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Editoriaal

Griekse herfst
Er zijn geen jaargetijden meer! We kregen onze zomer al in het voorjaar, er viel veel regen tijdens
de schoolvakantie, en nu blijkt er al een stevig sneeuwtapijt te liggen in de Alpen. Er zijn geen
zekerheden meer. Ook de belegger kampt met dit fenomeen. Is staatspapier nog veilig? Zit ik met
aandelen nog goed? Kan ik dan niet beter in goud beleggen?
In de wereld van beleggen houden we constant een ding in het achterhoofd: het maximaliseren van
uw rendement, rekening houdend met het risico dat u wilt en kunt nemen. Dat wil zeggen dat de
strategen in deze onrustige tijden voortdurend heen en weer geslingerd worden tussen enerzijds de wil om het risico
te beheersen (en dus af te bouwen), en anderzijds de wens om te profiteren van marktopportuniteiten (meer bepaald
de lage koersen).
En die opportuniteiten zijn er! In deze editie kunt u ontdekken wat het Europese obligatielandschap te bieden heeft
en waarom “stock pickers” toch nog wat plezier beleven op de aandelenmarkten. U zult vernemen dat Belgen de belangrijkste wereldspelers zijn in de scheepvaart. En als we ervan uitgaan dat het te laat is om nog in te stappen in de
jacht op (het ‘echte’) goud, dan kunt u zich nog altijd toeleggen op goudmijnaandelen.
De laatste weken heeft de risicobeheersing de overhand gehaald en bouwden wij een stuk van het risico in onze
portefeuilles af. De Griekse herfst werpt te veel schaduw over de markten. Zolang er geen duidelijker en sterker antwoord komt van de politieke krachten binnen Europa, zullen de markten ontzettend zenuwachtig blijven. Maar
geen nadeel zonder voordeel. In volle crisis is Europa steeds blijven evolueren. Als het mes hen echt op de keel wordt
gezet, zullen de sterkere Europeanen (lees: de Duitsers) geen andere keuze hebben dan akkoord te gaan met een verdere Europese (fiscale) integratie. Pas dan zullen we weer kunnen spreken van een nieuwe heropleving. Als de winter
voorbij is, komt de lente in ieder geval. Zaak is te weten wanneer.

Stefan Van Geyt,
Director investment services

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

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

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

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

Emittent
Total

Disclosure(s)
10
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Marktoverzicht

DE MARKTEN ZIJN DOODZENUWACHTIG

Dit
mag
niet
misgaan

We hebben er een spannende zomer
opzitten. En ook het najaar plaatst
ons voor bijzondere uitdagingen.
De combinatie van een stokkende
conjunctuur en escalerende
schuldencrisis schept een bijzonder
onbehaaglijk gevoel. Hoe moeten we
dit inschatten en wat moeten we er als
belegger mee aanvangen?
In onderstaand artikel zoeken we het
antwoord.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

De eindstrijd
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Het zijn dure woorden. Maar je leest ze in de krant. De
schuldencrisis lijkt in een beslissende fase te komen.
Het wordt erop of eronder. Griekenland mag dan nauwelijks twee procent van de economische waarde van
de Muntunie voorstellen, alle ogen zijn vandaag de dag
op Athene gericht. Wat hebben de Grieken dat wij niet
hebben? Een schuldenberg zo hoog als de Olympos, een
economie die er even ruïneus uitziet als de Acropolis, en
een gat in de begroting dat zelfs met het strengste besparingsplan niet dicht te rijden lijkt. Wat moet je daarmee? Een eerste hulpplan, uitgewerkt in de lente van
2010, is volstrekt onvoldoende gebleken om het land
uit het moeras te trekken. Daarom kwam er deze zomer
een tweede plan. Momenteel wordt dit ter goedkeuring
voorgelegd aan de diverse parlementen van de eurolidstaten. Ook de banken zijn bereid een duit in het zakje
te doen. Maar nu al wordt openlijk in vraag gesteld of
dit plan toereikend zal zijn.

Een schuldherschikking

Misschien zit er niks anders op dan de Griekse staatsschuld veel verregaander te herstructureren. Hoewel
lang niet iedereen het daarmee eens is, komt dit scenario de laatste tijd steeds nadrukkelijker in beeld. Bedoeling zou zijn de schuldenberg te reduceren tot een
niveau waar hij terug beheersbaar wordt. Vraag: wie
gaat dat betalen? De eerste betrokkenen zijn de Griekse
bevolking, vertegenwoordigd door de Griekse regering,
en de schuldeisers. Onder hen bekleden de Europese
financiële ondernemingen, naast het IMF, de Muntunie
en de ECB, een prominente plaats. De schuldeisers kunnen een geste doen door een deel van de schuld kwijt te
schelden of akkoord te gaan dat de Grieken hun schuld
pas op een (veel) latere datum terugbetalen. Ze zullen
dit vanzelfsprekend enkel toestaan wanneer ze vrezen
in het andere geval nog veel minder terug te krijgen.

Evangélos Venizélos,
de Griekse minister van
Financiën, beloofde
op 20 september om
“meteen historische
beslissingen te nemen”, om
te vermijden dat dit later
zou moeten gebeuren “in
onbeheersbare en pijnlijke
omstandigheden”.

De Grieken van hun kant kunnen massaal staatsbezittingen verkopen en de opbrengst daarvan gebruiken om
hun schuld te verminderen. Ze kunnen ook doorgaan
met besparingen op overheidsuitgaven en het zoeken
naar nieuwe fiscale inkomstenbronnen om hun schuldeisers maximaal te vergoeden. Daarnaast kunnen ze
proberen de schouders die de schuld moeten dragen te
versterken door hun economie competitiever te maken.
Dit alles vergt een aantal onsympathieke maatregelen
ten aanzien van de eigen bevolking. Die zal wellicht enkel bereid zijn hierin mee te stappen als ze overtuigd is
hiermee een nieuwe start te kunnen nemen.

De helpende hand van Europa

Het mag duidelijk zijn: een schuldherschikking doet
pijn. Om die pijn te verzachten kijken de Grieken en hun
schuldeisers naar Europa. Via de steunaankopen van de
ECB en het noodfonds EFSF is Europa nu al betrokken
partij. Maar misschien wil het nog meer helpen. Gerekend wordt op de solidariteit van de zogenaamd sterke
landen. Maar die solidariteit is zeker geen evidentie.
Heel wat Duitsers, Finnen en Nederlanders vragen zich
luidop af waarom zij zouden moeten opdraaien voor de
laksheid van de Griekse beleidsvoerders.
Objectief zijn er wel een paar redenen aan te voeren.
Het boudweg laten vallen van Griekenland zou in de
huidige context tot een brutaal faillissement leiden. Dat
kan een schokgolf door de financiële wereld jagen die
ook de financiering van andere zwakke landen in gevaar
brengt. Deze zomer zagen we de Spaanse en Italiaanse
rente al vervaarlijk stijgen, toen de Italiaanse premier
Berlusconi een loopje nam met zijn eigen besparingsplannen. De ECB moest zeer actief tussenkomen om
de markten tot bedaren te brengen. Mochten ook de
financiering van Spanje en Italië definitief in moeilijkheden komen, dan dreigt de Europese crisis een schaal
te bereiken die te groot is om binnen het kader van de
Muntunie opgelost te worden. Dit zou de toekomst van

die unie hypothekeren en meteen ook een nieuwe crisis veroorzaken in de banksector. Niemand zit daar op
te wachten, ook de Duitsers niet. Maar evenmin willen
onze oosterburen hun portemonnee wijd open zetten
om spilzieke staten hun gangetje te laten gaan. Europa
staat dus voor een immense evenwichtsoefening.

De negatieve bijwerking van besparingen

Niet alleen Europa, ook Amerika kampt met een schuldenprobleem. Om dit op te lossen zullen ook daar zware
besparingsplannen nodig zijn. Op de resultaten van al
die besparingsdrift wordt het nog even wachten, maar
de negatieve bijwerkingen zijn nu al te zien. Overal in
het Westen duiken ondermaatse groeicijfers op. Zowel
het IMF als de ECB en de EU zagen zich de voorbije
weken genoodzaakt hun economische prognoses neerwaarts bij te stellen. Dit gebrek aan groei maakt de
besparinginspanningen extra zwaar en draagt op zijn
beurt bij aan het verhoogde gevoel van onzekerheid.
Hoewel wij menen dat die onzekerheid niet altijd even
prominent aanwezig zal zijn, vrezen we toch dat ze een
structureel gegeven wordt, dat het koerspotentieel van
meer risicovolle activa zoals aandelen de komende jaren zal ondermijnen. Daarmee willen we de beurzen
niet ieder stijgingspotentieel ontzeggen, maar een terugkeer naar de koersen van voor de crisis wordt wel
bijzonder moeilijk.

Wat is veilig?

De alom heersende risicoaversie doet beleggers samentroepen op een paar eilandjes die als veilig worden beschouwd. Maar precies daardoor dreigen die
hun veilig karakter te verliezen. Wie vandaag de dag in
goud belegt, speelt al lang niet meer in op de gunstige
langetermijnperspectieven van het edele metaal. Hij
koopt zich een verzekering tegen een extreem negatief
economisch scenario. We hebben het dan niet over een
nulgroei of recessie, maar over een nieuwe systeemcri-
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sis. Vanzelfsprekend, niets is uit te sluiten, maar toch
achten we de kans op een dergelijke gebeurtenis klein.
Ook al omdat de hele wereld nu bereid is zich in te zetten om een herhaling van de ervaring van 2008 te voorkomen. Centrale banken hebben hun lessen getrokken
uit wat toen misging en stellen alles in het werk om
voldoende liquiditeit in de markt te houden, om de normale financiering van de economie te vrijwaren.

Wereld is groter dan het Westen

De malaise in het Westen mag ons niet doen vergeten
dat een groot deel van de wereld nog steeds meer dan
bevredigende groeicijfers kent. Aangezien het westen
een belangrijke klant is van de groeilanden, laat de
mindere gang van zaken zich ook ginds voelen. Maar
niettemin beschikken deze landen ondertussen ook
over een interne en onderlinge dynamiek die nog steeds
stevige groeicijfers oplevert. De bescheiden vertraging
van de wereldeconomie heeft ook positieve neveneffecten. Ze tempert de inflatie die de laatste maanden
de belangrijkste gesel geworden was van vele groei-

landen. Samen met de gunstige perspectieven voor de
lokale munten, maakt dit de obligaties van deze landen
in lokale munt extra interessant.

Defensief beleggen

Globaal kunnen we stellen dat de wereld de voorbije
zomer een stuk onzekerder geworden is. Defensief beleggen is meer dan ooit aan de orde. Maar wat verstaan
we hieronder? Vooreerst zouden we willen pleiten voor
een voldoende geografische diversificatie. Voldoende
aanwezig blijven in die delen van de wereld waar het
beter gaat, is daarbij heel belangrijk. Maar ook naar
activacategorieën blijft het zaak goed te diversifiëren.
We mogen niet al onze eieren in dezelfde mand leggen.
Wel geven we de voorkeur aan defensieve beleggingen.
Binnen het wereldje van de obligaties blijft daarbij onze
voorkeur gaan naar het veiligere segment van bedrijfsobligaties. Wat een risicovolle belegging als aandelen
betreft, verwijs ik graag naar het artikel op pagina 12:
“De beurzen vandaag: should I stay or should I go?“.

Markante feiten op het vlak van de portefeuilles in discretionair beheer
Periode van half juli tot half september

6

De financiële markten die nog relatief rustige waren tot
de maand juli, waren letterlijk op drift tijdens de maand
augustus en begin september. Wie dacht te kunnen profiteren van enkele welverdiende weken verlof om een
beetje afstand te kunnen nemen van zijn portefeuille,
heeft met enige bitterheid de schade moeten vaststellen. Voor de portefeuilles in beheer was dit verre van
een rustperiode. De herziene groeiverwachtingen voor
de ontwikkelde economieën en de verslechtering, zelfs
dramatisering, van de schuldenproblematiek in Europa
brachten ons ertoe ons economische scenario in negatieve zin bij te stellen. Zonder te speculeren op een
nieuwe recessie, denken we dat de economie een langere periode van zwakke tot zelfs nulgroei zal kennen
dan eerder gedacht. Om coherent te blijven met die
macro-economische verandering en de vele onzekerheden op de markten, hebben we onze tactische positionering merkbaar gewijzigd. Die positionering draait om
een duidelijk leidmotief: defensiever zijn door de meest
risicovolle activacategorieën merkbaar te verlagen.
Geleidelijk aan en op een geordende manier vonden
heel wat verrichtingen plaats in de portefeuilles. Uiteraard hadden ze betrekking op het verlagen van het aandelenrisico, maar ook op een afbouw van andere activa
die hun correlatie met aandelen lieten blijken bij andere
verreikende dalingen. Voorbeelden zijn de converteer-

bare obligaties, de hoogrentende obligaties, de grondstoffen en de “hedgefondsen”. Dat leidde tot een aanzienlijke toename van liquiditeiten in de portefeuilles.
Die liquiditeiten moeten zo liquide mogelijk blijven om
snel te kunnen worden herbelegd op de markten wanneer de (perfecte) gelegenheid daartoe zich aandient.
Een meer defensieve strategie dus, maar ook een opportunistische. Door de extreme volatiliteit op de markten kon een nieuw gestructureerd product worden gelanceerd. Dat biedt een beleggingshorizon van een jaar
met een hoog rendement en een goede bescherming
tegen dalingen op de onderliggende waarde, die bestaat uit aandelen die deel uitmaken van de EuroSTOXX
50-index. De tweede opportunistische verrichting betreft de aankoop van een fonds dat belegt in goudmijnen. We hebben immers een historische decorrelatie
vastgesteld tussen de evolutie van de goudkoers en de
waardering van goudaandelen. Die laatste profiteerden
de voorbije maanden immers niet van de bliksemsnelle
stijging van het gele metaal (zie hierover ons artikel op
pagina 18).
Neen, de portefeuilles waren hoegenaamd niet in verlofmodus tijdens de voorbije zomer, die in meer dan één
opzicht bijzonder somber was!

Economie

(Bron: Bloomberg Consensus en IMF)
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7,4

-15,0

-1,7

Olie & gas

7,3

-11,8

0,5

Verenigde Staten - S&P500

7,0

-4,4

12,8

Gezondheid en gezin

6,1

-5,0

27,3

Japan - Nikkei 225

0,3

-14,5

-3,0

Detailhandel

3,9

-14,0

10,2
16,9

Brazilië - Bovespa

7,5

-18,7

1,0

Technologie

8,1

-13,5

Rusland - Micex

6,2

-9,5

23,2

Telecom

2,4

-11,1

3,0

India - Sensex

6,2

-16,4

17,4

Reizen & ontspanning

5,2

-19,5

25,2

China - Shangai Composite

-0,8

-10,5

-14,3

Sociale dienstverlening

6,0

-16,4

-8,9
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Obligatiemarkt van de eurozone

een obligatiemarkt

aan drie
snelheden
Als we naar de rendementen van obligaties kijken,
kunnen we vandaag grosso modo een onderscheid
maken tussen drie categorieën. Het komt er meer
dan ooit op aan om in de huidige turbulente en hoogst
onzekere economische omgeving de invulling van
een obligatieportefeuille voldoende te spreiden over
deze drie categorieën. Uw risicoprofiel is hierbij de
leidraad.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

“Dé rente” bestaat niet meer

Tot een vijftal jaar geleden kon men
zonder al te veel onderscheid spreken over “dé rente” in de eurozone.
Als die rente substantieel gedaald
was, dan was dit zowel voor Duitsland, België, Italië als Griekenland
het geval, met verwaarloosbare
verschillen.
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De zwaarste naoorlogse recessie en de ongelijke stijging van de
overheidsschulden hebben er echter
voor gezorgd dat we niet langer kunnen spreken over dé rente. De forse
daling van de Duitse rente staat in
schril contrast met de verschroeiende klim van de Griekse. En ook al
is de rente-evolutie (sinds begin dit
jaar) in Spanje, Italië en België relatief beperkt, het renteverschil met
Duitsland is spectaculair opgelopen.

Als er gesproken wordt over de rente in de eurozone, dan heeft men het
over de Duitse rente, en niet de gemiddelde rente in de 17 eurolanden.
Maar is de Duitse rente wel nog een
representatieve vergelijkingsbasis?
Hoeveel van de Duitse rentedaling
is bijvoorbeeld het rechtstreekse
gevolg van de vlucht naar kwaliteit, veiligheid en liquiditeit nu de
spanningen in de eurozone over de
schuldencrisis terug oplopen? Het
lijkt ons daarom correct om in de
huidige marktomgeving de obligatiemarkt in de eurozone op te delen
in een markt aan drie snelheden.
1. Veiligheid boven alles
➡ rendement < 2%, zelfs voor
relatief lange looptijden
Bij deze categorie staat kapitaalbehoud voorop. De vlucht naar zeker-

heid, veiligheid en liquiditeit hebben
het rendement sterk gedrukt maar
dat is in de huidige omstandigheden de prijs die men betaalt voor de
meest veilige obligatiebeleggingen.
Hieronder vallen staatsobligaties
van landen met een AAA-rating in
de eurozone (Duitsland, Frankrijk,
Nederland, Finland, Oostenrijk,
Luxemburg), staatsgegarandeerde emittenten (bijvoorbeeld het
Duitse Kreditanstalt fur Wiederafbau (KfW) en het Franse Caisse
d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES)) en supranationale instellingen (bijvoorbeeld European
Union (EU) of de European Investment Bank (EIB)).
Vooruitzichten
De schuldencrisis is nog lang niet
van de baan en door de politieke
aard van het dossier kan een snelle, transparante en geloofwaardige
oplossing nog een tijd op zich laten
wachten. De onzekerheid zal hoog
blijven, wat de vlucht naar kwaliteit
voedt. Samen met de zeer povere
groeivooruitzichten en de daarmee
gepaard gaande daling van de inflatieverwachtingen betekent dit
dat we de komende kwartalen geen
forse opstoot van de rente bij de
meest veilige obligatiebeleggingen

3. Hoog risico
➡ voor looptijden van 5 tot 6 jaar
rendementen van 5% en (veel)
meer
Dit is het risicokapitaal van uw obligatieportefeuille en het gewicht ervan dient daarom in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van
uw beleggersprofiel. De hoge rendementen moeten afgewogen worden
tegen een potentieel scherpe daling
van de obligatiekoersen bij negatieve economische ontwikkelingen.

Evolutie van de 10-jaarse rente in Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland, Ierland en
België sinds 1999
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moeten verwachten. Deze categorie is dan ook te beschouwen als de
bouwsteen van uw obligatieportefeuille.
2. Een evenwichtig risico/
rendementsprofiel
➡ rendement tussen 2 en 5% voor
looptijden van 5 tot 6 jaar
Hier is het risico niet te verwaarlozen maar het rendement is in de
meeste gevallen voldoende om dit
risico te vergoeden. Deze categorie kan een sterke volatiliteit hebben mocht de eurozone niet kunnen
ontsnappen aan een milde recessie.
Hier vinden we bijvoorbeeld Belgische staatsobligaties en obligaties
van financiële instellingen (zowel
senior1 als covered obligaties2). Ook

1. Houders van senior obligaties komen in
geval van wanbetaling voor de achtergestelde schuldeisers.
2. Zie het artikel over Dexia Municipal in de
Invest News van Juni.
3. Kredietrating van BBB- of hoger.
4. Kredietrating van BB+ of lager.

06
spanje

07

08
griekenland

09

10

11

Bron: Bloomberg

investment grade bedrijfsobligaties3
van emittenten uit de sterke landen
van de eurozone kunnen we hierbij
indelen. Dan hebben we het wel over
looptijden vanaf 3 jaar, de kortere
looptijden van deze emittenten zullen qua rendement eerder aanleunen bij de eerste categorie (< 2%).
Vooruitzichten
Dit is een interessante categorie om
de ruggengraat van uw obligatieportefeuille mee op te bouwen. De
vergoeding is veelal hoger dan op
spaar- en termijnrekeningen maar
de potentiële volatiliteit is dat ook.
Zeker als de schuldencrisis in de
eurozone verder zou escaleren en/
of we een nieuwe recessie niet kunnen ontlopen, kunnen deze obligaties onder druk komen.

Naast high yield of non-investment
grade bedrijfsobligaties4 vinden
we hier ook achtergestelde obligaties van financiële instellingen en
uiteraard ook de eeuwigdurende
of perpetuele obligaties. Ook de
staatsobligaties van perifere eurolanden bevinden zich, afhankelijk
van de looptijd geheel of gedeeltelijk, binnen deze categorie. Ten slotte vinden we ook investment grade
bedrijfsobligaties van perifere eurolanden in deze categorie terug.
Vooruitzichten
Deze categorie is veruit de meest
diverse met zowel staatsleningen,
bedrijfsobligaties als obligaties van
financiële instellingen en dit zowel
investment grade als non-investment grade. Als uw beleggersprofiel
het toelaat biedt deze derde categorie mooie opportuniteiten maar het
risico is navenant. Een nieuwe recessie of een escalatie van de schuldencrisis kan deze obligaties zeer
zware klappen toebrengen.

Conclusie
Leg niet al uw eieren in één mand, zeker in de huidige hoogst onzekere
economische context. Houd u bovendien nauwgezet aan de grenzen
van uw beleggersprofiel.
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De euro-obligaties

De oplossing?
Euro-obligaties zijn niet de mirakeloplossing waarvoor ze soms versleten worden.
Er is eerst een diepere economische en fiscale integratie vereist om aan de huidige
politieke weerstand van de sterkere eurolanden tegemoet te komen. Een snelle
oplossing van de schuldencrisis is weinig waarschijnlijk. De volatiliteit zal daarom
hoog blijven tijdens de komende maanden.
KRISTOF WAUTERS INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX PRB

Scharnierpunt voor de eurozone

De eurozone staat voor een scharnierpunt in haar nog
prille geschiedenis. De escalatie van de schuldencrisis
en het groeiende wantrouwen in de politieke aanpak
van de crisis (of eerder het gebrek daaraan), maken de
financiële markten bloednerveus. Meer en meer wordt
de creatie van euro-obligaties naar voor geschoven als
enige geloofwaardige en tevens finale oplossing om het
vertrouwen van de markt terug te winnen. Zijn euroobligaties de mirakeloplossing die ons zal verlossen
van de schuldencrisis? Kort samengevat: nee, dat is
weinig waarschijnlijk.
Evolutie van het verschil tussen de 10-jaarse rente in Griekenland,
Portugal, Ierland, Italië en Spanje en de 10-jaarse Duitse rente
tijdens de voorbije12 maanden.
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De invoering van euro-obligaties zou betekenen dat de
lidstaten van de eurozone allemaal dezelfde langetermijnrente hebben. Dit zal een gemiddelde zijn van de
ultralage Duitse rente en de torenhoge tarieven in de
perifere landen. De fors opgelopen renteverschillen of
spreads tussen de perifere landen en Duitsland zou dus
terugvallen tot nul (zie grafiek). Een gemiddelde rente
komt neer op een transfer van rijke naar arme landen.
Theoretisch is dit binnen een monetaire en economische unie de normaalste zaak ter wereld (net zoals dit
bijvoorbeeld het geval is tussen de verschillende staten
in de VS). Politiek is dit echter niet zo evident. Terwijl de
VS uiteraard een politieke unie is, is dat in de eurozone
allerminst het geval. Duitsland heeft er via een zeer
strikt programma van jarenlange volgehouden besparingen, loonmatiging en een actief arbeidsmarktbeleid
voor gezorgd dat ze een sterke competitiviteitpositie
opgebouwd hebben en het vertrouwen van de markt
genieten. Dit vertrouwen uit zich in de extreem lage
rente waaraan Duitsland zich vandaag kan financieren.
Het spreekt voor zich dat het niet evident is voor Duitsland om een fors hogere rente te accepteren om de perifere landen uit het slop te halen die het de afgelopen
jaren niet zo nauw namen met de fiscale discipline.
Anderzijds haalt Duitsland van alle lidstaten via zijn
exportsector1 misschien wel het meeste voordeel uit de
eurozone en heeft het er daarom alle belang bij dat de
eurozone bij elkaar blijft. In het apocalyptische en nog
steeds erg onwaarschijnlijke scenario dat dit niet lukt
en de lidstaten elk opnieuw een eigen munt moeten in-

voeren, is ook Duitsland de klos. De Duitse mark zou
immers fors appreciëren tegenover de andere munten,
waardoor de exportsector (de absolute motor van de
Duitse economie) het zeer moeilijk zou krijgen en de
economische groei teniet dreigt te doen.

Moral Hazard

Een belangrijk obstakel voor euro-obligaties is echter
ook moral hazard. Dit is het fenomeen waarbij landen
zich risicovoller gaan gedragen omdat ze niet rechtstreeks de gevolgen dragen voor hun acties. Momenteel worden de perifere lidstaten door de financiële
markten zwaar onder druk gezet om werk te maken
van grondige en dringende besparingen. Onder de paraplu van euro-obligaties zou deze druk deels wegvallen, waardoor ze in de verleiding kunnen komen om
de teugels te vieren. Het is daarom cruciaal om vóór
de invoering van euro-obligaties tot een veel sterkere
economische, budgettaire en politieke integratie van de
eurozone te komen. Daarbij horen automatische, transparante en onmiddellijk afdwingbare sancties voor
landen die zich niet aan de vooraf afgesproken regels
houden. Het is duidelijk dat van dergelijke Europese integratie momenteel nog geen sprake is.
De sterke landen in de eurozone staan daarom voor een
delicate evenwichtsoefening. Enerzijds zorgt de druk
van de financiële markten er voor dat perifere landen
noodgedwongen het ’Duitse model’ hanteren. Anderzijds moet deze druk wel houdbaar blijven en moeten
de gevraagde inspanningen van perifere landen realistisch zijn. Het uiteenvallen van de eurozone door een
complete escalatie van het besmettingsgevaar naar financiële instellingen en andere lidstaten toe, is immers
het slechtste en duurste scenario voor iedereen, inclusief Duitsland. Het komt er dus op aan de zwakkere
landen de middelen aan te reiken om de noodzakelijke
inspanningen te doen, zonder het al te ’gemakkelijk’ te
maken. Vandaar dat volgend scenario regelmatig opduikt: euro-obligaties zouden gebruikt kunnen worden
om tot 60% van de staatsschuld te financieren2. Alles
daarboven zouden de lidstaten zelf in de markt moeten ophalen. Voor de perifere landen zou dit uiteraard

1. 60% van de Duitse export gaat naar de andere lidstaten van de
eurozone. Duitsland profiteert op die manier van de eengemaakte
wisselmarkt.
2. Refererend naar de 60% doelstelling voor overheidsschuld die in de
Maastrichtcriteria is opgenomen.

i
“Ontgoocheld werd iedereen die
gehoopt had dat de zoektocht
naar een oplossing voor de crisis
het mogelijk zou maken om de
Europese schuld te federaliseren,
zoals ook Jefferson, Hamilton en
Madison deden voor de Verenigde
Staten in juni 1790 in New York.
Het zal voor een andere keer zijn.”
Jean-Pierre Robin,
journalist van Figaro

dus tegen een veel hoger tarief gebeuren, waardoor de
druk toch blijft bestaan om de schulden verder terug te
dringen. Ook dit is voorlopig echter enkel een denkpiste.
De eurozone zal stap voor stap blijven evolueren en
misschien zijn euro-obligaties wel het ideale eindstadium van de Economische en Monetaire Unie in Europa,
maar op dit moment zijn euro-obligaties eerder een
sprong in het duister dan een volgende stap naar Europese integratie.

Conclusie
Euro-obligaties zijn niet dé mirakeloplossing voor
de schuldencrisis in de eurozone. Een diepere
fiscale en politieke integratie is een noodzakelijke
voorwaarde voor de creatie van euro-obligaties.
Door de politieke aard van het dossier is het
inschatten van een timing voor eventuele euroobligaties zo goed als onmogelijk. Anderzijds leert
de geschiedenis dat politieke transnationale beslissingen vaak pas genomen worden als de nood het
hoogst is.
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Aandelenmarkten

DE BEURS VANDAAG

Should I stay
or should I go?
De aandelenmarkten beleven moeilijke tijden. Zowat overal vertonen de
beursindices ernstige verliezen ten
opzichte van het jaarbegin. Dat stemt
een mens niet meteen gelukkig. Ook
vanuit een breder tijdsperspectief
doen de westerse beurzen het slecht.
Wie in 2000, op het hoogtepunt van de
aandeleneuforie, in aandelen stapte,
heeft daar tot nu toe weinig plezier aan
beleefd. Nogal wat beleggers spelen
dan ook met de gedachte de beurzen
definitief de rug toe te keren. Terecht
of niet? In onderstaand artikel zoeken
we het antwoord.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB
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Aandelen zijn risicodragend kapitaal

Wie in een aandeel stapt, koopt een stukje van een bedrijf. Hij krijgt geen enkele formele belofte tot een bepaald rendement. Meer nog, als het bedrijf op de fles
gaat, dan staat hij achterin de rij om zijn geld te recupereren, tenminste, wanneer er nog iets te recupereren
valt. Aandelen zijn inderdaad risicodragend kapitaal en
terecht stelt de belegger zich de vraag: ”Waarom zou ik
in godsnaam mijn zuurverdiende centen aan dat risico
onderwerpen?”

Mikken op toekomstige winsten

Bedrijven zijn bedoeld om winst te maken. Dat doen
ze door accurater dan de concurrenten in te spelen op
de vele behoeften van een maatschappij. De winst kan
enerzijds via dividenden uitgedeeld worden aan de eigenaars, met name de aandeelhouders. Anderzijds kan
ze in het bedrijf blijven om geïnvesteerd te worden en
naar de toekomst toe nog meer winst op te leveren.
Hoe winstgevender een bedrijf, hoe groter zijn waarde
wordt. Al spelen hier ook nog andere factoren mee. Hoe
is stabiel is die winst? Hoe zijn de vooruitzichten? En
met wie moet het bedrijf zijn inkomsten allemaal delen? Er zijn de kredietverstrekkers, het sociaal passief,
de fiscus en de sociale zekerheid. Bij het stopzetten van
de activiteit moeten al deze partijen eerst vergoed worden, vooraleer de aandeelhouders de pot onder elkaar
kunnen verdelen.

Geen glazen bol

Weten we nu al waarom we aandelen zouden moeten
kopen? Neen. Maar we hebben wel begrepen dat we met
de aankoop vooral de toekomstige winsten willen binnenrijven. Dit kan ofwel via dividenden, ofwel via een
prijsverhoging van het aandeel, die de gestegen waarde
van het bedrijf reflecteert. Spijtig detail: niemand weet
wat die toekomstige winsten zullen zijn. Er bestaan alleen al dan niet beredeneerde gissingen rond, komende
van zowel de zelfverzekerde CEO als van de kritische
analist en soms ook de kapper om de hoek. Tegenover al
die gissingen staat een zekerheid, meer bepaald de prijs
die we vandaag voor dat aandeel betalen. En dan is de
vraag: loont het de moeite om tegen die prijs het aandeel
in huis te halen? In theorie is het antwoord doodsimpel:
als de huidige waarde van de toekomstige winsten hoger
is dan de prijs die we vandaag betalen, dan loont het
de moeite het aandeel in huis te halen. Alleen, die toe-

Enkele aandelen met momenteel een aanbeveling tot kopen
Bedrijf
Delhaize

Evolutie van de aanbeveling tijdens
de laatste 12 maanden

Datum

Kopen

/

Van Geen aanbeveling naar Kopen

24.12.2010

Kopen

/

Sanofi

Van Houden naar Kopen

20.07.2011

GDF Suez

Van Houden naar Kopen

29.03.2011

Belgacom

Kopen

/

Van Houden naar Kopen

21.03.2011

Wolters Kluwer
Total

DSM

komstige winsten zijn onzeker en dus zullen we bij onze
berekeningen een foutenmarge moeten hanteren. Maar
hoe groot moet die zijn?

De factor vertrouwen

De foutenmarge die de belegger hanteert zal grotendeels afhangen van het vertrouwen dat hij heeft in de
toekomst. Als dat vertrouwen zoek is, zoals nu, dan zal
hij een zeer grote foutenmarge hanteren. Een aandeel
dat voorheen de moeite loonde om te kopen, kan zo
plots oninteressant lijken, zelfs bij ongewijzigde winstverwachtingen. Of anders gezegd, in onzekere tijden
zal de waarde van de toekomstige winsten veel hoger
moeten zijn dan de aandelenprijs, om de belegger tot
een aankoop te verleiden. De vergelijking tussen die toekomstige winsten en de huidige aandelenprijs kan dan
waarderingen opleveren die een stuk lager liggen dan
wat we gewend zijn, maar daarom is die waardering niet
per definitie goedkoop. Want zolang de onzekerheid aanhoudt, zal de belegger een hogere vergoeding eisen voor
het door hem gelopen risico.

Structurele onzekerheid

De huidige onzekerheid wordt vooral gevoed door zware twijfels rond de beheersbaarheid van de openbare
schuld in een aantal landen. Dit probleem oplossen, zal
sowieso veel tijd vragen. De onzekerheid zal dus wellicht
nog een hele poos aanslepen. Nu eens zal het prominent
op de voorgrond treden, dan weer als storend geruis op
de achtergrond aanwezig zijn. Ze zal met andere woorden een structureel karakter hebben, wat wil zeggen dat
ze nog geruime tijd als een molensteen rond de nek van
de markten zal hangen. Als dusdanig vormen aandelen
in de huidige context niet onze favoriete belegging.

Het kind niet met het badwater weggooien

Moeten we de beurzen dan volledig de rug toekeren?
Dat is een ander paar mouwen. In onze haast om dekking te zoeken tegen de heersende onzekerheid, moe-

ten we er ons voor hoeden het kind met het badwater
weg te gooien. Aandelen als McDonalds en Coca-Cola
bewijzen dat je soms met eenvoudige maar sterke producten en verkoopsconcepten opvallend goed de storm
kunt doorstaan. In Europa hebben aandelen het doorgaans wat moeilijker, gelet op de schuldencrisis. Maar
dat betekent allerminst dat zij geen antwoord hebben
op de vele behoeften van de huidige wereld, of die behoeften minder efficiënt zouden invullen dan vroeger.
Integendeel. De ontwikkeling van betere werkmethoden en efficiëntere technologieën gaat onverminderd
door. Het speelveld is daarbij door de globalisering
aanzienlijk toegenomen. De snel groeiende economieën
in Oost-Europa, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en
Latijns-Amerika scheppen nieuwe afzetmarkten voor
westerse diensten en producten.

Een markt voor stock pickers

Maar ook in onze eigen achtertuin zijn er mogelijkheden. Gelet op de fors toegenomen energiehonger van de
groeilanden, wordt het ook bij ons zaak om zuiniger en
efficiënter om te springen met energie. Technologieën
die hierop inspelen, vinden gretig aftrek. Het internet
(inclusief de hele soft- en hardware errond) blijft zichzelf om de haverklap heruitvinden en biedt nog een gigantisch potentieel. De verouderende bevolking in het
Westen is een demografisch probleem, maar bedrijven
die oplossingen bieden om dit probleem te verlichten,
via bijvoorbeeld een aangepaste woonomkadering of
gezondheidszorg, vinden hier een potentiële goudmijn.
Vanzelfsprekend is dit lijstje niet exhaustief. Maar de
boodschap is duidelijk. Als je bedrijf per bedrijf de markt
analyseert, vind je nog heel wat waarde. Dit is dan ook
meer dan ooit een markt voor stock pickers. Dit betekent: voor beleggers die kiezen voor sterke dossiers, die
ook in een tegenvallend economisch klimaat overeind
blijven. Daarbij dient natuurlijk niet alleen naar de activiteit van een bedrijf gekeken te worden, maar ook naar
haar plaats ten opzichte van de concurrentie, de track
record van het management, het schuldenplaatje enz.

ConclusiE
Al zijn we vandaag inderdaad voorzichtig voor de
aandelenmarkt in zijn totaliteit, toch loont het
de moeite om bedrijf per bedrijf te kijken of de
combinatie van stabiele cashflows, beloftevolle
activiteiten en fors teruggevallen waarderingen
geen aankoopopportuniteit creëert.
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WERELDSPELERS IN SCHEEPVAART

Een Belgisch
verhaal
De Belgische bedrijven CMB, Euronav
en Exmar spelen een belangrijke rol in
het transport over zee. Gezien transporttarieven zeer volatiel zijn, kunnen
de inkomsten van deze bedrijven sterk
schommelen, wat de aandelen ook zeer
risicovol maakt. Beleggers die dit risico
aandurven, raden wij aan Exmar te
kopen, Euronav te houden en CMB af
te bouwen.
BART JOORIS, SENIOR EQUITY SPECIALIST

CMB heeft in het droge bulk transport een marktaandeel van ongeveer 2% in het segment van de grote
schepen. Euronav heeft samen met de andere reder
OSG de Tankers International Pool opgericht, die ongeveer 8% marktaandeel heeft in het segment van de grote tankers. Hiermee zijn zij marktleider, rekening houdend met het feit dat een groot aantal olietankers ook
in handen is van de grote olieproducenten zelf. Exmar is
dan weer gespecialiseerd in het transport van LNG (Liquefied natural gas) en LPG (Liquefied petroleum gas)
gas. De maatschappij vervoert LNG voor een grote klant
met contracten over lange duur (zie ook verder). In LPG
heeft Exmar een marktaandeel van 11% in het middelgrote segment en het is daar dan ook marktleider.

Zeer volatiele tarieven
14

Een gefragmenteerde markt

In de scheepvaart spelen verschillende Belgische bedrijven een vooraanstaande rol. Opgericht, grootgemaakt en nog steeds voor het grootste deel in handen
van de familie Saverys, zijn CMB, Euronav en Exmar
wereldspelers in het zeetransport van respectievelijk
droge bulk, ruwe olie en gas. De scheepvaart is echter
geen geconcentreerde sector maar een zeer gefragmenteerde markt met een groot aantal spelers. Zo lijken de
marktaandelen in absolute cijfers minder indrukwekkend maar relatief bekeken zijn ze meer dan behoorlijk.

De grootste inkomensbron van rederijen zijn de transporttarieven die zij hun klanten aanrekenen. Deze tarieven kunnen vastgelegd worden op heel lange periodes
(10 jaar en meer), op jaarbasis, op een paar maand of
per trip. Omwille van grote tijdelijke schommelingen
in vraag en aanbod zijn deze tarieven meestal heel
volatiel. Door de versnippering van de markt kunnen
de partijen individueel de prijzen weinig beïnvloeden.
Deze volatiliteit van de inkomsten maakt van scheepvaartwaarden de facto aandelen met een hoger risico.
Zo waren bijvoorbeeld de tarieven voor droge bulk voor
CMB in het vierde kwartaal 2010 nog boven de 30.000

Vergelijkend verloop van de koersen van CMB, Euronav en
Exmar met de markt en de scheepvaarsector sinds begin dit jaar
(gegevens teruggebracht naar 100 op 31.12.2010)
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Ook in het transport van ruwe olie staan de tarieven
onder druk, zij het minder drastisch dan in droge bulk.
Tot begin dit jaar verwachtte men een heropleving van
deze tarieven in de komende kwartalen, maar verschillende bronnen melden nu dat de lage tarieven nog een
hele tijd zouden kunnen aanhouden. Ook het feit dat de
OPEC moeite heeft om akkoorden te sluiten om de volumes te verhogen, helpt niet. De NAV van Euronav is momenteel 15 EUR maar kan ook wat onder druk komen te
staan. Aan een koers van 5 EUR is er natuurlijk nog een
ruimere marge, maar voorzichtigheidshalve zouden we
toch niet meer instappen.

Exmar voor de ervaren belegger
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USD/dag en in het eerste kwartaal 2011 amper 10.000
USD/dag. Met dergelijke volatiliteit is het niet mogelijk
deze aandelen te waarderen met klassieke waarderingsmodellen, gebaseerd op toekomstige winsten en/
of cashflows. Scheepvaartaandelen worden dan ook gewaardeerd op basis van hun netto-actief waarde (NAV),
zijnde de waarde van hun vloot verminderd met de
schuldpositie. De waarde van de vloot wordt bepaald
op basis van de tweedehandsprijzen van vergelijkbare
schepen in de markt. Natuurlijk zullen ook deze prijzen dalen als transporttarieven gedurende een hele
tijd laag blijven en vice versa, maar ze nemen die trend
slechts over als deze een langere tijd aanhoudt en zijn
dus algemeen minder volatiel.

Exmar geniet momenteel de beste situatie qua tarieven.
De gemiddelde tarieven voor LPG zijn (voorlopig) stabiel en in LNG beschikt het bedrijf over contracten van
meer dan 10 jaar. Bovendien kunnen er bij afbouw van
nucleaire activiteiten volumestijgingen komen in LNG
(voor gascentrales) en in LPG (wat een bijproduct is van
LNG). Dat kan een positieve invloed op die transporttarieven hebben. Exmar heeft de voorbije jaren fel geleden omdat het een boorplatform gebouwd had zonder
een opdracht van een klant. Het heeft uiteraard moeite
gekend om dat platform verkocht te krijgen, zeker na
de olieramp in de Golf van Mexico. Nu heeft het bedrijf
echter het grootste deel van de betaling voor dat platform binnen. Dit vermindert het risico gevoelig (tot een
niveau dat gemiddeld kan beschouwd worden voor een
reder, wat echter nog steeds veel hoger is dan voor een
gemiddeld aandeel). Met een NAV van 7,7 EUR en een
koers van 4 EUR zouden risicobewuste beleggers kunnen kopen.

Prijzen onder druk

Zoals hierboven vermeld, zijn de tarieven voor droge
bulk transport sterk gedaald. Voorlopig zijn de prijzen
voor de vloot van CMB voor een groot gedeelte ingedekt
voor één tot anderhalf jaar. Maar in de toekomst komt
ook nog veel extra capaciteit in deze markt omwille van
veel nieuwe schepen die reeds besteld waren voor de
crisis. Deze capaciteitsstijging zou normaal gezien groter moeten zijn dan de te transporteren volumes droge
bulk, zodat deze prijzen nog jaren onder druk zouden
kunnen blijven. De NAV van CMB is momenteel nog 19
EUR maar zou om bovenvernoemde redenen best nog
verder kunnen dalen. Aan een koers van +/- 17,7 EUR
zouden wij CMB dan ook afbouwen.
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Ons oordeel over de aandelen die in dit artikel
aan bod komen
Evolutie van de aanbeveling tijdens
de laatste 12 maanden

Datum

Van Geen aanbeveling naar Verkopen

28.06.2010

Euronav

Van Kopen naar Houden

26.05.2011

Exmar

Van Houden naar Kopen

06.07.2011

Bedrijf
CMB

Vastgoedmarkt

VOORUITZICHTEN VAN DE BELGISCHE COMMERCIËLE
VASTGOEDMARKT

Voorzichtigheid
Ondanks de voorzichtigheid die geboden is door de zwakkere vooruitzichten,
blijft het rendement op winkelvastgoed aantrekkelijk in het huidige klimaat van
toenemende volatiliteit op de aandelenmarkten. Dankzij zijn defensieve kenmerken, zal winkelvastgoed zijn rol van veilige haven voor de financiële markten
kunnen blijven spelen. Dit moet dan wel gebeuren op basis van realistische rendementsverwachtingen, die voornamelijk zullen komen van de huurcomponent.
SERGE LANGHENDRIES, EQUITY SPECIALIST REAL ESTATE

In vergelijking met andere Europese landen is de beschikbare vloeroppervlakte winkelruimte per inwoner
relatief laag in België. De binnenstedelijke winkels domineren ons winkelvastgoedlandschap, terwijl shoppingcenters bijzonder schaars zijn. Het segment van
de baanwinkels/retailparken is daarentegen wel zeer
populair bij ons. Met een aantal ontwikkelingsprojecten
die op til zijn (ongeveer 1.000.000 m²), voornamelijk geconcentreerd in Wallonië, is België momenteel wel aan
een inhaalbeweging bezig.

Hieronder een aantal kenmerken die het
defensief karakter verklaren van dit vastgoedsegment:
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✔ Schaars aanbod: het winkelvastgoed is sterk geregulariseerd. Voor elke netto verkoopsoppervlakte
van méér dan 400m² moet een socio-economische
vergunning worden aangevraagd. Belgische beleidsmakers hebben historisch gezien steeds zeer omzichtig omgesprongen met het verlenen van deze
vergunningen. Ze hebben steeds het bestaande vastgoed (voornamelijk binnenstedelijk) willen beschermen tegen overaanbod.
✔ Stabiele huurder: een retailer zal, in tegenstelling
tot een huurder van een kantoorgebouw of van een
logistiek center, niet zo snel van pand wisselen omdat hij elders 5 tot 10% minder huur dient te betalen. Een retailer is gebonden aan zijn kooppubliek en
moet daar omzichtig mee omspringen.

✔ Verder heb je binnen het winkelaanbod nog een onderscheid qua risicoprofiel, afhankelijk van het huurderstype: food versus non-food en klassieke retailer
versus discounter.

Stand van zaken na eerste semester 2011

Opname haalt recordhoogte
In totaal inventariseerde men dit jaar 349 verhuringen
voor een totale oppervlakte van 214.358 m². Daarmee
werden er in vergelijking met dezelfde periode vorig
jaar één derde meer transacties gerealiseerd. Zelfs in
vergelijking met het topjaar 2008 haalde de markt een
tot nog toe ongekend hoog niveau. Liefst driekwart van
de opnames (in m²) werd gerealiseerd op de baanwinkelmarkt. Hiervan nam Vlaanderen twee derde voor
zijn rekening, voor Wallonië (25%) en Brussel (10%).
In de binnensteden werden 157 transacties genoteerd,
voor een totale oppervlakte van 34.500 m². Daarmee
lag de take-up in dit segment op hetzelfde niveau als
tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vlaanderen was
goed voor een aandeel van 60%, voor Brussel (28%) en
Wallonië (12%). In de winkelcentra werden een vijftigtal transacties gerealiseerd, met een totale oppervlakte
van 16.000 m², eveneens vergelijkbaar met 2010.

Leegstand

Gemeten in oppervlakte bedroeg het aanbod aan instapklare winkelruimte 1,2 miljoen vierkante meter op

Vastgoedbevaks actief in het winkelsegment
Retail Estates

100% in baanwinkels

Intervest Retail

100% in binnenstedelijke winkels en baanwinkels

Wereldhave Belgium

63% in shoppingcenters

Ascencio

100% in supermarkten in België en Frankrijk

Warehouse Estates Belgium

57% in baanwinkels

een totale voorraad van ruim 19,5 miljoen vierkante
meter, hetzij 6,2%. Op toplocaties (A locaties) daalde de
leegstand van 4,1% in 2009 tot 3,4% in begin 2011, terwijl op C-locaties de leegstand oploopt tot 17%.

Huurprijzen

De uitbreidingsplannen van de al aanwezige internationale retailers, zoals Zara en H&M, en de aankomst
van nieuwkomers, zoals Primark en Forever 21, hebben
geleid tot een stijging van de huurprijzen: de afgelopen
10 jaar zijn deze met 50% gestegen. Dat is meer dan
de inflatie over deze periode (+23%). Deze stijging geldt
voornamelijk voor de toplocaties, omdat het beschikbare aanbod ervan beperkt is.
België blijft zeer populair als “testmarkt” voor internationale retailers, omdat het een relatief kleine markt
is met de aanwezigheid van twee verschillende shopping culturen: de Latijnse en de Noord-Europese. Zara,
Mango en Pearl Opticians hebben hun eerste stappen
buiten hun thuismarkt in België gezet, voordat ze zeer
succesvol actief werden in vele andere landen.

Ook tijdens het eerste semester van 2011 bleven de
huurprijzen voor binnenstedelijke winkels op toplocaties
stijgen tegenover vorig jaar.
De Meir in Antwerpen en de Nieuwstraat in Brussel bleven de duurste winkellocaties in België met tophuurprijzen (prime rents) van ongeveer 1.800 EUR/m²/jaar (tegenover 1.700 EUR in 2010). Op de derde plaats volgden
de Louizalaan in Brussel en de Veldstraat in Gent met
1.550 EUR/m²/jaar. Secundaire locaties lieten anderzijds
wel een aantal neerwaartse huurherzieningen zien, onder druk van een lagere vraag en bezoekersstromen.
De tophuurprijzen voor winkelcentra en baanwinkels/
retailparken bleven stabiel, met respectievelijk 1.250
EUR/m²/jaar voor Wijnegem Shopping en 160 EUR/m²/
jaar voor de Stallesstraat in Ukkel.

Investeringen

De eerste helft van dit jaar werd vooral gekenmerkt
door investeringen in middelgrote winkels.
De hoogste rendementen bleven grotendeels ongewijzigd tijdens de eerste zes maanden van 2011: binnenstedelijk 5%, baanwinkels 6,25% en winkelcentra 6%. Er
werden echter wel een aantal evoluties waargenomen
op jaarbasis voor het segment van de baanwinkels/retailparken, met een verlaging van 10 tot 15 basispunten
voor stand-alone baanwinkels en 50 basispunten voor
retailparken.

ConclusiE
Vandaag wordt voor winkels op toplocaties evenveel betaald als in de eerste helft van 2008, de vastgoedpiek
van net vóór de crisis. Van alle soorten vastgoed bleek het winkelvastgoed de financiële crisis het beste verteerd te hebben. Waar kantoren en logistiek zware afwaarderingen kenden, bleef de return op winkelvastgoed gedurende deze periode positief. Ook in 2010 bood retail een mooi rendement aan de belegger. Volgens
de IPD-index betrof het rendement 10,4%. 5,8% hiervan kwam van huurrendement en 4,3% van kapitaalsaangroei (tegenover 8,3% voor periode 2008-2010).
Aangetrokken door deze mooie rendementen, is de vermogende particulier meer dan ooit op zoek naar winkelvastgoed, in het bijzonder naar winkelpanden op absolute toplocaties. Meestal gaat het hier over geïnvesteerde bedragen tussen 1 en 5 miljoen euro. Vandaag is 80% van het binnenstedelijk aanbod in handen van
particulieren.
Wie nu echter een investering in de retailhandel op het oog heeft, moet er zich van bewust zijn dat hij mogelijk op het toppunt in de markt stapt, met huurprijzen op een historisch hoog niveau. Daarenboven moeten
de politici in België nog beginnen aan de “grote sanering”. Als hierdoor de koopkracht van de consument
daalt, komt de retailverkoop onder druk en bijgevolg ook het retailvastgoed.
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Thematische analyse

GOUDMIJNAANDELEN

Van goudwaarde?
Wie vandaag in goud wil beleggen en
afgeschrikt is door de recente forse
prijsstijgingen – het edele metaal
presteert vanouds goed wanneer
alle andere activaklassen in crisis
verkeren – is misschien beter af
met aandelen van goudmijnen.
Wanneer financiële markten later
terug in rustigere wateren vertoeven,
verkiezen beleggers waarschijnlijk
opnieuw aandelen boven goud.
CARL JACOBS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS
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Door de geringe correlatie met andere activacategorieën kan goud de volatiliteit van een portefeuille
deels verminderen. Voor wie een economische recessie
vreest, kan goud een veilige haven bieden. Onze strategen gaan veeleer uit van een ernstige groeivertraging
of stagnatie, maar de kans op een recessie is de laatste
weken zeker toegenomen. Goud als geneesmiddel tegen een verzwakkende dollar heeft daarentegen weinig
zin, want de dollar staat relatief zwak. Ook de bescherming tegen inflatie valt te relativeren: de inflatie wordt
momenteel vooral hoger gestuwd door fors stijgende
grondstoffenprijzen. De huidige groeivertraging zou die
prijsstijgingen moeten milderen.
Een belangrijk nadeel van goud is dat het geen direct
inkomen genereert, waardoor het moeilijk is om een
correcte waardering te bepalen.

Op welke manier dan toch beleggen in
goud?

Naast de klassieke aankoop van fysiek goud en het
meer recente succes van de gold trackers (afgeleide
producten die de goudprijs volgen) die de voorbije jaren
de vraag naar goud stimuleerden, is er nog een andere
manier om te beleggen in goud: aandelen van mijngroepen kopen op de beurs.

Door aandelen van ontginnende en producerende mijnbedrijven in portefeuille op te nemen, kan men zich
blootstellen aan de evolutie van de goudprijs. Hoewel
hun waardering gecorreleerd is met de evolutie van de
goudprijs, bieden ze geen volledige blootstelling aan
de evolutie van de goudkoers. Zelfs als deze stijgt, wil
dat nog niet zeggen dat de aandelen van goudmijnen
automatisch in waarde zullen toenemen. Verschillende
andere factoren kunnen immers hun waarde op en neer
laten gaan. Hierbij denken we aan de productiekosten,
goudreserves, de politiek-economische situatie in het
land van de gouddelving, de toestand van het mijnbedrijf zelf, zijn resultaten, de kwaliteit van het beheer,
enz. Al deze verschillende factoren zijn van tel en verklaren waarom de evolutie van de koers van het aandeel kan afwijken van de evolutie van de goudkoers.
Goudmijnaandelen vormen traditioneel een hefboom
op de goudprijs. Mijnen zijn risicovoller dan fysiek goud.
Net als elk bedrijf kunnen ze kampen met stakingen,
stijgende productiekosten of fraude. Mijnen kunnen
zelfs failliet gaan. Positief is dat veel mijngroepen een
dividend betalen. Fysiek goud levert vanzelfsprekend
geen coupon op.

delenkoersen van de goudmijnen fors stijgen. De
resultaten van goudmijnen reageren zelfs met een
hefboom op een stijging van de goudprijs. De jongste
jaren was dit evenwel niet het geval.
• Goudmijnaandelen zijn historisch aantrekkelijk gewaardeerd
Sinds 2005 noteren de goudmijnaandelen gemiddeld aan twee maal hun koers/boekwaarde. In 2010
was deze verhouding al teruggevallen tot 1,5. Andere
waarderingsratio’s, zoals koers/cashflow, zijn eveneens sterk gedaald. Het is vooral sinds de tweede
helft van 2010 dat de aandelenwaarderingen van
goudmijnbedrijven onder druk staan.
• Goudmijnaandelen zijn weinig geliefd
De goudmijnaandelen zijn nog steeds fors onderwogen in de gemiddelde beleggingsportefeuille, ondanks
de stijging van de prijs van goud. Goudmijnaandelen
bevinden zich procentueel op een dieptepunt ten opzichte van de overige sectoren in de fondsen. (Bron:
Bloomberg)

Waarom vandaag (nog) investeren in
goudmijnaandelen?

Op fundamenteel vlak hebben de goudbedrijven
de wind stevig in de zeilen: heel wat goudmijnen
beschikken over een zeer stevige economische balans (oplopende marges, hoge cashflows, goede dividendpolitiek enz.) en de stijging van de goudprijs is
hoger dan de stijging van de productiekosten.
• Goudmijnaandelen presteren slechter dan de goudprijs sinds begin 2011
Le FTSE De FTSE Gold Mines Index USD boekte een
rendement van 4,72% sinds het begin van 2011 (data
op 20.09.2011), terwijl de goudprijs dit jaar al meer
dan 27% steeg. Het is niet uitzonderlijk om een dergelijke decorrelatie te zien tussen de prijs van het goud
en de prijs van goudmijnaandelen, maar dit neemt
wel zelden deze proporties aan. De winsten van de
goudbedrijven volgen op het einde van de rit toch
steeds de langetermijnevolutie van het goud (historische correlatie op lange termijn van 0,77)
• De operationele hefboom keert terug in de goudmijnsector
Goudmijnbedrijven zien hun marges terug groeien
door de stijgende goudprijs, waardoor ook de aan-

Goudmijnaandelen via een beleggingsfonds

We kunnen het niet voldoende herhalen en blijven
onderstrepen: zorg ervoor dat u de veilige en kwalitatieve goudmijnaandelen in portefeuille heeft!
‘Onstabiele’ landen kunnen hun goudindustrie gaan
nationaliseren. Dit bewijst dat bepaalde landen te
mijden zijn indien u belegt in goudmijnaandelen.
Daarnaast zitten er tussen kwaliteitsaandelen altijd
rotte appels. Dat is in de goudsector niet anders. Het
is de taak van een fondsenbeheerder om een degelijke selectie te maken van kwalitatieve bedrijven in
de goudsector.
U vraagt zich af of het nuttig is om goud op te nemen
in uw portefeuille? Aarzel niet om hierover te spreken
met uw private banker.
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