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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

Team spirit
Elke maand vindt u in ons magazine een overzicht van de groeiverwachtingen van de belangrijkste
economische blokken. Regelmatig doen we een grondige analyse van de vooruitzichten van verschillende landen. Als logische reactie koppelen veel beleggers hieraan onmiddellijk de verwachte
beursevolutie. Nochtans onderstrepen verschillende studies dat het niet correct is om te stellen
dat beleggen in landen met de hoogste economische groei, ook de beste rendementen oplevert.
Aandelenmarkten zijn eerder een “leading indicator” van economische groei dan omgekeerd. Laat
dus deze studies voor wat ze zijn, en blijf u net als wij concentreren op het onderliggende (bedrijfs)
verhaal. Neem bijvoorbeeld in deze editie het obligatieverhaal van Dexma of de analyse van de auto- en baggersector.
Bij een bezoek aan onze adviesklanten herhaalde Mark Mobius (beheerder bij Templeton) een van zijn basisstellingen in beleggen: de absolute noodzaak van een goede spreiding. Op onze beurt geven we in deze editie toelichting bij
enkele van onze basisprincipes.
Tot slot nog dit: velen vragen zich af wat er achter het succes van FC Barcelona schuilt. Ook dat is natuurlijk onderzocht en vergeleken met de wereld van de analisten. Barça heeft een eigen voetbalschool, waaruit bijna al hun grote
talenten voortgekomen zijn. Team spirit, zelfopofferingen en doorzettingsvermogen zijn daar de echte waarden. Uit
onderzoek blijkt dat topanalisten voor hun succes minstens evenveel beroep moeten doen op hun medewerkers als
op hun eigen talent. Ook in het domein van beleggingen staat het collectief dus boven het individu. Naar het voorbeeld
van wat Barça doet voor zijn supporters, zijn wij voor onze cliënten steeds op zoek naar de allerbeste prestaties.

Tijdens de zomer neemt Invest News even gas terug: onze volgende editie zult u begin augustus ontvangen.
Zo knippen we de zomerperiode in twee alvorens eind september ons maandelijks ritme te hernemen.
Het is met heel veel plezier dat ik jullie, beste lezers, een schitterende vakantie toewens.
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
BMW
Peugeot
Volkswagen

Disclosure(s)
10, 13
10
13
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Marktoverzicht

EEN ZONE VAN VERHOOGDE TURBULENTIE

Voorzichtig

Een opvallend lange reeks van tegenvallende statistiekjes doet een vertraging
van de economische groei vermoeden. Tegelijkertijd escaleert de Europese
schuldencrisis. In hun zoektocht naar een oplossing proberen de eurolidstaten tijd
te winnen. Op de financiële markten maakt de onzekerheid ondertussen brokken.
De beste beleggingsopportuniteiten situeren zich in de wat veiligere hoeken van de
bedrijfswereld.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

Wat dacht u van een villa in Florida?

De vastgoedcrisis in de VS is verre van voorbij. Als we
aanvankelijk nog konden hopen op een stabilisering,
dan wijst de laatste batterij statistiekjes eerder op een
verdere terugval van de huizenprijzen. De reden is niet
ver te zoeken. Door het aanhoudende crisissfeertje en
de aanmodderende arbeidsmarkt kunnen of willen veel
mensen hun hypotheeklening niet meer correct terugbetalen. De huizen belanden dan in de handen van de
banken die met de verkoop ervan een zo groot mogelijk deel van hun geleende geld hopen terug te winnen.
Maar liefst 37% van de in april verkochte huizen werd
door banken te koop gesteld. De toevloed van in beslag
genomen huizen duwt de prijzen naar omlaag.
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Een snelle kentering valt hier niet meteen te verwachten. Zodra de overheid haar stimuleringsbeleid staakt,
duikt de Amerikaanse vastgoedsector opnieuw het moeras in. Deze situatie weerspiegelt volgens sommigen
wat voor de hele Amerikaanse economie geldt: zodra
de Amerikaanse centrale bank ophoudt met geld in het
systeem te pompen, valt de hele machine stil. Volgens
ons is dit een overdreven pessimistische lezing. Wel
erkennen we ten volle dat de Amerikaanse groeimotor
wat minder snel draait dan voorheen, net als de Europese trouwens. Dit geldt niettemin ook voor LatijnsAmerika en Azië. De inflatieremmende maatregelen van
de overheid zullen de groei daar iets minder uitbundig
maken dan voorheen.

Het Griekse drama

De tekenen van een wereldwijde groeivertraging komen bijzonder ongelegen, omdat ze samenvallen met
een verdere escalatie van de Europese schuldencrisis.
In het bijzonder Griekenland is compleet de trappers
kwijt. Het voldoet niet meer aan de voorwaarden om

Markante feiten op het vlak van
de portefeuilles in discretionair beheer
Periode van half mei tot half juni
Onze beleggingsstrategie voor de periode onder
verslag bleef globaal genomen ongewijzigd. Bijgevolg waren de verrichtingen in de portefeuilles
tamelijk beperkt.
Voor de portefeuilles met beleggingen in individuele obligaties, vermelden we evenwel vooral de
vermindering van onze blootstelling aan financiële
emittenten in het segment van bedrijfsobligaties
uitgegeven in euro.
Op het vlak van de prestaties van de portefeuilles
was de tweede helft van mei positief voor de obligaties, maar negatief voor de aandelen. Dat was binnen marges die zeer nauw gebleven zijn en ondanks
een behoorlijke opleving van de aandelen aan het
einde van de maand.

nu al moeite heeft om zijn schuld te financieren, wat zal
er dan gebeuren als die schuld nog groter wordt? Hooguit kan Europa tijd winnen door opnieuw in de buidel te
tasten. Daarvan kunnen banken en andere probleemlanden gebruik maken om hun positie te versterken. Zo
wordt Griekenland een geïsoleerd probleem, waarmee
ergens in de toekomst afgerekend kan worden.

De toekomst van de beurzen
geld te putten uit het hulpfonds van 110 miljard euro
dat in mei vorig jaar gecreëerd werd. Toch wil niemand
Athene laten vallen. Dat zou immers danig veel deining
veroorzaken dat het herstel van de Europese banksector
in het gedrang komt. Bijgevolg wil Europa Griekenland
verder helpen met extra geld in ruil voor nog meer en
strengere internationale controle.
Voor een aantal politici moet ook de privésector betrokken worden in de reddingsplannen. Zo circuleert het
scenario van een “vrijwillige” schuldherschikking, waarbij schuldeisers hun Grieks papier zouden inruilen voor
papier met een langere looptijd (en aantrekkelijkere
voorwaarden). De ECB heeft duidelijk gemaakt dat de
medewerking van de privésector enkel op vrijwillige basis mag gebeuren. De officiële mantra blijft ondertussen
dat Athene zijn schulden tot de laatste euro zal terugbetalen. Maar de markt is niet overtuigd. Als Griekenland

De maand juni ging daarentegen slecht van start voor
de aandelen. Die hadden vooral te lijden onder de recente gebeurtenissen in verband met de Griekse overheidsschuld. Daarnaast was er ook de impact van macro-economische cijfers die wijzen op een verwachte
vertraging van de economische groei aan beide kanten
van de Atlantische Oceaan.
Onze tactische positionering ten voordele van de eerder
defensieve aandelen met hoge dividenden is adequaat
in die onzekerder context.
Sinds begin dit jaar zijn de portefeuilles voor de rest
afhankelijk van de evolutie van de koers van de euro
tegenover de andere grote munten, met uitzondering
van de conservatieve profielen. Onze valutablootstelling - uitgezonderd de yen die afgedekt is- die over
2010 bijzonder gunstige was, is voorlopig nadelig door
de verrassend sterke euro. Een grotere valutablootstelling is sinds enkele jaren van kracht in de portefeuilles.

Het Griekse drama en de opflakkerende twijfels over de
economische conjunctuur werpen een lange schaduw
op de financiële markten. Die gaan opnieuw in risk-off
modus. Risicovolle beleggingen worden zonder pardon
bij het groot vuil gezet. Terecht? Zoals we hier al vaak
hebben opgemerkt: de bedrijfswereld loopt er fit en gezond bij. Dat hebben de eerstekwartaalcijfers nogmaals
bewezen. Maar het zal vanaf de huidige hoge niveaus
niet eenvoudig zijn om de rendabiliteit nog verder op te
trekken. De winstgroei zal dus voortaan vooral moeten
komen van een stijgende omzet. De economische groeivertraging, waarvan we momenteel aan de horizon de
contouren ontwaren, kan hier een spelbreker zijn. Maar
misschien is het slechts een tijdelijke bui, gevoed door
uitzonderlijke omstandigheden zoals de zware aardbeving van maart in Japan en de Jasmijnrevolutie in het
Midden-Oosten. Eenmaal overgewaaid, zou de zon weer
alle kansen krijgen. Dat zou voor de beurzen alvast een
zorg minder zijn.

Dit hoofdzakelijk via onze posities in bedrijfsobligaties
in Amerikaanse dollar, in groeimarktobligaties in lokale
munt en in grondstoffen. Zonder die negatieve bijdrage
van de wisselkoers zouden de prestaties van een heel
ander allure zijn geweest.
Omdat onze analisten positief zijn over de evolutie van
de valuta’s en meer bepaald van de dollar voor de komende maanden, zien we geen reden om verlies te nemen op die posities of om het risico aan het huidige
niveau af te dekken. We denken dat ons geduld beloond
zal worden, ook al zal de nervositeit op de wisselmarkten op korte termijn actueel blijven
Ten slotte kunnen we onze lezers met plezier aankondigen dat een nieuw discretionair beheerscontract tot
stand is gekomen. Dit is uitsluitend belegd in maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen.
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Marktoverzicht

Kiezen voor stevige dividenden

Een ding is zeker: de markten vliegen over een zone van
verhoogde turbulentie. Dat stemt ons voorzichtig, ook in
onze aandelenbeleggingen, waar we vooral defensieve
thema’s aanboren. Zo hebben we nog steeds een boontje voor aandelen met een hoog dividendrendement, op
voorwaarde natuurlijk dat dit hoge dividend een blijvertje is. Dat weet je natuurlijk nooit op voorhand. Daarom
kijken we graag naar de cashflows die deze dividenden
voeden. Als er voldoende redenen zijn om te geloven
dat die de goede kant zullen blijven opgaan, dan heb je
hier een potentieel aantrekkelijke belegging.

De zoektocht naar rendement

Inzake vastrentende beleggingen is het zaak rendementen te bekomen die hoger liggen dan de inflatie (momenteel 2,7%). Gelet op de nog steeds bijzonder lage
intrestvoeten, is dat niet eenvoudig… maar ook niet onmogelijk. Binnen de bedrijfsobligaties vind je heel wat
aantrekkelijke coupons op niet te lange looptijd. Achter
die hoge coupon zit weliswaar ook een hoger risico. Wie
in dit verhaal stapt, moet er dus over waken niet alle
eieren in dezelfde mand te leggen.
Ook obligaties van groeilanden kunnen soelaas bieden.
Vele groeilanden hebben over de voorbije jaren hun
schulden afgebouwd. Samen met een sterk expanderende economie gaf dat hun geloofwaardigheid en munt
een opwaarts potentieel. De dikke coupon komt daar
nog eens bovenop. Let wel: het blijven relatief jonge
markten, met soms heel onvolledige rentecurves en
een matige liquiditeit. Daardoor kan er op korte tijd een
zeepbel ontstaan. Beleggen is hier dus nog meer dan
elders specialistenwerk.

6

i
Ratingbureaus met de
vinger gewezen
Ratingbureaus worden
ervan beschuldigd rechter
in eigen zaak te zijn en de
crisis te verergeren door
steeds weer voor paniek te
zorgen. Ze worden langs
alle kanten bekritiseerd
voor hun gebrek aan
professionalisme.

Haaien in het water

De fundamenten van het bedrijfsleven mogen dan nog
gezond zijn, beleggers wantrouwen de gladde beursvloer. Je kunt hun houding vergelijken met een toerist
op een exotisch strand: zelfs als het zeewater van de
beste kwaliteit mag zijn, blijft hij er toch uit als hij denkt
dat er haaien in zitten. Toch blijven we geloven dat de
beste beleggingsopportuniteiten op dit ogenblik in het
bedrijfsleven te vinden zijn. Terwijl in het westen de
meeste overheden kampen met aanzienlijke problemen
om hun staatsschuld onder controle te houden, profiteren bedrijven nog steeds van de verder uitdijende
globalisering.
Met het wegvallen van ideologische scheidingslijnen
tussen oost en west, zijn de potentiële afzetgebieden
voor westerse bedrijven aanzienlijk toegenomen. Bovendien hebben die bedrijven zich reeds
goed aangepast aan de nieuwe wereld van
besparingen en trage groei in de ontwikkelde landen. Zij hebben hun schulden
afgebouwd en diep in de kosten gesneden.
Ze lopen er dus fit en gezond bij. De onzekerheden in de economische context dwingen ons
momenteel om ons vooral op het minder risicovolle segment van de beleggingen te concentreren:
bedrijfsobligaties en defensieve aandelenthema’s.
Maar dat kan veranderen, wanneer we over voldoende elementen beschikken om aan te nemen
dat de zich aankondigende groeivertraging
inderdaad van tijdelijke aard zal zijn.

Economie

(Bron: Bloomberg Consensus en IMF)
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BBP groei (in %)
2009
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2011
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2009

2010

2011

-4,1

1,7

1,9
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Eurozone

0,3

1,6

2,6

2,0

2,2

3,3

4,3

2,3

Eurozone

2012
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1,6

1,4

2,0
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Verenigde Staten

-2,6

2,8

2,5
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-0,4

1,6

3,0

2,2

Japan

-6,3

4,0

-0,4

2,8

Japan

-1,4
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0,4

0,3

4,1
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4,9

5,0

6,2

5,0
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-0,6

7,6

4,0
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-7,8

4,0

4,6

4,4
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11,8

6,9

9,0
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India

7,0
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8,0

8,2
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7,8

7,6

China

9,2

10,3

9,3

9,0

China

-0,7

3,3

4,7

4,4

Rente

(Bron: BNP Paribas Fortis)

rentevooruitzichten (in %)

Verloop van de rente op 10 jaar (Duitse Bund)
tijdens de laatste twee jaar
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Eurozone

2,97

3,40
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1,5
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3,23
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4,15

Verenigde Staten

2,97

3,40
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Japan

1,13
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21.06.2011

12m

USD

1,44

1,40

1,30

GBP

0,88

0,85
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JPY
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123,0
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aandelen
beurzen

(Bron: Bloomberg)

verloop (in %)
op 1 maand sedert 01.01.11

over 2010

12.2009

06.2010

12.2010

06.2011

(Bron: Bloomberg Consensus)

vooruitzichten
21.06.2011

Olie (Brent)

3m

06.2009

Grondstoffen

(Bron: BNP Paribas Fortis)

MUNTvooruitzichten
MUNTEN

1
06.2008

grondstoffen

MUNTEN

(Bron: Bloomberg)

Q4/2011

2012

113

112

111

Goud

1.545

1.500

1.400

sectoren

verloop (in %)

(euro Stoxx 600)

op 1 maand sedert 01.01.11

over 2010

Automobiel

1,4

2,3

44,5

Banken

-4,6

-5,8

-11,6

Grondstoffen

-4,4

-14,8

26,6

Chemie

-0,6

3,2

22,7

Europa - Euro Stoxx 50

-2,7

-0,5

-5,8

Bouw & materialen

-5,6

-3,1

2,1

Europe - Euro Stoxx 600

-3,3

-0,6

-0,1

Financiële diensten

-7,7

-5,5

14,6

België - Bel20

-6,2

-1,1

2,7

Voeding & dranken

-2,1

-0,2

19,5

Nederland - AEX

-4,3

-6,0

5,7

Farmacie

-3,8

2,8

6,0

Frankrijk - CAC40

-3,7

1,0

-3,3

Industrie

-4,5

-2,2

33,3

Duitsland - DAX

-0,7

4,4

16,1

Verzekeringen

-3,6

3,3

1,6

Verenigd Kon. - FTSE 100

-3,5

-2,7

9,0

Media

-4,8

-4,9

13,3

Zwitserland - SMI

-6,0

-4,6

-1,7

Olie & gas

-4,8

-4,1

0,5

Verenigde Staten - S&P500

-4,1

1,6

12,8

Gezondheid en gezin

-4,7

-3,0

27,3

Japan - Nikkei 225

-1,5

-7,5

-3,0

Detailhandel

-6,6

-5,4

10,2

Brazilië - Bovespa

-2,3

-11,7

1,0

Technologie

-9,3

-2,5

16,9

Rusland - Micex

2,2

-2,9

23,2

Telecom

-5,0

-4,0

3,0

India - Sensex

-3,8

-14,0

17,4

Reizen & ontspanning

-5,4

-9,2

25,2

China - Shangai Composite

-7,4

-5,8

-14,3

Sociale dienstverlening

-5,1

-4,2

-8,9
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Wisselmarkten

BANK OF ENGLAND TUSSEN HAMER EN AAMBEELD

Dilemma
Strenge besparingen, een inflatie
die ver boven de doelstelling van de
centrale bank uitstijgt en een povere
economische groei bieden weinig hoop
op een snel herstel van het pond.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

De Britse uitdrukking To be caught between a rock and a
hard place is meer dan ooit van toepassing op de Britse
centrale bank. De Bank of England (BoE) heeft het onder
leiding van Mervyn King immers niet onder de markt.
De inflatie swingt de pan uit en de economische groei
blijft amechtig spartelen rond het nulpunt. Een gepast
monetair beleid voeren in deze situatie is dan ook geen
sinecure. Bovendien is er geen eensgezindheid binnen
de BoE over het te volgen beleid. Stagflatie - een stagnerende groei en een hoge inflatie- loert om de hoek…
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Aan uitdagingen geen gebrek

De Britse economie kromp in het vierde kwartaal van
vorig jaar met 0,5%. Veel had te maken met de uitzonderlijk harde winter waardoor de bouwsector stil lag,
maar de groei vertraagde ook aanzienlijk als we dit effect eruit filteren. De economische crisis heeft immers
diepe wonden geslagen. De Britse economie werd in het
hart getroffen door het grote belang van de financiële
sector (zowel op het vlak van groei als van werkgelegenheid) en de problemen in de vastgoedsector. Een
duurzaam herstel zal noodgedwongen tijd vergen.

De fiscale inspanningen om de recessie zo beperkt mogelijk te houden, hebben een groot gat geslagen in de
begroting. De coalitie van conservatieven en liberaaldemocraten onder leiding van premier David Cameron
stelde een strak fiscaal plan op in een poging het begrotingstekort van 11,2% van het BBP onder controle te
krijgen. De belastingen werden verhoogd en er wordt
fors bespaard op de overheidsuitgaven. De gevolgen laten zich raden: het consumenten- en het producentenvertrouwen namen een (nieuwe) duik en de werkloosheid blijft hoog (7,8%).
In het eerste kwartaal van 2011 wist de Britse economie
opnieuw aan te knopen met een bescheiden positieve
groei (+0,5%). De vooruitzichten blijven echter behoorlijk pessimistisch. Nu op fiscaal vlak strakker aan de
touwtjes getrokken wordt, neemt de druk op de centrale bank toe om het monetaire beleid nog een tijd lang
soepel te houden. De centralebankrente staat al ruim 2
jaar op 0,5%, het laagste rentetarief sinds de oprichting
van de BoE in 16941.
Er is echter één cruciaal probleem, namelijk de inflatie.
In april klom de inflatie tot 4,5%, ver boven de 2%-doelstelling van de centrale bank. Ook de kerninflatie zit ondertussen al boven de 3%. De belangrijkste redenen voor
de forse stijging van het prijspeil zijn de hogere grondstoffenprijzen2 en de gevolgen van de btw-verhoging

1. Bovendien werd er door de BoE ook voor 200 miljard pond aan staatspapier gekocht om de rente laag te houden.
2. Het Verenigd Koninkrijk is genoodzaakt het gros van de benodigde
grondstoffen te importeren.

Overzicht van obligaties in GBP met vaste en vlottende rente (indicatieve prijzen op 20 juni 2011)
ISIN-code

Naam

S&P

Moody's

Coupon

Vervaldag

Koers

XS0580516671

Swedish Export Credit

/

Aa1

2,125%

10/12/2013

101,68

1,43%

1,11%

XS0497463777

European Investment Bank

AAA

Aaa

3,000%

07/12/2015

103,23

2,23%

1,79%

XS0544088114

Bank Nederl. Gemeenten

AAA

Aaa

2,375%

23/12/2015

100,34

2,29%

1,94%

XS0544837676

GE Capital UK Funding

AA+

Aa2

4,125%

28/09/2017

102,24

3,72%

3,11%

Naam

S&P

Moody's

Basiscoupon

Coupon

Vervaldag

Koers

Spread

1

ISIN-code

Bruto rend.

Netto rend.

XS0628841420

BNP Float 05/12

AA

Aa2

3M Lib + 23

1,06

25/05/2012

100,04

21

XS0499353406

Dexia Crédit Local2

AA+

Aa1

3M Lib1 + 40

1,22

01/04/2014

99,18

70

XS0633659981

Rabobank Nederland

AAA

Aaa

3M Lib + 50

1,33

06/06/2014

100,01

70

1

1. Libor 3 Maanden op 20 juni 2011: 0,83%.
2. Overheidsgarantie

Bron: Bloomberg

van 17,5% naar 20% in januari. Dit zijn geen permanente
factoren maar het gevaar bestaat dat de prijsstijgingen
zich nestelen in de consumentenverwachtingen. De BoE
gaf in zijn vooruitzichten zelf al aan dat de inflatie de
komende maanden kan oplopen tot 5%. Ondanks de
zwakke economische groei ziet het er daarom naar uit
dat de Britse centrale bank in de volgende kwartalen de
rente zal moeten verhogen om de inflatie te beteugelen,
zelfs al is het rentecomité momenteel nog erg verdeeld.
Bij de vorige vergadering stemden nog zes bestuurders
voor een ongewijzigd beleid, twee voor een hogere rente
en een voor een verdere versoepeling van het monetaire
beleid, door het aankoopprogramma van staatsobligaties uit te breiden.

De vrijheid van een eigen munt

In tegenstelling tot de perifere landen in de eurozone
heeft het Verenigd Koninkrijk echter nog een belangrijke troef in handen om de economische groei te ondersteunen, namelijk een eigen munt. De depreciatie
van het GBP de afgelopen jaren (zie grafiek) verhoogt
de concurrentiekracht van de Britse (export)bedrijven
ten opzichte van de concurrenten uit landen met een
sterkere munt (EUR). De Britse exportsector zou op die
manier moeten kunnen profiteren van het zwakke pond,
al blijkt dat momenteel nog niet uit de cijfers van de
handelsbalans. Nu het fiscaal en monetair beleid stilaan verstrakt worden, wordt de rol van het pond nog
belangrijker bij het herstel van de Britse economie.

Evolutie van het GBP sinds 2004 (ten opzichte van de EUR)
1,60
1,50
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Conclusie
Ondertussen zit veel van het slechte nieuws al
in de koers maar gezien de magere economische
vooruitzichten is een snel herstel van het GBP
weinig waarschijnlijk. (Her)beleggen in GBP kan
zowel via obligaties met vaste rente als obligaties
met vlottende rente. Laatstgenoemde hebben vaak
een lagere coupon maar bieden wel een bescherming tegen de verwachte stijging van de rente.

Obligatieportefeuille

EEN IJZERSTERK RISICOPROFIEL!

Dexia Muni
Dexia Municipal en Dexia Kommunalbanken zijn covered bonds. De sterke
regelgeving van de onderliggende kredietportefeuille zorgt ervoor dat het risico
strikt onder controle gehouden wordt. Daarom zijn ze geschikt voor de meest
conservatieve beleggers.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME AND FOREX PRB

Een beetje geschiedenis
De eerste covered bond werd
in 1769 uitgegeven door
Fredéric le Grand onder
de vorm van Pfandbriefe.
Het ging aanvankelijk om
financiële effecten die
verdeeld werden door de
provincies wanneer die
wilden lenen. De eerste
banken verkregen op
hun beurt het recht om
Pfandbriefe uit te geven in
het midden van de 19e eeuw.
Wat is een covered bond?
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Covered bonds zijn obligaties, uitgegeven door een financiële instelling, waarbij de betaling van de coupons
en de hoofdsom gegarandeerd wordt door een onderliggende portefeuille van kredieten. Deze omschrijving
doet veel beleggers denken aan de oorzaak van de financiële crisis, maar we moeten een duidelijk onderscheid maken tussen asset backed securities (ABS) en
covered bonds. Bij ABS staat de onderliggende kredietportefeuille meestal niet op de balans van de uitgevende financiële instelling, terwijl dit bij covered bonds wel
het geval is. De onderliggende kredieten zijn er bovendien onderworpen aan zeer strenge kwaliteitsvereisten.

Ratingagentschappen en nationale toezichthouders
houden de kredietportefeuille nauwlettend in de gaten.
Bij een verslechtering van de kwaliteit kunnen ze ingrijpen en de uitgevende financiële instelling verplichten
om de zwakste kredieten te vervangen door sterkere.
De waarde van de onderliggende portefeuille moet ook
steeds groter zijn dan de verplichtingen van de covered
bond (een zogenaamd ”dekkingsoverschot”). Dit alles
draagt bij tot de erg sterke kredietwaardigheid van covered bonds. Deze worden door ratingagentschappen
dan ook bijna altijd met een AAA-rating bedacht. Aangezien alles op de balans van de banken staat, laat de
transparantie een nauwgezet toezicht toe.
Als de emittent van een covered bond failliet zou gaan,
dan worden de obligatiehouders van deze covered
bonds als eerste en enige terugbetaald uit de onderliggende hypotheken. In het uitzonderlijke geval dat dit
onderpand niet voldoende zou zijn, kunnen de obligatiehouders putten uit de resterende activa van de financiële instelling, net zoals de andere niet-achtergestelde
obligatiehouders. Dankzij deze strenge voorwaarden is
er nog nooit een wanbetaling geweest in de ruim 200
jaar oude geschiedenis van covered bonds.

nicipal
Overzicht (indicatieve obligatiekoersen op 20 juni 2011)
ISIN-Code
DE000DXA1M21
FR0010369306

Naam

S&P

Moody’s

Coupon

Vervaldag

Koers

Brutorendement

Dexia Kommunalbank AG

AAA

/

1,875%

11/03/2013

99,45

2,20%

Nettorendement
1,92%

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

3,875%

12/03/2014

102,17

3,03%

2,46%

FR0010888420

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

2,750%

20/07/2015

97,31

3,47%

3,05%

FR0010945956

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

2,750%

25/01/2016

96,34

3,63%

3,21%

FR0010801068

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

3,500%

16/09/2016

98,71

3,77%

3,25%

FR0010859777

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

3,625%

26/02/2018

97,75

4,01%

3,46%

FR0010998039

Dexia Municipal Agency

AAA

Aaa

4,250%

26/01/2021

99,51

4,31%

3,67%

XS0440007176

Dexia Crédit Local

A

A1

5,375%

21/07/2014

101,85

4,71%

3,92%
Bron: Bloomberg

De ene emitent is de andere niet

Dexia Kommunalbank AG (Duitse covered bond of
Pfandbrief) en Dexia Municipal (Franse covered bond of
obligation foncière) zijn emittenten die tot de meest veilige behoren en daarom zeker behouden (en zelfs bijgekocht) mogen worden. De obligaties die uitgegeven zijn
onder de naam ’Dexia Crédit Local’ zijn daarentegen wel
rechtstreeks gelinkt aan Dexia Bank NV. Ze kunnen zich
bij faillissement niet beroepen op de onderliggende portefeuille van kredieten, zoals dat bij de covered bonds
het geval is. Een faillissement van ’Dexia Crédit Local’
betekent dus niet dat ook Dexia Municipal automatisch
getroffen wordt.

i
Voor de financiering van leningen aan de
publieke sector, doet Dexia beroep op 3
beschermde schuldemittenten met een
AAA-rating: Dexia Municipal Agency, Dexia
Kommunalbank Deutschland en Dexia
LDG Bank. Samen vertegenwoordigen deze
emittenten een omvang van meer dan 100
miljard EUR aan beveiligde obligaties.
Dexia is zo een van de belangrijkste spelers in
dit segment van de markt.

Dexia Municipal of Dexma is veruit de belangrijkste
emittent in het universum van covered bonds binnen
ons obligatieuniversum. Dexma staat in voor de financiering en herfinanciering van lokale overheden in Europa, in het bijzonder in Frankrijk en België. Dit is één
van de vier voornaamste activiteiten van moedermaatschappij ”Dexia Crédit Local” (de overige zijn Personal
Financial Services, Investment Management & Insurance Services en Treasury & Financial Markets).
De onderliggende kredietportefeuille van Dexma bestaat voor de volle 100% uit leningen aan de publieke
sector of leningen die expliciet gegarandeerd zijn door
de publieke sector. De kredietportefeuille heeft direct,
noch indirect een blootstelling aan (subprime-)hypotheekleningen. De gemiddelde falingsgraad van de
onderliggende portefeuille van Dexma is minder dan
0,01% per jaar.

Conclusion
Covered bonds zijn één van de meest veilige beleggingsklassen binnen obligaties. De posities in
Dexia Municipal en Dexia Kommunalbank mogen
daarom zeker behouden blijven.
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Aandelenmarkten

SECTOR VAN DE NUTSBEDRIJVEN

Een blijvend
moeilijke
cocktail
Sinds eind 2006 presteren de nutsbedrijven zwakker dan de markt. Begin 2011
kende de sector een kortstondige opleving omwille van sectorrotatie en de hoop
dat de gasprijs geleidelijk terug zou convergeren naar de olieprijs. Deze opleving
was echter van korte duur.
SANDRA VANDERSMISSEN , SENIOR EQUITY SPECIALIST

Overheidsinmenging
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Door de lage gasprijs op de spotmarkt wensen industriële klanten
niet langer de contractuele gasprijs
te betalen aangezien deze afgeleid
is van de (hogere) olieprijs. Het
toekennen van nieuwe contracten
op basis van de spotgasprijs heeft
geleid tot grote neerwaartse winstaanpassingen bij nutsbedrijven zoals GdF Suez en E.On. Deze twee
spelers kunnen zich niet zomaar
ontdoen van de eigen contractuele verplichtingen inzake prijs- en
volumeafspraken tegenover hun
leveranciers (Statoil, Gazprom). In
het geval van E.On wordt er in 2011
voor de gasdivisie een daling verwacht van maar liefst 70%. Die gasdivisie was in 2010 goed voor 24%
van de operationele winst van de
groep. De gasdivisie van GdF Suez
(14% van de operationele winst)
werd reeds in 2010 getroffen door
een daling van 35% van de winst.

De sectoriële beursopleving was
kortstondig. Een blijvend hoge
overheidsinmenging is een van de
redenen die de winstnames door de
beleggers verklaren. In heel wat Eu-

ropese landen staan er verkiezingen op het programma. Zo besliste
de Franse overheid om de gastarieven voor particulieren te bevriezen,
allicht tot de verkiezingen. Alhoewel de betreffende divisie bij GdF

Ons oordeel over de aandelen die in dit artikel aan bod komen
Bedrijf

Evolutie van de aanbeveling tijdens de 12 laatste maanden

Datum

Van Houden naar Kopen

29.03.2011

GdF Suez

Suez niet groot is (7% van de operationele winst), zijn beleggers niet
opgezet met de verwachte winstdaling van 20% in deze divisie. Tot
slot moet voor GdF Suez nog de
knoop doorgehakt worden over de
extra jaarlijkse belasting in België
(die zou van 250 miljoen naar 600
miljoen EUR gaan). Deze bedragen
zijn klein op de schaal van de groep
– de verwachte operationele winst
voor 2011 bedraagt 17 miljard EUR
– maar de markt vreest vooral dat
extra winsten vanaf heden structureel naar de overheid zouden
vloeien.

Gevolgen van Japans
drama

Een tweede reden voor de aanhoudend slechte beursprestatie van de
sector van de nutsbedrijven zijn de
gevolgen van het drama in Japan.
Toch zijn de gevolgen van dit drama
niet eenduidig negatief en verwachten we een positieve impact op de
gasprijs. Dit betekent op termijn
dus ook een positieve impact op de
winst in de respectievelijke divisies
van de groepen (zie hierboven). Japan is ’s werelds grootste consument van LNG en de nucleaire ramp
leidt momenteel tot een verhoogde
vraag en dus prijs van LNG. Ook
zou de gasprijs moeten profiteren
van de beslissing in Duitsland om
tegen 2022 volledig met nucleaire
energie te stoppen. Uit het plan van
Merkel begrijpen we dat de reeds
ambitieuze doelstellingen voor de
groei van hernieuwbare energie
niet drastisch gewijzigd worden.
Naast een verhoogde nadruk op

energie-efficiëntie (het verminderen van de groei van de vraag door
bijvoorbeeld strengere isolatieverplichtingen), zal het verlies aan nucleaire energie vooral opgevangen
worden door nieuwe gascentrales.
Na kernenergie en aan de huidige
elektriciteitsprijzen zijn deze gascentrales het meest kostencompetitief en het properst in termen van
CO2-uitstoot. Voorlopig ziet het ernaar uit dat vooral de gesponsorde
Stadtwerke deze taak op zich zullen
nemen, en niet zozeer E.ON en RWE.
Een tweede gevolg van de Duitse
beslissing is een langverwachte
stijging van de elektriciteitsprijs. Dit
komt vooral door de positieve impact van de reeds gesloten centrales op de vraag- en aanbodcurve.
Helaas is de impact hiervan niet
langer eenduidig positief, zowel
voor wat betreft nucleaire centrales als thermische centrales. Voor
de nucleaire centrales klopt het
dat productiekosten niet afhankelijk zijn van grondstoffen. In theorie
worden hogere verkoopprijzen volledig in de winst gereflecteerd. Dit
effect wordt echter afgezwakt door

regulatie (bijvoorbeeld in Frankrijk
voor prijzen aan particulieren, ook
al mag EDF deze zomer een prijsverhoging doorvoeren) en er is de
vrees voor extra belastingen. Tot
slot wordt er verwacht dat na de
stresstests de kosten voor veiligheid zullen toenemen.
Thermische centrales worden geconfronteerd met stijgende productiekosten (gas, kolen) en kosten voor
CO2-certificaten als gevolg van een
minder propere energiemix (vanaf
2013 moeten deze certificaten door
de bedrijven zelf aangekocht worden). Bovendien is er de negatieve
impact op de benuttingsgraad van
thermische centrales omwille van
het groter aandeel hernieuwbare
energie. Hernieuwbare energie is
prioritair op het net.
Volgens ons is de nood aan meer investeringen in transmissie- en distributienetwerken eerder neutraal
voor de sector (en positief voor de
respectievelijke leveranciers) aangezien deze activiteiten volledig gereglementeerd zijn (gegarandeerde
kapitaalsrendementen).
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Conclusie
We blijven voorzichtig voor deze sector, waar GdF Suez onze
voorkeur blijft wegdragen. Dit komt omwille van de relatief sterke
balans (binnen een sector met hoge schulden) , een hoog en veilig
dividendrendement, een portefeuille die goed gediversifieerd is op
geografisch vlak en qua activiteiten (GdF Suez zal dus profiteren van
betere gasprijzen) en tot slot, een niveau van overheidsinmenging dat
klein blijft in verhouding tot de schaal van het bedrijf.

Aandelenmarkten

EEN SPECIALITEIT VAN DE BENELUX

Baggeren
Hoewel er in de baggersector voor een overcapaciteit werd gevreesd, zijn de ordervooruitzichten voor de komende jaren positief. In deze sector die gedomineerd
wordt door spelers uit de Benelux, vinden we na de recente koerscorrectie zowel
CFE (DEME) als Boskalis koopwaardig.
RUDY DE GROODT & BAART JORIS , SENIOR EQUITY SPECIALISTS

Dominantie van de Benelux

Baggeren omvat alle werkzaamheden bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem.
Maar ook het winnen van land op zee en het opschonen
van het oppervlaktewater behoort tot deze activiteit.
Het is dus duidelijk dat de baggersector zich situeert
binnen de infrastructuursector, in dit geval het gedeelte
”onder water”. De totale markt is ongeveer 11 miljard
EUR groot. Door protectionistische maatregelen in een
aantal landen (China, India, maar ook de VS) is slechts
70% van deze markt open voor vrije concurrentie. Deze
vrije markt wordt gedomineerd door vier bedrijven uit
de Benelux: de Nederlanders Boskalis en Van Oord, en
de Belgen Jan de Nul en DEME. Gezien de hoge ontwikkelingskosten voor baggerschepen is dit een sector
die weinig openstaat voor nieuwkomers, wat positief is
voor de bestaande spelers.
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Van Oord en Jan de Nul zijn niet-beursgenoteerd, terwijl
Boskalis rechtstreeks noteert op Euronext Amsterdam.
Na de overname van maritiem dienstverlener Smit zijn
de baggeractiviteiten bij Boskalis teruggevallen tot iets
meer dan 60% van de groepsomzet. DEME is voor 50%
in handen van constructiebedrijf CFE en voor de resterende 50% onderdeel van de holding Ackermans & van
Haaren. Beide referentieaandeelhouders zijn genoteerd
op Euronext Brussel. DEME maakt echter maar 28% van
de netto activawaarde van Ackermans & van Haaren uit.
Het is daarentegen wel goed voor ongeveer 80% van de
bedrijfscashflow van CFE. Daarom stellen we in dit artikel CFE voor als aandeel om te profiteren van DEME.

Van overcapaciteit naar schaarste?

De baggermarkt wordt gedreven door een reeks maatschappelijke trends: onderhoud en groei van de wereldhandel (uitbreiding havens), kustbescherming (in het
bijzonder tegen tsunami’s), stads- en toerismeontwikkeling (wooneilanden in Dubai bijvoorbeeld) en groene
energie (windparken in zee). Op basis van deze positieve langetermijntrends bestelden baggeraars voor de
financiële crisis veel bijkomende schepen. Hierdoor zal
naar verwachting de capaciteit binnen de sector met
bijna 40% toenemen in de periode 2008-2013. De financiële crisis deed echter veel projecten afspringen zodat er tot medio 2010 werd gevreesd voor een serieuze
overcapaciteit. Gelukkig heeft de vraag naar nieuwe
projecten sindsdien opnieuw de wind in de zeilen. De

Marktaandelen baggersector op de vrije markt
anderen 11%
VAN OORD 20%

DEME 17%

BOSKALIS 26%
JAN DE NUL 26%
Bron: Exane BNP Paribas

kans is daarom groot dat de capaciteit kan worden ”opgebruikt” met de nieuwe projecten (zowel toegekende
als nog toe te kennen) in de periode tot en met 2012.
Bovendien worden er in 2012 en 2013 heel wat nieuwe
orders verwacht, zodat ook de laatst bijgekomen capaciteitsgroei kan worden ingevuld. Zowel Jan de Nul,
Van Oord als DEME zagen in het eerste kwartaal alvast
hun orderboek serieus aangroeien. Dat is niet het geval
voor Boskalis, maar het management verklaarde dat
dit een bewuste keuze is (ze weigert mee te doen aan
een prijzenoorlog). Positief is wel dat het orderboek nog
steeds voldoende groot is om zonder problemen 2011
te overbruggen.

CFE en Boskalis koopwaardig na recente
koerscorrectie

Tot voor kort vonden we dat zowel CFE als Boskalis gewoon correct gewaardeerd waren. De recente koerscorrectie heeft deze waarden echter opnieuw aantrekkelijk gemaakt.
Bij Boskalis lag het rapport over het eerste kwartaal
van 2011 volledig in lijn der verwachtingen. Er was een
sterke omzetstijging (dankzij de overname van Smit),
maar een licht lager orderboek (bewuste keuze; zie
hierboven). 2011 wordt na recordjaar 2010 eerder een
overgangsjaar. Dit is te verklaren door de tijdelijke volume- en margedruk en een lagere bezettingsgraad voor
baggeren, die gedeeltelijk gecompenseerd wordt door
een herstel van de maritieme diensten (Smit). Voor de
periode erna blijft het management onverminderd positief. Dat is te danken aan de gunstige investeringscyclus
binnen de energiesector en aan grote havenontwikkelingsprojecten, al zullen die tegen lagere marges gebeu-

ren. Op korte termijn mogen er dan weinig operationele
triggers zijn, door de verwachte beterschap op middellange termijn is de waardering na de recente (cyclisch
gedreven) koerscorrectie op een aantrekkelijk niveau
gekomen (rendement van de beschikbare cash-flow van
9,5% voor 2011 en 10,3% voor 2012). We hebben daarom
recent ons advies verhoogd van Houden naar Kopen.
Het rapport van CFE voor het eerste kwartaal bevatte ook weinig verrassingen. De totale kwartaalomzet
steeg met 5%, in lijn met de consensus. Het management bevestigde dat de ordergroei bij DEME 10% beter
was dan verwacht (dit was al gerapporteerd door Ackermans & van Haaren). Het herhaalde ook dat de winst
van DEME in 2011 lager zou zijn dan die van 2010 door
een eenmalig verlies bij een bodemsanering in Brazilië.
Vooral omwille van dit verlies zal 2011 ook bij CFE een
overgangsjaar worden. Het Braziliaanse project is ondertussen echter stopgezet. Ondanks de goede ordergroei is het aandeel sinds begin dit jaar met ongeveer
8,5% teruggevallen. De koers was daardoor onder onze
aankooplimiet van 50 EUR gezakt, terwijl het rendement van de beschikbare cash-flow 8,6% bedraagt voor
2011 en 11% voor 2012. Wij hebben daarom onze aanbeveling van Houden naar Kopen verhoogd.

Ons oordeel over de aandelen die in het artikel
aan bod komen
Bedrijf

Evolutie van de aanbeveling tijdens
de 12 laatste maanden

Datum

Boskalis

Van Houden naar Kopen

09.06.2011

CFE

Van Houden naar Kopen

09.06.2011
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Aandelenmarkten

DE AUTOSECTOR IS NIET LANGER HET LELIJKE EENDJE

Selectieve
posities
De beursgenoteerde Europese autobedrijven zijn
zonder kleerscheuren uit de crisis gekomen. De omzet en marges herstelden fors sinds de crisis en bevinden zich bijna (Peugeot), op (VW) of boven (BMW)
de niveaus van voor de crisis. De eerste kwartaalresultaten waren sterk en verrasten positief. Onze
sectoraanbeveling werd in april van onderwogen
naar neutraal gebracht, wat betekent dat selectieve
posities in portefeuilles aanwezig kunnen zijn.
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST
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Een analyse van statistieken en
voorspellingen toont het belang
van de groeilanden, net als de
relatieve voorzichtigheid van de
voorspellingen. Wereldwijde autoregistraties vielen tijdens de crisis
weinig terug (-6% in 2008 en -3%
in 2009). Dit is volledig te danken
aan de groeimarkten (+7% in 2008
en +17% in 2009). Op de westerse
markten (-9% in 2008 en -14% in
2009) was de daling in de VS sterker dan in Europa. In Europa kon de
sector profiteren van schrootpremies en er zijn vaak ook aanmoedi-

gingspremies om over te schakelen
naar minder vervuilende wagens. In
2009 nam China de vlag over van
de VS als grootste automarkt op
wereldschaal. Er wordt verwacht
dat de automarkt in de groeilanden
in 2011 even groot zal worden als
de westerse markt (elk 33 miljoen
voertuigen), om ze vanaf 2012 te
overtreffen. Binnen de groeilanden
wordt de snelste groei verwacht in
India en Rusland (hoge tweecijferige groei), maar toch blijven deze
markten relatief klein tegenover
China (7% van het totaal in 2011).

Na de fenomenale groei van 2009
en 2010 (+40% per jaar), zou de
markt in China (24% van de totale
markt en 50% van de markt in de
groeilanden) met een kleine 10%
per jaar groeien. Voor de westerse
landen wordt de komende jaren
een matige groei verwacht (4% per
jaar), die in 2011 getrokken zal
worden door de VS. Met een schatting van 35 miljoen verkochte wagens in 2013 zal de grootte van de
westerse markten ver onder haar
piek blijven (40 miljoen) van 2006.
De komende drie jaar wordt de

groei van de totale wereldmarkt
geschat op 6% per jaar (na +12% in
2010). De cijfers voor 2011 die tot
dusver beschikbaar zijn, tonen aan
dat Europa het dankzij Duitsland
beter doet dan verwacht, terwijl
China de verwachtingen niet kan
inlossen (+7% in april). Let wel, dit
betekent daarom niet dat de groei
van luxewagens van westerse merken stilvalt in China. De drang naar
luxemerken blijft immers hoog. Lokale Chinese merken maken 44%
van de markt uit en een deel van de
vertraging zou daardoor verklaard
kunnen worden.
Positief effect van China op de
marges en kostenmaatregelen.
Naast de sterke volumetoename
in de groeilanden, is er ook het positieve effect van China op de bedrijfsmarges. China is voor de westerse bedrijven immers vooral een
luxemarkt en luxewagens kunnen
er bovendien aan een hogere prijs
dan in het Westen worden verkocht.
Rusland is eveneens een luxemarkt,
terwijl Brazilië en India eerder massamarkten zijn. Ten slotte hebben
producenten ook structurele kostenverlagingen doorgevoerd. Door
het genereren van een sterke kasstroom, hebben ook BMW en VW nu
een netto kaspositie en kon Peugeot
recent de Franse staat volledig terugbetalen.
Voor heel 2011 en ook daarna zou
de groei matiger moeten zijn. Dit
ligt in lijn met de verwachte tragere
groei van de markt (+6% t.o.v. +10%
in 2010), maar ook de impact van de
Japanse nucleaire ramp en de stijgende kosten spelen een rol. Ook de
cashgeneratie zal afnemen omdat
er opnieuw meer geïnvesteerd moet
worden. Tot slot is de autosector
voor de Chinese overheid een strategische sector (voor de werkgelegenheid). Daarom wordt er gevraagd

i

dat westerse producenten meer in
China produceren, via een joint venture structuur. Boekhoudkundig betekent dit dat deze resultaten niet
meer in de geconsolideerde omzet
en operationele winst kunnen verschijnen, maar als ”winst van deelnemingen”. In theorie verandert er
weinig (minder omzetgroei maar
meer nettowinstgroei), maar het
betekent wel een minder zichtbare
groei en kasstromen die minder vrij
beschikbaar zijn.

Onweerlegbaar bewijs van
hun groeiende interesse
voor de Chinese autosector:
verschillende westerse
constructeurs, waaronder
Peugeot en VW, verkozen
in 2011 het Autosalon van
Shangai boven dat van Genève
om hun nieuwe modellen te
presenteren.

Electrische en hybride wagens zullen een snelle groei kennen, maar
voor 2015 verwachten we weinig
impact. Autoproducenten zullen
kunnen voldoen aan de CO2-normen
van 2015 dankzij beter motoren,
remtechnologie, etc. Maar er is het
prijsverschil, minder autonomie, gebrek aan infrastructuur en de blijvende zoektocht naar een batterij
die optimale grootte met veiligheid
combineert. Volgens schattingen
zal dit segment tegen 2020 tussen
1% tot 10% van de markt vertegenwoordigen. Hybride wagens zullen
een groter marktaandeel hebben
dan elektrische wagens. Een van
de nadelen van volledig elektrische
wagens is dat er heel wat differentiatie tussen merken (bv. op basis
van de gegeerde Duitse motoren)
wegvalt. Toyota (hybride wagens)
en Renault (elektrische wagens met
Nissan) zijn het verst gevorderd,
maar anderen werken hard achter
de schermen (VW).

Omdat de koersen van de autobedrijven opgelopen zijn in lijn met
de winstherzieningen, blijven de
waarderingen aantrekkelijk. VW
en Peugeot zijn onze favoriete
aandelen. VW heeft een optimale
schaal en is het meest gediversifieerd op het vlak van regio’s en
gamma’s. Bij Peugeot geloven we in
de strategie om zich in het topsegment van de massamarkt te positioneren en in China te groeien. Zo
kan Peugeot voor Europa en China
tegelijk hogere segmentwagens
ontwikkelen. Dit heeft als voordeel
dat de ontwikkelingskosten afgeschreven kunnen worden over grotere volumes en over markten met
hogere marges. Dit is niet het geval
voor Renault, dat enkel via Nissan
in China aanwezig is.

Ons oordeel over de aandelen die in het artikel aan bod komen
Bedrijf

Evolutie van de aanbeveling tijdens de 12 laatste maanden

Datum

Peugeot

Van ”houden” naar ”kopen”

18.01.2011

VW (Pref.)

Van ”houden” naar ”kopen”

21.03.2011
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Thematische analyse

EMOTIONELE AFSTAND, EEN GOEDE DIVERSIFICATIE
EN BESCHIKKEN OVER TIJD

Portefeuille-

risico’s

Beleggingen bevatten van nature uit een speculatie- en risicofactor vanwege de
onzekerheden van de financiële markten. Als het nog nodig was, hebben de verschillende beurscrisissen aangetoond hoe belangrijk het is de portefeuillerisico’s
in te perken. Zweren bij een rationele aanpak is dan ook de enige juiste werkwijze!
CARL JACOBS, PRIVATE BANKING INVESTMENTS

Vandaag ligt de risicobereidheid van nogal wat beleggers heel wat lager dan eind de jaren ’90, waardoor BNP Paribas Fortis Private Banking een aantal
maatregelen nam.
✔ Eerst en vooral hebben we de manier herbekeken
waarop we de doelstellingen van onze cliënten in
de portefeuilles integreren. We hebben ook een
conceptueel kader gecreëerd om efficiënter tegemoet te komen aan hun behoeften.
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✔ Daarna hebben we alternatieve beleggingsvormen geïntroduceerd. In combinatie met aandelen, obligaties en liquiditeiten beperken die de volatiliteit van een portefeuille. Tegelijk verbeteren
ze ook het langetermijnrendement ervan.
✔ Ten slotte zijn we innoverende methodes voor
risicoberekening beginnen te gebruiken, met het
oog op een betere beheersing van het risico in
de portefeuilles. Ze zijn meer toegespitst op de
dalingsrisico’s dan op het stijgingspotentieel. In
die context passen we onder andere het Value at
Risk (VaR)-concept toe.

Met enkele gerichte vragen
per doelgroep kan uw private
banker precies bepalen hoeveel
risico u zich kunt veroorloven,
d.w.z. het risiconiveau dat u kunt
dragen voor het bereiken van uw
rendabiliteitsdoelstellingen.

Wat houdt “volatiliteit” in?

Volatiliteit is een maatstaf voor risico die gedurende
een bepaalde periode de variabiliteit meet van koersschommelingen van portefeuillewaarden tegenover de
gemiddelde koersschommelingen over die periode. Hoe
hoger de afwijkingen ten opzichte van deze gemiddeldes, hoe hoger de volatiliteit (en hoe hoger het risico).
Concreet: een hogere volatiliteit voor een beleggingsportefeuille betekent dat de kansen toenemen op een
zeer goed, maar dus ook op een zeer slecht beleggingsresultaat.

Waarvoor staat “Value at Risk”?

Het is een statistische maatstaf voor risico. Met een
hoge graad van waarschijnlijkheid geeft deze maatstaf
voor een welbepaalde beleggingshorizon een indicatie
van het maximaal op te lopen verlies door een portefeuille. Bijvoorbeeld: er is 95% waarschijnlijkheid dat we
maximaal x  % kunnen verliezen over een periode van
één jaar.
De combinatie van de hiernaast vermelde maatregelen
bracht ons tot het ontwikkelen van een reeks beleggersprofielen. In functie van de risicobereidheid van
iedere belegger, optimaliseren ze systematisch de verhouding tussen het risico en het rendement van de beleggersportefeuille.
Samen met onze cliënt peilt de private banker naar zijn
financiële situatie en beleggingsdoelstellingen, -ervaring en -kennis.

Omvang financieel vermogen

De belegger kan zich in principe meer risico veroorloven naarmate zijn beleggingsportefeuille groter is en
zijn onroerend vermogen en maandelijkse netto inkomen hoger liggen. Een cliënt met een grotere spaarcapaciteit kan meestal meer risico dragen.

Aanwending van beleggingsdoelstellingen

De beleggingshorizon bepaalt in belangrijke mate het
risico dat de cliënt kan nemen. Hoe langer de cliënt zijn
geld kan “missen”, hoe meer risico hij aankan. Uit historische studies blijkt dat de activaklasse “Aandelen” een
mooier gemiddeld rendement oplevert over een langere periode dan andere beleggingsvormen. Op korte termijn kunnen zij de belegger niettemin met zware
verliezen opzadelen. Cliënten die in de komende
vijf jaar een deel van hun beleggingsportefeuille
te gelde willen maken, willen in principe minder
risico nemen. Cliënten die duidelijk te kennen

geven dat zij vóór alles kapitaalbescherming willen (en
ook het rendement van hun beleggingen vooraf willen
kennen), zijn eerder risicoschuw.
Zodra het vaststaat dat een cliënt een bepaald risico wil
nemen, peilt onze private banker naar het risico dat hij
bereid is te nemen. Het risico neemt immers toe naarmate hij een hoger rendement nastreeft. Maar hoe zou
hij reageren indien de waarde van zijn portefeuille met
meer dan x  % zou dalen?

De invloed van beleggingservaring en -kennis

Cliënten die al ervaring hebben met risicovolle beleggingen (zoals bijvoorbeeld aandelen), zijn vaker bereid
een groter risico te aanvaarden. Ze beseffen doorgaans
dat dergelijke beleggingen gevoelig kunnen zijn aan
stevige tussentijdse koersschommelingen.
Naast ervaring is ook de beleggingskennis een goede
indicator voor de risicograad van de cliënt. De belegger
die vertrouwd is met veel beleggingsvormen (en die dus
ook het risico ervan goed kan inschatten), zal minder
snel panikeren wanneer een bepaalde belegging niet
meteen het gewenste resultaat oplevert. Beleggers die
het reilen en zeilen van de financiële markten van kortbij volgen, kunnen dus in principe meer risico aan dan
beleggers die dit niet doen.
Na het bepalen van het gepaste risicoprofiel, komt het
er vooral op aan dit beleggersprofiel steeds trouw te
blijven. Denk niet dat u meer risico aankan naarmate de
markten enthousiaster worden. Loop ook niet weg als de
beurzen in een negatieve spiraal zijn beland. Dergelijke
immense schommelingen zijn onvermijdelijk en moeten
aangewend worden om het evenwicht te herstellen bij
de samenstelling van uw portefeuille. Uw portefeuille
herbalanceren betekent dat u op basis van gezond verstand uw portefeuille beheert en bijstuurt waar nodig.
Risicobereidheid en -draagkracht van de cliënt zijn bepalend bij het toekennen van zijn beleggersprofiel. Tegelijk blijven een rationele aanpak en optimale diversificatie van activaklassen en beleggingsinstrumenten
meer dan ooit onze vereisten om in sereniteit bovenstaande risico’s in goede banen te leiden. Het zijn dan
ook de hoekstenen van ons portefeuilleadvies en –beheer binnen BNP Paribas Fortis Private Banking.
Uw private banker zal er u zeker meer over vertellen.
Aarzel niet hem hiervoor te contacteren.
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