te lossen. Toch zullen we moeten wachten tot 2012/2013 (en in sommige gevallen zelfs
tot 2015) om te weten of patentvervallen
(meer dan) opgevangen zullen worden door
Ons oordeel over aandelen die in het artikel aan bod komen
de nieuwe producten en strategieën.
Evolutie van de aanbeveling tijdens de 12 laatste maanden
Datum
Bedrijf
Hun omvang laat weinig ruimte voor
GlaxoSmithKline Van ”houden” naar ”kopen”
08.02.2011
verdere tegenslagen. We hebben koopNovartis
Kopen
adviezen voor Novartis, Roche, Sanofi
Roche
Kopen
and GSK.
Sanofi

Kopen
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Belgische aandelen

EEN HYBRIDE STRUCTUUR, TE ZWAAR OM TE BEHEREN

Solvay eN U

Solvay en UCB zijn van origine allebei chemiebedrijven die vanuit hun chemietak een belangrijke farmaceutische divisie ontwikkelden. Dit laatste was niet
onlogisch aangezien beide activiteiten vrij nauw aansluiten. Net als in de chemie gaat de farmaceutische sector op zoek naar moleculen met bepaalde eigenschappen om een welbepaald probleem op te lossen. De chemische sector is bovendien een belangrijke leverancier van de farmaceutische sector. Toch moesten
ze na verloop van tijd toegeven dat de hybride structuur op termijn moeilijk vol
te houden was.
RUDY VANDORPE, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Solvay heeft zijn farmaceutische divisie verkocht

Solvay is vandaag actief in de chemie en kunststoffen. De belangrijkste producten binnen de chemiedivisie zijn sodiumcarbonaat (voor de
glasproductie), bijtende soda (voor
detergenten, wasproducten,...) en
een reeks nicheproducten. De belangrijkste producten binnen de
kunststoffendivisie zijn PVC, speciale polymeren en plastic buizen.
In veel van haar activiteiten heeft

het bedrijf een Europese of zelfs
wereldwijde leidinggevende positie. Vorig jaar verkocht Solvay haar
farmaceutische poot voor bijna 5
miljard EUR. Het was even wachten vooraleer dit bedrag opnieuw
geïnvesteerd werd, maar het management kondigde recent aan het
Franse chemiebedrijf Rhodia over te
nemen. De deal zou eind augustus
kunnen afgerond zijn en wordt betaald vanuit de cashpositie. Lange
tijd verklaarde Solvay te geloven

in de hybride structuur omdat het
evenwicht bracht binnen het bedrijf
omwille van het niet-cyclische karakter van de farmadivisie. In 2003
kocht Solvay nog het Franse Fournier, een farmaceutisch bedrijf dat
gespecialiseerd is in de behandeling van cholesterolproblemen. Tegenvallers deden het management
toch van koers veranderen. Farmaceutische bedrijven spenderen
gigantische bedragen aan onderzoek en ontwikkeling. Deze worden
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Ons oordeel over Solvay

Na de eerste rapporteringen uit de chemiesector hadden we voor het eerste trimester 2011 goede resultaten
verwacht voor Solvay, maar de mate waarin de schattingen werden overtroffen, was verbluffend! De omzet steeg
over het eerste kwartaal met 23%, 6% beter dan de verwachtingen, door zowel volumegroei als prijsstijgingen.
Chemie- en kunststoffendivisie legden een zelfde groeiritme voor. De operationele winst steeg met 79% (30%
beter dan verwacht). Solvay realiseerde een historisch hoge operationele winstmarge van 11,8%. De stijging van
de grondstoffen- en energieprijzen werden ruimschoots goedgemaakt door betere capaciteitsbenutting en prijsstijgingen. Analisten zullen hun prognoses gevoelig bijstellen. Het aandeel kan behouden blijven (bij terugval
durven we zelfs weer kopen).
Laatste herziening van onze aanbeveling: van “Kopen” naar “Behouden”, op 07.04.2011.

UCB
terugverdiend als de producten in
verkoop gaan, vaak met monopolieposities door patenten die jaren
lopen. Maar Solvay moest ervaren
dat je aan dit businessmodel ook
een heel bittere nasmaak kan overhouden. In amper enkele jaren zag
Solvay twee zogenaamde blockbusters (geneesmiddelen die een omzet
genereren van meer dan 1 miljard
dollar) in rook opgaan, nadat zowel
Cilansetron (chronische diarree) als
Bifeprunox (schizofrenie) werden
afgekeurd door de goedkeuringsautoriteiten. Reden voor het management om in te zien dat het bedrijf
te klein was om dergelijke risico’s
te dragen en om terug te schakelen
naar een meer cyclische activiteit:
een risico wat het bedrijf al jaren
gewoon is te beheren.

UCB verkocht zijn chemische divisie

UCB is een (gedeeltelijk bio)farmaceutisch bedrijf, gespecialiseerd in
het centraal zenuwstelsel en immuniteit. De laatste jaren verloren
twee belangrijke producten (Zyrtec/Xyzal en Keppra) hun patent.
Maar na de goedkeuring van een
aantal nieuwe geneesmiddelen is
de productportefeuille gekend voor
de komende 7 tot 10 jaar. Ook UCB
hield vele jaren vol dat de hybride
structuur voor een mooie diversificatie zorgde. Maar met het naderen
van het verval van de patenten van
Zyrtec/Xyzal en Keppra besefte het
bedrijf dat er actie moest worden
ondernomen. In enkele jaren tijd

kocht UCB achtereenvolgens het
Britse Celltech en het Duitse Swartz
Pharma om de pijplijn van nieuwe
producten aan te vullen. Daarvoor
diende het diep in de beugel te
tasten, waardoor het management
besloot om de chemiedivisie van de
hand te doen. UCB ging nog even
door een zenuwslopende periode
toen de nieuwe producten moesten
worden voorgelegd aan de goedkeuringsautoriteiten. Ondertussen
hebben er heel wat van die producten groen licht gekregen en kan
het bedrijf met Cimzia (ziekte van
Crohn en reumatische aandoeningen), Vimpat (epilepsie) en Neupro
(rusteloze benen) een snelgroeiend
productenpallet voorleggen.

Ons oordeel over UCB

UCB rapporteerde over het eerste kwartaal een omzetstijging van 13%
tot 893 miljoen EUR, beter dan de verwachtingen. De omzet van nieuwe
producten (Cimzia, Vimpat en Neupro) steeg met 76% tot 134 miljoen
EUR. Keppra groeide ondanks patentverlies, maar de terugval komt. De
koers van UCB steeg de afgelopen weken met ongeveer 20% nadat in de
pers een interview verscheen met de CEO. Tevens boekte UCB succes in
een klinische fase II studie over een nieuwe molecule. Geen van beide
factoren beïnvloeden onze waardering. Het management bevestigde de
voorzichtige prognoses voor 2011 (iets lager dan de cijfers van 2010).
Vanaf 2012 zou de groei moeten op gang komen. Omdat we met de
toekomstige groei al rekening hielden, adviseren wij na de sterke koersstijging om het aandeel te houden. We zouden kopen bij terugval.
Laatste herziening van onze aanbeveling: van “Kopen” naar “Behouden”, op 26.04.2011.
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Conclusie
Beide bedrijven hebben opnieuw een sterke focus. Solvay koos ervoor terug te keren naar zijn voorliefde,
namelijk de chemie. UCB trekt dan weer voluit de farmaceutische kaart. Beide Belgische bedrijven zijn volgens ons zeer goed gepositioneerd en kunnen werken aan de verdere uitbouw van de toekomst. Zowel Solvay
als UCB zette zeer recent goede beursprestaties neer, met stijgingen van respectievelijk 25% in anderhalve
maand tijd en 20% in één maand. Voor beide aandelen zijn we recent iets terughoudender geworden omwille
van de stevige koersstijging. Bij terugval zouden we van de gelegenheid gebruik maken om ze in de portefeuille op te nemen.

Thematische analyse

OBLIGATIERISICO

De
vergeten
risico’s
Obligaties worden soms beschouwd als een risicovrije
belegging. Je krijgt een zekere couponvergoeding en na
de vervaldag krijg je de hoofdsom zonder problemen
terug. Obligaties hebben meestal tot doel om inkomsten
te genereren voor de belegger, maar ook om de beleggingsportefeuille een zekere stabiliteit te verlenen.
Dit in tegenstelling tot aandelen, waarbij het dividend
lang niet altijd zeker is en je als belegger ook nog te maken kunt hebben met koersdalingen die soms spectaculair en brutaal zijn. Helaas voor de defensieve beleggers
zijn ook obligaties niet helemaal vrij van risico’s, hoewel
die over het algemeen wel lager uitvallen dan bij aandelen. De belangrijkste obligatierisico’s zijn het renterisico, het kredietrisico en het wisselrisico.
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Renterisico

Bij een obligatie waarvan de coupon over de hele looptijd
vaststaat (wat bij het grootste deel van de obligaties het
geval is), leidt een stijgende rente tot een waardedaling
van uw obligatie. De daling zal groter zijn naarmate de
looptijd van de obligatie langer is. Als een stijgende rente
wordt verwacht (bv. door een sterke economische groei
of inflatie), dan kunt u als belegger best de gemiddelde
looptijd van uw obligatieportefeuille wat verlagen door
obligaties of obligatiefondsen met een kortere looptijd
op te nemen. Bij een verwachte rentedaling kiest u beter
voor uitgiftes met een langere looptijd.

Kredietrisico

De andere bepalende parameter voor obligatiekoersen is de financiële kwaliteit van de emittent. Als het
bedrijf of de instelling waaraan u geld heeft geleend
failliet gaat, dan kunt u slechts hopen dat u uw geld
ooit terugkrijgt. Dit kredietrisico wordt op de financiële
markten ingeschat via het verloop van de Credit Default
Swaps (CDS). Na een grondige analyse geven kredietagentschappen zoals Standard & Poor’s (S&P), Moody’s
of Fitch een credit rating (of waarderingscijfer van de
solvabiliteit) om de terugbetalingscapaciteit in te schatten van obligatie-emittenten. Als men een verslechtering van de kredietkwaliteit verwacht, dan stijgt de CDSkoers, waardoor obligatiehouders meer moeten betalen
om zich in te dekken tegen het niet terugbetalen van
hun kapitaal. Kredietanalisten verlagen dan hun credit
rating. Door het verhoogde risico op niet-terugbetaling,
stijgt de rente die de emittent zal moeten betalen om
nog beleggers te overtuigen geld uit te lenen en om hun
te compenseren voor het hogere risico. Bestaande obligatiehouders zullen de koers van hun obligatie dan zien
dalen. De credit spread van een obligatie duidt de rentepremie aan die een emittent moet betalen bovenop de
risicovrije rente om zijn schuldemissies te kunnen plaatsen, en geeft ook een indicatie van het kredietrisico aan.

Eind jaren 90 was beleggen in obligaties helemaal niet “in” door de snelstijgende
aandelenmarkten. Door de forse koersdalingen op de beurs tijdens de afgelopen
jaren hebben veel beleggers opnieuw meer belangstelling gekregen voor defensievere beleggingen zoals obligaties. Maar waar rendement te halen valt, is ook altijd
risico aanwezig. Een blik op de obligatierisico’s…
Carl Jacobs & Koen Van De Steene, Private banking Investments

Als risicovrije rente wordt algemeen de rente op de
staatsobligaties gehanteerd. Dat was tenminste het
geval vooraleer de financiële crisis uitbrak. Ondertussen wordt vooral de Duitse rente als referentie gebruikt
in Europa. De terugbetalingscapaciteit van de overheden in Griekenland, Ierland of Portugal wordt serieus
in vraag gesteld, wat hun respectievelijke renteniveau’s
enorm de hoogte injoeg. Deze landen zijn dus verre van
risicovrije schuldenaars. Individuele bedrijven betalen
normaal een premie bovenop de rente op staatspapier.
Maar vandaag zien we dat bedrijven soms een betere
kredietwaardigheid hebben dan sommige westerse landen, waardoor ze dus een lagere rente moeten betalen
op de obligaties die ze uitgeven. Grote bedrijven die als
betrouwbaar bekend staan en liquide emissies uitvoeren, betalen doorgaans ook minder rente dan kleinere,
onbekende bedrijven die slechts beperkte emissies op
de markt brengen.
Obligaties worden dikwijls onderverdeeld in twee categorieën op basis van hun credit rating:
- Investment Grade: voor emittenten van goede kwaliteit (risico onder controle);
- High Yield (of Junk bonds): voor emittenten met een
matige tot slechte financiële structuur (hoog risico).
De kwaliteit van een emittent is niet statisch en kan dus
verbeteren of verslechteren. Een goede opvolging van
elke individuele obligatie en uitgever ervan is dus noodzakelijk. Het is ook niet zo dat obligaties met een hoog
rendement (High Yield) nooit koopwaardig zijn. Financiële markten kunnen te positief of te negatief zijn voor de
waardering van een obligatie, zoals dat ook voor aandelen het geval kan zijn. Dat creëert beleggingskansen voor
de alerte beleggers. Zowel onze obligatiespecialisten als
onze private bankers helpen u hierop in te spelen.

Wisselrisico

Een ander aanzienlijk obligatierisico is het wisselrisico. Het is bijzonder moeilijk om de evolutie van wis-

selkoersen te voorspellen omdat die van zeer veel
variabelen afhangt. Denk bijvoorbeeld aan de economische groei van een land, het begrotingstekort, de
staatsschuld, de wereldwijd aangehouden reserves,
de inflatie(verwachtingen), de rente en natuurlijk het
algemeen gevoel over een bepaalde munt. Voor een
goede muntdiversificatie van uw obligatieportefeuille,
verwijzen wij u heel graag naar de bijdrages van onze
obligatiespecialist Kristof Wauters, die regelmatig in uw
Invest News verschijnen.

Reële rente

Dit is een aandachtspunt dat meestal over het hoofd
wordt gezien bij de rendementsberekening van obligaties. Maak steeds het onderscheid tussen de nominale
rente die u ontvangt en de reële rente (of werkelijke
koopkracht) die u er aan overhoudt na aftrek van de
inflatie.

Obligatieportefeuille

Voor de samenstelling van een evenwichtige obligatieportefeuille diversifieert men best omwille van de risico’s én de opportuniteiten, of het nu in obligatiefondsen of in individuele obligaties is. Denk daarbij aan een
deel staatsobligaties, aangevuld met bedrijfsobligaties
(zowel uit westerse landen als uit de groeilanden). Mix
ook obligaties met korte, middellange en lange termijn,
maar verleg uw gemiddelde looptijd in functie van de
verwachte rente-evolutie. Kwaliteitsobligaties kunnen
gespijsd worden met een deeltje zorgvuldig gekozen
High Yield-obligaties (bij voorkeur via een fonds voor
de risicospreiding). Obligaties in euro kunnen best het
grootste deel uitmaken van de obligatieportefeuille,
maar u doet er goed aan ze te verrijken met een gedeelte schuldpapier in vreemde valuta. Uw private banker helpt u graag bij de juiste samenstelling volgens uw
beleggersprofiel. Hij kan u ondersteunen bij de verdere
opvolging en continue optimalisering van uw obligatieportefeuille.
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