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Editoriaal

Onmisbaar voor een goede start
Het is elk jaar hetzelfde liedje in september. Scholieren en studenten maken hun blitse rentree, na
twee maanden vakantie voor de gelukkigen onder hen, en na amper enkele dagen voor wie zich tijdens de zomer goedschiks of kwaadschiks in zijn leerstof mocht verdiepen. Terug naar school betekent ook nieuwe, kleurrijke spullen die zich bliksemsnel verspreiden tijdens de speeltijd. Nieuw
jaar, nieuwe inspiratie, nieuwe trends.
De mode voor 2013-2014 zal ‘British’ zijn: Schotse ruit met tal van ‘glam rock’-details (leer, spijkers). Gedaan met de veel te vrolijke Hipanema-armbandjes. Maak plaats voor baskets met spijkers, tijdelijke tatoeages en tartanmotieven. Ga voor rood! En stort u op de nieuwe iPhone die goudkleurig zal zijn. Over enkele maanden
hebben we dan ook nog de Google Glasses of de geheimzinnige smartwatches Galaxy Gear en iWatch.
Bij BNP Paribas Fortis Private Banking is er geen sprake van een terugkeer. Onze teams zijn namelijk onafgebroken
in de weer, zomer en winter. De private bank is ook niet onderhevig aan modegrillen. Onze beleggingsspecialisten
trachten daarentegen voortdurend te anticiperen op nieuwe tendensen op de financiële markten. Valuta’s die momenteel de voorkeur genieten? Obligaties die u maar beter vermijdt? We vertellen u er alles over in deze editie. Aandelen die we u kunnen aanbevelen? Een thema waar u op kunt mikken? Onze specialisten hebben het allemaal voor
u uitgezocht.
Maar als u toch nog uw gading niet vindt in alle artikels die we maand na maand
in Invest News publiceren, herinneren we u er graag aan dat u met al uw
suggesties voor artikels terecht kunt in onze mailbox:
investnews@bnpparibasfortis.com
Een goede start en veel leesgenot!

Thierry Charlier,
director investment services
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Belangenconflicten
Belangenconflicten kunnen bestaan in hoofde van BNP Paribas Fortis NV en de met haar verbonden vennootschappen op datum van het opstellen van dit document. In dit verband werden bijzondere gedragsregels en interne procedures uitgewerkt. Deze gedragcodes en de bekendmakingen in verband met mogelijke
belangenconflicten in hoofde van BNP Paribas Fortis NV en de met haar verbonden vennootschappen zijn
beschikbaar op http://disclosures.bnpparibasfortis.com en, wat de BNP Paribas Group betreft, op
http://eqd.bnpparibas.com/compliance/index.aspx.
U kan deze informatie eveneens bekomen via uw contactpersoon.

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 financiële 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.
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VRUCHTBARE VOEDINGSBODEM VOOR EEN STIJGENDE RENTE

De groene scheuten
van de economie
Europa zegt recessie
vaarwel
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Groene scheuten. We associëren ze
veelal met de lente. Maar wat de
wereldwijde economie betreft kwamen ze nu vooral in de zomer tevoorschijn. Of beter gezegd: ze werden in de zomer zichtbaar. Zo zagen
we voor Europa, dat als geen ander
continent kreunde onder de kredietcrisis, voor het voorbije tweede
kwartaal bescheiden groeicijfers opduiken. En dat na zes kwartalen van
economische inkrimping of recessie.
Eindelijk terug wat zon. En wat meer
is: niet alleen de sterke staten uit
het Noorden van de Europese Muntunie stonden in het zonnetje. Ook
de vermaledijde landen uit het Zuiden kwamen uit de schaduw. Niet
dat we hier al veel groei bespeuren.
Maar alles wijst erop dat zij bezig
zijn de grote bocht te maken, die
hun economieën terug op het goede
spoor moet zetten. De concurrentiekracht verbetert, de exportcijfers
verbeteren, het klimaat onder ondernemers klaart op, enz…

Sterkte van de euro eerder
tijdelijk

De betere sfeer rond het oude Europa is de markten niet ontgaan.
Het leverde alvast twee winnaars
op: de euro en de Europese aandelenmarkten. Die laatste wisten een
mooie inhaalbeweging in te zetten
ten aanzien van hun Amerikaanse
confraters. De kracht van de euro is

We konden ons deze zomer verheugen over een
bescheiden verbetering van het wereldwijde
economische klimaat. De obligatiemarkten gaan
nog steeds gebukt onder de in mei aangekondigde
wijziging van de Amerikaanse monetaire politiek.
De aandelenmarkten hebben daar minder last
van. Europa maakte de voorbije maanden een
gedeeltelijke inhaalbeweging ten opzichte
van Wall Street.
GEERT RUYSSCHAERT, SENIOR STRATEGIST

voor een stuk ook te wijten aan de
sterk verschillende monetaire politiek van de VS ten opzichte van Europa. De Amerikaanse centrale bank
(Fed) pompt nog iedere maand miljarden dollars in de economie via
de aankoop van staatsobligaties
en hypotheekleningen. Die
geldinjecties wegen op de
dollar. In Europa zijn ze

onbestaande. Integendeel. De Europese Centrale Bank (ECB) is zoetjesaan het geld terug uit de markt
aan het zuigen dat ze er eerder in
had geïnjecteerd. Het verschil tussen de politiek van de Fed en de ECB
werkt structureel in het nadeel van
de dollar.
Op 22 mei kondigde de Federal Reserve aan haar geldinjecties langzaam te laten uitdoven. De Amerikaanse economie is immers aan de
beterhand. De vastgoedmarkt heeft
terug de wind in de zeilen en de
werkloosheid daalt. De Amerikaanse banken lijken geheeld van hun
wonden. Voor het tweede kwartaal
konden ze schitterende winsten
voorleggen. Amerika wandelt dus
terug de goede richting uit. En dus
is hulp van de centrale bank niet
meer nodig, of toch minder nodig.
Als de geldinjecties opdrogen, zou
dat in het voordeel moeten spelen
van de dollar. Begin september zagen we het groene biljet eindelijk
verdapperen ten aanzien van de
euro. Ook de toch nog steeds stevigere wortels van de Amerikaanse
economie rechtvaardigen een appreciatie van de dollar.

Een forse stijging van de
rentevoeten

Door de aankopen van staatsobligaties hield de Amerikaanse centrale bank de langetermijnrente de
voorbije jaren op een kunstmatige
wijze onder de knoet. Nu die steun
dreigt weg te vallen, zien we de langetermijnrente snel stijgen. Om dat
even te illustreren: begin mei stond
de Amerikaanse tienjaarsrente nog
op 1,6%, vandaag is dat bijna 3%. In
absolute cijfers is dat nog geen percentage om omver te vallen. Maar
de inflatie is ook laag. En als u de
rentevoeten afzet ten opzichte van
die inflatie, dan ziet u dat de reële

rente terug positief is. U verdient
dus echt weer geld met obligaties.
Begin dit jaar was dit anders.
Betekent dit dat het voor beleggers
terug interessant is om obligaties te
kopen? Dat hangt er vanaf hoe u het
bekijkt. Dat de rente boven de huidige en verwachte inflatie uitsteekt,
is op zich een pluspunt. Helaas gaat
het enkel om de langetermijnrente.
En 3% is de hemel niet. Anderzijds
riskeert u dat uw obligatie in waarde
daalt als de rente blijft stijgen. Akkoord, normaliter zult u op het einde van de rit uw obligatie wel voor
100% terugbetaald krijgen. Maar
tien jaar is lang, en als u in tussentijd geld moet vrijmaken, dreigt u
uw obligatie enkel met verlies te
kunnen verkopen.
Natuurlijk moet u zich ook afvragen
hoe sterk en snel die rente stijgen
zal. Rentevoeten op veilig staatspapier bewegen vooral in functie van
inflatie- en groeivooruitzichten. De
inflatie is momenteel laag en mede
door de zwakke vraag en de onder
druk staande lonen zien we dat niet
meteen veranderen. De economie is
er beter aan toe dan voorheen. Toch
vereist het wegwerken van de immense staatsschulden nog steeds
een soberheidsbeleid dat de economische groei op korte termijn afremt. Conclusie: noch langs de kant
van de inflatie, noch langs de kant
van de groei vindt u veel redenen
voor een spectaculaire rentestijging.
Misschien is die rente zelfs al te ver
vooruitgelopen op de feiten en kunnen we ons in de komende weken en
maanden eerder aan een bescheiden terugval verwachten. Daar kunt
u op inspelen door een louter tactische positie op langlopend staatspapier in te nemen. U profiteert dan
van de hogere coupon en – als de
rente tijdelijk wat terugvalt – een
meerwaarde op de obligatie. Afge-

zien van dit type manoeuvres zien
we weinig opportuniteiten in de
markt van hoogkwalitatieve staatsen bedrijfsobligaties. Daarom raden
we nog steeds een diversificatie aan
richting hoogrentende obligaties en
voor een aantal beleggers ook converteerbare obligaties. Over onze
visie op obligaties van groeilanden
leest u meer vanaf pagina 8 in dit
nummer.

De beste troeven

De aandelenmarkten hebben voor
de belegger nog steeds de sterkste troeven. De voorbije maanden
sponnen aandelen vooral garen uit
het feit dat er weinig of geen interessante alternatieven te vinden
waren in de veiliger obligatiemarkten. Nu de Amerikaanse rente op
3% staat, is dat alternatief er wel.
Of toch een beetje. Want echt hartverwarmend kunt u een rendement
van 3% op tien jaar niet noemen.
Kortom, TINA (het letterwoord dat
staat voor ‘There is no alternative’),
geldt nog steeds, maar minder dan
voorheen.
Om het feestje verder te zetten,
zullen aandelen in de toekomst dus
uit een ander vaatje moeten tappen. En dan komen onze groene
scheuten aardig van pas. Want als
de economie opklaart, dan zal ook
het vertrouwen in de toekomstige
winstcreatie van bedrijven verbeteren en zullen beleggers bereid zijn
om tegen duurdere waarderingen
aandelen te blijven kopen.
Voor de beurzen is de onderliggende trend dus nog steeds stijgend. Al
liggen er wel wat stenen op de weg.
Hoe zullen de markten reageren als
de Fed duidelijkheid schept over
het tijdsschema voor de stopzetting
van de maandelijkse geldinjecties?
Of wanneer het debat heropend
wordt over het toegestane schul-
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denplafond in de VS? En wat met
de politieke stabiliteit in Italië, waar
de regering-Letta alweer wankelt
na de veroordeling van de voormalige premier Berlusconi? We behouden onze positieve kijk op westerse
aandelen. Maar van tijd tot tijd wat
winst van de tafel halen, kan in de
huidige tijden nooit kwaad.

China terug op het goede
spoor?

Ook in China zien we groene scheuten verschijnen. Het land zit in een
gigantisch
transformatieproces.
Steunde de economie tot nu toe
vooral op goedkope export en met
schulden gefinancierde infrastructuurwerken, in de toekomst moet

vooral de consument de economie
aantrekken. Die consument vinden
we in de sterk opkomende middenklasse met haar almaar complexer wordende behoeften. In de
loop van het eerste semester rezen
er vragen bij de capaciteiten van
de nieuwe leiders in Peking om de
mammoettanker van de Chinese
economie te behouden door deze
hervorming te leiden. De argwaan
bereikte een hoogtepunt toen door
een al te stugge houding van de
Chinese centrale bank een deel van
de banksector op droog zaad kwam
te zitten. Sindsdien versoepelde het
regime zijn houding. Het deed wat
water bij de wijn en zie, dit resulteert de laatste weken in een dui-

delijke verbetering van de economische statistieken.
Niet alleen voor de Chinese beurs,
maar ook voor die van vele andere
groeilanden, is dit een opsteker van
formaat. Logisch: voor vele landen
is China, de tweede grootste economie ter wereld, een belangrijke
handelspartner. Twijfels over China
ondermijnden dan ook de aandelenprestatie van vele groeilanden
in de eerste acht maanden van dit
jaar. De laatste weken komt hier
verandering in. Als de stabilisering
van de Chinese economie zich doorzet, zit er misschien zelfs een trendommekeer in de kaarten.

Markante feiten voor het discretionaire beheer in juli en augustus 2013
De westerse economieën herstellen
geleidelijk aan. Dit zal een nieuwe
aandelendynamiek creëren die niet
meer gedreven wordt door de monetaire stimuleringsmaatregelen van
de centrale banken, maar eerder
door de bedrijfsresultaten. Deze
overgang zal evenwel niet rimpelloos verlopen.
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Anticiperen op correctie Amerikaanse beurzen…
Met deze omschakeling hielden we
ook in ons beheer rekening. Eind juli
stelden we al vast dat de Amerikaanse beurzen in termen van hun
koers/winstverhouding erg duur
waren geworden. We anticipeerden
dan ook op een correctie. Daarnaast
hebben we de verhoogde volatiliteit niet onderschat die gepaard
zal gaan met de geleidelijke afbouw
door de Amerikaanse centrale bank
van de buitengewone steunmaatregelen (‘tapering’). In juni reageerden de financiële markten nerveus
op de aankondiging van die ‘tapering’. Samen met de dure waarde-

ringen noopte dit ons midden augustus tot de afbouw met 1% tot 4%
(naargelang het risicoprofiel) van
het VS-aandelengehalte. Dit werd
daardoor herleid tot neutraal. Dat
belette ons eind augustus evenwel
niet om uit tactische overwegingen een positie in te nemen in de
achtergebleven oliewaarde Royal
Dutch. Volgens onze analisten is dit
een deep value stock die ons op de
meest verantwoorde manier (stabiel, veilig dividend) in staat stelt
een extra graantje mee te pikken op
de energiemarkt.

Overgewicht voor aandelen
De recente correctie maakt ons
niet ongerust. Wel houden we de
internationale context scherp in
de gaten. Op lagere niveau’s hebben we de intentie om opnieuw een
stevig overgewicht op te bouwen
in aandelen, aangezien ze dit jaar
het best presteren. Wat obligaties
betreft, kijken we uit naar verdere
opportuniteiten om ons gehalte
aan vastrentende activa geleidelijk
aan op peil te brengen. Een mooi
voorbeeld daarvan is de aankoop
van de topkwaliteitsobligatie Bank
Nederlandse Gemeenten (1,50%
met vervaldatum 15/04/2020), tegen een prijs van 97,65%, voor een
brutorendement van 1,88%. Deze
AAA-kwaliteitsuitgifte verschaft ons
hetzelfde nettorendement als vergelijkbare obligaties met een AA- of
A rating met dezelfde looptijd.

… en op stijgende rente
Ook de obligatierente anticipeert
op de ‘tapering’. De Amerikaanse
rente steeg het sterkst tot ongeveer
2,80%. We maakten van deze opportuniteit gebruik om te herbeleggen in 10-jarige Amerikaanse overheidsobligaties met een deel van de
dollarliquiditeiten die vrijgekomen
waren door de gedeeltelijke verkoop van VS-aandelenposities.
Johan Temmerman,
senior discretionary investment manager
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RENTE OP 10 JAAR

(Bron: Bloomberg Consensus)
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Obligatiemarkten

OBLIGATIES VAN GROEILANDEN IN LOKALE MUNT

Wat na de
zware correctie?
Obligaties van groeilanden in lokale
munt kregen de afgelopen maanden
forse klappen. De Fed-tapering was
de directe aanleiding en zette een
verkoopgolf in gang. We raden af
obligaties in lokale munt te verkopen.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX PRB

De aanleiding
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De inzinking van obligaties van groeilanden in lokale
munt startte kort na de eerste signalen van de Amerikaanse centrale bank dat het ultrasoepele monetaire
beleid in de komende maanden geleidelijk zou afgebouwd worden. Dit is de zogenaamde ‘tapering’ van de
Federal Reserve (Fed). Er kwam een verkoopgolf van
obligaties uit groeilanden op gang nu de markt vreest
dat de investeringsstroom richting groeilanden zal opdrogen als de Amerikaanse centrale bank besluit minder dollars te drukken.
Dit effect werd nog versterkt door de afkoeling van de
Chinese economie. China is niet alleen het absolute
boegbeeld van de groeilanden, maar heeft zich de afgelopen jaren ook opgewerkt tot een van de toonaangevende spelers in de internationale handel. Een tragere
groei van de Chinese draak speelt via een lagere vraag
ook direct de andere groeilanden parten. Ten slotte
zorgde de groeiende spanning rond Syrië en bij uitbreiding het hele Midden-Oosten voor een daling van de
risicobereidheid bij beleggers.

Deze kwalijke cocktail leidde een verkoopgolf in die
de obligatiekoersen lager stuurde en de munten van
groeilanden onderuit haalde. In de grafiek hiernaast
zien we de evolutie van verschillende munten t.o.v. de
euro sinds begin dit jaar en sinds 1 mei, kort voordat
de Fed het voor het eerst had over tapering. Landen
met een tekort op de lopende rekening zoals India, Indonesië, Turkije, Brazilië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika
kregen de hardste klappen. De lopende rekening geeft
het saldo met het buitenland op het vlak van in- en uitvoer van goederen, diensten, inkomensoverdrachten en
transfers. Een tekort wijst er op dat gezinnen, bedrijven
en overheid samen onvoldoende sparen om de investeringen te financieren. Het verschil moet dan gedicht
worden via het aantrekken van buitenlandse investeringen. Geen evidentie als de risicoaversie stijgt in de
groeilanden.

2013, een ‘déjà-vu’ van 1997?

De vraag dringt zich op of er gelijkenissen zijn met de
Aziatische crisis van 1997. Toen gingen de munten van
voornamelijk Zuidoost-Aziatische landen zwaar onderuit. De voornaamste oorzaken waren de onhoudbare
koppeling van sommige van deze munten aan de USD,
de flinterdunne internationale reserves die de landen
kwetsbaar maakten voor speculatieve aanvallen en de
lokale financiële markten die er niet in slaagden grote
financiële stromen te verwerken.

Er zijn een aantal cruciale factoren die de groeimarkten
vandaag kenmerken die voor een grotere veerkracht en
stabiliteit zorgen. De vergelijking met 1997 gaat volgens
ons om volgende redenen niet op:
1. De directe aanleiding van de verkoopgolf, nl. de vrees
voor tapering ligt buiten de groeilanden. Ondanks
een duidelijke vertraging van de economische groei
is er nergens sprake van een recessie. Sinds de start
van de financiële crisis in 2008 hadden de groeilanden een mooie voorsprong opgebouwd op het Westen, de recente correctie is dan ook deels ingegeven
door winstnemingen.
2. De internationale reserves zijn in de meeste landen
vandaag een pak hoger dan in 1997. Dit geeft de
groeilanden de munitie om te reageren en de eigen
munt te verdedigen tegen een verdere daling. Dit is
exact wat we momenteel zien in bv. Brazilië, Turkije
en India. Deze landen trachten de val van de eigen
munt te stoppen door actief in te grijpen op de wisselmarkten.

Wisselkoersevolutie (%) t.o.v. de euro sinds begin dit jaar en
sinds 01.05.2013

3. Er zijn vooralsnog geen tekenen van problemen in
de financiële sector. De striktere regulering van de
afgelopen jaren lijkt zijn vruchten af te werpen.
4. De lokale financiële markten hebben een indrukwekkende evolutie ondergaan waardoor de nood minder
hoog is om de binnenlandse beleggingen om te zetten naar vluchtmunten zoals de USD.
5. Anders dan in de jaren 90, waar munten van groeilanden vaak een koppeling hadden met de USD, hanteren de meeste groeilanden vandaag een vlottende
wisselkoers. Het voordeel hiervan is dat de wisselkoers een buffer vormt voor conjunctuurschommelingen. Bij een afnemende groei deprecieert de munt
waardoor de exportsector een duwtje in de rug krijgt
en kan bijdragen aan het herstel van de economische
groei. Het nadeel is dat beleggers in obligaties van
groeilanden in lokale munt geconfronteerd worden
met een sterke tussentijdse volatiliteit.

Wat nu?

Uit dit laatste volgt de belangrijke conclusie dat het
investeren van een deel van de beleggingsportefeuille
in groeimarkten bij uitstek een langetermijnstrategie is.
Het komt er dan ook op aan doorheen de conjunctuurgolven het hoofd koel te houden en paniekverkopen te
vermijden.
De onderliggende fundamenten van groeilanden zijn
verzwakt maar staan zeker nog niet op alarmniveaus.
Bovendien zijn er stilaan indicaties om aan te nemen
dat het ergste achter de rug is. Zo zal er de komende
weken meer duidelijkheid komen over de exacte timing
van de Fed-tapering. Ook wijzen de jongste cijfers op
een verbetering van de economische vooruitzichten in
onder andere China en Brazilië en lijkt een verspreiding
van het Syrische conflict naar het volledige MiddenOosten eerder onwaarschijnlijk.

CHINESE RENMINBI
AMERIKAANSE DOLLAR
MEXICAANSE PESO
NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR
POOLSE ZLOTY
RUSSISCHE ROEBEL
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Conclusie
We raden af om obligaties van groeilanden in
vreemde munt te verkopen na de forse daling van
de afgelopen maanden. De onzekerheid en uitzonderlijk hoge volatiliteit zullen hoogstwaarschijnlijk
nog een aantal maanden aanhouden maar er zijn
bemoedigende signalen die een herstel kunnen
inleiden. Nieuwe posities zijn enkel geschikt voor
dynamische beleggers die de volatiele rit kunnen
uitzitten.
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Obligatieportefeuille

NAAR EEN ABSOLUUT OBLIGATIERENDEMENT VIA…

Flexibiliteit en
opportunisme
De Europese en Amerikaanse economie doen het duidelijk terug
beter. Dit goede nieuws heeft de langetermijnrente van de VS
en Europa omhoog geduwd. Toch heeft de recente rentestijging
ook een negatieve impact op de klassieke obligaties. Met een
flexibel obligatiebeheer kunt u als belegger toch extra rendement
behalen. We vroegen uitleg over het flexibele obligatiebeheer
aan Bill Eigen, hoofd van J.P. Morgan Asset Management inzake
flexibel obligatiebeheer en wereldwijd beschouwd als expert wat
betreft deze beleggingsmethode.
INTERVIEW DOOR GUY JANSSENS, INVESTMENT SPECIALIST
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Welke mogelijkheden hebben vastrentende beleggers in het huidige klimaat van lage rentes?
Bill Eigen (BE): Vooral in het huidige
klimaat van lage en stijgende rentes
is flexibiliteit cruciaal, net zoals onbeperkt kunnen beleggen en een focus op
absoluut rendement. Wereldwijd zijn de mogelijkheden
binnen vastrentende waarden niet altijd beperkt tot de
traditionele, binnenlandse markten die hoge kwaliteit
bieden, zoals bedrijfsobligaties en staatsobligaties met
een Investment Grade-rating. Toch zijn veel beleggers
hun gespreide vastrentende waarden blijven concentreren binnen deze traditionele strategieën. De toekomstige rendementen van dit soort traditionele fondsen
worden zeer sterk beïnvloed door de ontwikkeling van
de rente. Een rentestijging, zoals tijdens de afgelopen
maanden, leidt tot minder aantrekkelijke rendementen.

Daarom is het beter om niet verplicht te zijn permanente belangen te hebben in bepaalde beleggerscategorieën, maar wel opportunistisch te kijken naar de
mogelijkheden op de vastrentende markten. Beleggers
moeten een positief, absoluut rendement trachten na
te streven in plaats van te proberen om een traditionele index te verslaan. Ongeacht de marktomgeving
zou de focus moeten liggen op het samenstellen van
portefeuilles met een verscheidenheid aan niet-gecorreleerde rendementsbronnen die de nadruk leggen op
kapitaalbescherming. Het allerbelangrijkste daarbij is
dat men alleen uit liquiditeiten stapt als zich logische,
weloverwogen en intelligente beleggingsmogelijkheden
voordoen.
In de Verenigde Staten is de rente aanzienlijk gestegen. Denkt u dat deze stijging zal voortduren?
(BE): De rentes laten hun meerjarige dieptepunten
steeds verder achter zich. Er zijn sterke argumenten
om aan te nemen dat deze huidige situatie blijft aan-

houden. Het sterke Amerikaanse banencijfer in juli bewees andermaal dat de arbeidsmarkt weer gezond aan
het worden is. In de afgelopen zes maanden kwam de
gemiddelde groei van het aantal (niet-agrarische) banen uit op 200.000. De markten begonnen een einde in
te prijzen van de ‘eeuwige’ kwantitatieve versoepeling
door de Fed (Federal Reserve) en het daarbij horende
opkoopprogramma van obligaties. Daardoor liep de
rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties op tot
2,75%.
We verwachten dat de marktspelers hun focus weer
meer zullen richten op de fundamentele factoren, zoals
de arbeidsmarkt op de middellange termijn.
Zijn High-Yield obligaties nog steeds aantrekkelijk, na
de sterke stijging in de laatste jaren?
(BE): De fundamentele argumenten om in High-Yield bedrijfsobligaties te beleggen blijven intact. Omringd door
vooruitzichten van lage groei, zijn bedrijven die beroep
doen op de markt van High-Yield obligaties conservatieve cashniveaus blijven aanhouden op hun balansen.
Tegelijk profiteerden ze van zeer lage rentes bij het
herfinancieren van aflopende obligatieleningen. Transacties gericht op obligaties van lagere kwaliteit blijven
binnen het segment aantrekkelijk. Dit komt doordat de
vergoeding aantrekkelijk blijft voor het risico van obligaties met een B-rating en bepaalde obligaties met een
rating van CCC+, terwijl tegelijk sprake is van lage wanbetalingsverwachtingen en sterkere fundamentele cijfers. Dit soort aankopen heeft dit jaar goed gepresteerd.

RATINGS
investment grade
S&P / Fitch

Moody’s

speculative grade
S&P / Fitch

Moody’s

AAA

Aaa

BB+

Ba1

AA+

Aa1

BB

Ba2

AA

Aa2

BB-

Ba3

AA-

Aa3

B+

B1

A+

A1

B

B2

A

A2

B-

B3

A-

A3

CCC+

Caa1

BBB+

Baa1

CCC

Caa2

BBB

Baa2

CCC-

Caa3

BBB-

Baa3

CC

Ca

C

C

D

D

i
Wenst u meer te weten over
dit type obligatiebeheer?
Praat erover met uw
private banker. Hij zal
graag met u bekijken hoe
u dit kunt inpassen in uw
beleggingsportefeuille.

Welke segmenten binnen bedrijfsobligaties zijn nog
aantrekkelijk?
(BE): Zoals hierboven besproken, bieden High-Yield
bedrijfsobligaties nog steeds een van de grootste rendementskansen. Hoewel er dit jaar tot nu toe enkele
winnende sectoren zijn (vooral Vervoer, Media en Detailhandel), waren beslissingen met betrekking tot effectenselectie en verdeling over kwaliteit, veel belangrijker.
Vooruitblikkend zijn er nieuwe beleggingskansen ontstaan in obligaties met fundamenteel sterke hypotheken
als onderpand en aantrekkelijke rendementen. Hypotheekagentschappen van de Amerikaanse overheid zijn
namelijk betrokken bij initiatieven voor ‘risicodeling’.
Voor dit initiatief hebben de officiële, door de overheid
gesponsorde, agentschappen zoals Fannie Mae en Freddie Mac de opdracht gekregen om kredietrisico uit hun
balansen te halen in 2013, door de verkoop van obligaties en leningen aan de prive kapitaalmarkt.

Een kredietwaardigheidsbeoordeling geeft ons inzicht in hoeverre de uitgever (‘emittent’) zijn schuldverplichtingen kan nakomen wanneer u een obligatie aankoopt (die binnen uw risicoprofiel past).
Ter herinnering onderscheiden we ratings van goede kwaliteit
met een gecontroleerd risico of ‘Investment Grade’, ofwel van
mindere kwaliteit met een hoog risico of ‘Speculative Grade’.
		
Een hoger risico betekent gewoonlijk een hoger rendement. Een
ratingverlaging, en vooral een ratingverlaging naar de categorie ‘Speculative Grade’, zorgt doorgaans voor een verlaging van
de prijs en een verhoging van het obligatierendement, maar
daar staat uiteraard tegenover dat de kans stijgt dat de emittent zijn schuldverplichting moeilijker kan naleven.		
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Aandelenmarkten

EUROPESE AANDELEN

The place
Dankzij de relatief lage waardering,
de wegebbende eurocrisis en de eerste
tekenen van groene economische
scheuten blijven we positief voor
Europese aandelen. We geven hierbij
de voorkeur aan cyclische waarden
aangevuld met een select clubje
van defensieve groeiwaarden tegen
aantrekkelijke koersen.
SANDRA VANDERSMISSEN EN RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALISTS
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Europa: opnieuw op de beleggerskaart
“Het kan verkeren”, zei ooit een bekende Nederlander.
Terwijl de Europese aandelen amper een jaar geleden
nog werden verguisd (u weet wel, de eurocrisis), keert
de interesse voor onze regio in toenemende mate terug.
Dit vertaalt zich in een aanzwellende stroom van internationaal beleggingsgeld richting Europese aandelen.
Zoals u ook elders in deze editie kunt lezen, zijn we al
een tijd positief voor de aandelenmarkten in het algemeen en de Europese in het bijzonder. Een visie die we
verder aanhouden met bovendien een cyclische sectorvoorkeur. Werd een eerste haussefase vooral gedragen
door de monetaire stimuli, dan is een macro-economische heropleving belangrijk om deze stijgende trend
verder te zetten. Na de centrale bankiers de economie
dus. Mogelijke correcties op korte termijn (Syrië, politieke verkiezingen, Fed-tapering, etc.) beschouwen we
eerder als koopkansen.

to be!
Waarom Europa? Waardering, risico en groei
Onze positieve visie voor Europese aandelen is te danken aan 3 belangrijke factoren.
- De relatieve onderwaardering van Europa versus
de VS. De Europese aandelenmarkten zijn inderdaad
ondergewaardeerd tegenover grote broer Amerika.
De VS noteert tegen ongeveer 21 keer de zogenaamde CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings ratio of
een cyclisch aangepaste koers/winstverhouding). Dit
is in lijn met het langetermijngemiddelde. In Europa
bedraagt dit cijfer dan weer slechts 12 versus gemiddeld 18. Europa heeft dus nog een achterstand in te
lopen.
- Naast een goedkopere waardering kunnen Europese
aandelen bovendien genieten van een fors lagere risicopremie, nu de kans op het uiteenspatten van de
eurozone sterk is afgenomen.
- Tenslotte zijn er alsmaar meer indicaties van niet
alleen een stabilisering, maar zelfs een herneming
van de economische groei in Europa. Dit is uiteraard goed nieuws voor de winsten van bedrijven en
dus ook voor de beurskoersen. Mogelijk hebben we in
het tweede kwartaal het einde van de neerwaartse
winstbijstellingen voor bedrijven in Europa gezien.
Een bijkomende ondersteunende factor van formaat.
Bij dit alles spelen uiteraard het renteverhaal, dat in
Europa nog een lange weg richting normalisatie heeft
af te leggen, de vele herstructureringen die bedrijven
‘leaner and meaner’ hebben gemaakt en de toenemende overnamegolf in diverse sectoren. Kortom, het
TINA-effect (‘There is no alternative’) voor Europese
aandelen is nog steeds van de partij.

Europese kanshebbers: een overzicht

Naast uiteraard voldoende diversificatie binnen een
portefeuille, blijft selectiviteit in de aandelenkeuze de
boodschap voor de komende maanden.
Hieronder geven we een overzicht van een aantal interessante Europese aandelen met een duidelijke voorkeur
voor cyclische sectoren, inclusief financiële waarden.

cyclische aandelen
AGEAS: 10% vergoeding voor aandeelhouders in 1 jaar
Nu de Fortis-erfenis grotendeels is afgebouwd, kan
Ageas zich ten volle focussen op de winstgevendheid
van verzekeringen, de kernbusiness. Een trend die met
ambitieuze langetermijndoelstellingen nog wordt versterkt. Op basis van een aantrekkelijke waardering,
sterke solvabiliteit, groeipotentieel in Azië, verdere focus op aandeelhouderswaarde (30% cash) en sterk verlaagd risicoprofiel blijft Ageas koopwaardig.
ASML: EUV-doorbraak nakend
Meer nog dan de stijgende vraag naar chips en dus
ook naar lithomachines waarin de groep wereldleider
is, wordt de koers van ASML vooral gestuurd door de
vooruitgang met zijn nieuwe generatie machines. Deze
gebruiken EUV of extreem ultraviolet licht als lichtbron
en maken de productie van nog kleinere en krachtigere
chips voor mobiele internettoepassingen mogelijk. Deze
technologie werkt al, het is enkel nog wachten op de
noodzakelijke productie-efficiëntie. Iets wat we in de
komende kwartalen verwachten. Bij succes kan ASML
als EUV-monopolist de komende jaren de omzet verdubbelen bij een verdrievoudiging van zowel vrije kasstroom als nettowinst.

BASF: inhaalbeweging verwacht
Na een periode van mindere prestatie tegenover de
sector en met betere vooruitzichten staat de breed gediversifieerde Duitse chemiereus klaar voor een inhaalbeweging. Naast een interessante waardering heeft de
Duitser binnen de Europese chemie het grootste potentieel om de kosten te drukken en de winstgevendheid
op te voeren.
Deutsche Bank: onderwaardering te groot
Binnen de Europese financials heeft Deutsche Bank
(70% zakenbankier en 30% retail en private banking) het
grootste opwaarts koerspotentieel (ca. 27%). Belangrijke
pluspunten zijn de versterkte kapitaalbasis, de aanzienlijke kostenbesparingen en de deleveraging (afbouw van
de schuldhefbomen) van de groep, samen met verder
herstel van de markten. Aan de zware onderwaardering
zien we daarom stilaan een einde komen.
DSM: Nutrition-herwaardering in stroomversnelling
Na een reeks overnames die de Nederlandse chemiereus meer en meer richting Nutrition (productie van
hoogwaardige voedingssupplementen) hebben gestuurd, kan na het zaaien nu het oogsten beginnen.
Vooral de organische groeiversnelling binnen de defensieve Nutrition-poot in combinatie met mogelijke oplossingen voor de farma- en caprolactamtak (basisgrondstof voor plastics) kunnen de koers een bijkomende
boost geven. Zelfs na de recente koersstijging komt de
waardering nog steeds niet overeen met die van een
quasi-Nutrition speler.

Bedrijf

Munt

Sector

Land

Koers op
11.09.2013

Koersdoel

Opwaarts potentieel

VINCI

EUR

Industrie

Frankrijk

41,745

46,0

10,2%

DSM

EUR

Materialen

Nederland

57,250

64,0

11,8%

SBM Offshore

EUR

Energie

Nederland

15,565

19,0

22,1%

BASF

EUR

Materialen

Duitsland

69,620

80,0

14,9%

Swatch

CHF

Consumptie

Zwitserland

565,000

660,0

16,8%

Infineon

EUR

IT

Duitsland

7,437

8,4

12,9%

ASML

EUR

IT

Nederland

66,990

78,0

16,4%

L'Oréal

EUR

Consumptie

Frankrijk

124,700

150,0

20,3%

AGEAS

EUR

Financiële waarden

België

31,605

37,0

17,1%

Edenred

EUR

Industrie

Frankrijk

23,350

27,5

17,8%

Deutsche Bank

EUR

Financiële waarden

Duitsland

35,115

43,0

22,5%

Telefonica

EUR

Telecommunicatie

Spanje

11,075

13,0

17,4%
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Infineon: surfen op industriële revival
Infineon is bijzonder goed gepositioneerd in semiconductoren voor wagens, industriële toepassingen, alternatieve energie en voor eindmarkten zoals identiteitskaarten en veiligheid. Het gaat allemaal om seculaire
groeimarkten. De huidige investeringscyclus weegt op
de marges, maar de groep behoudt de doelstelling om
tegen 2015 terug te keren naar een gemiddelde marge
van 15% doorheen de cyclus.
SBM Offshore: klaar voor booming FPSO-markt
De grootste leverancier ter wereld van drijvende olieplatforms (zgn. FPSO’s) staat na de afronding van een
aantal probleemdossiers voor jaren van sterke groei.
Een kanshebber binnen de oliedienstensector op basis
van de lage waardering, het rijk gevuld orderboek met
nieuwe contracten in de pijplijn, de versterkte kapitaalbasis na twee geslaagde kapitaaloperaties en het fors
verminderd risicoprofiel.
Swatch: te goedkoop groeiaandeel
Swatch blijft aan een lichte korting tegenover het sectorgemiddelde noteren Dit is volgens ons niet verantwoord. In tegenstelling tot het verleden heeft de recente groeivertraging in de sector niet meer gewogen
op de spelers van uurwerken en juwelen dan op de fabrikanten van lederwaren en andere luxemodeartikelen. Dankzij de gediversifieerde portefeuille bedroeg de
onderliggende omzetgroei van juwelen en uurwerken in
het eerste halfjaar maar liefst 11%.

Ons advies over de aandelen die in dit artikel
aan bod komen
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Evolutie van de aanbeveling
over de laatste 12 maanden

Datum

Vinci

Van Houden naar Kopen

3/9/2013

DSM

Kopen

/

Bedrijf

SBM Offshore
BASF

Kopen

/

Van Houden naar Kopen

11/6/2013

Swatch

Kopen

/

Infineon

Van Houden naar Kopen

27/3/2013

ASML

Van Houden naar Kopen

4/9/2013

L’Oréal

Van Houden naar Kopen

25/6/2013

AGEAS

Kopen

/

Edenred

Kopen

/

Deutsche Bank

Van Houden naar Kopen

2/4/2013

Telefonica

Van Houden naar Kopen

4/4/2013

waarde aandelen
Telefonica: een play op Spanje en telecomconsolidatie
We zijn voorzichtig voor de telecomsector omwille van
blijvende druk op het genereren van cash. Toch legt de
huidige consolidatiegolf een bodem onder de koersen,
vooral voor waarden waarin de overheid geen participatie heeft, zoals Telefonica. Telefonica is goedkoop, de
winsten in Spanje en Latijns-Amerika (belangrijk) stabiliseren en in Duitsland versterkt de groep zich (acquisitie van de Duitse activiteiten van KPN door 75%-dochter
Telefonica Deutschland). Het is dividend is goed gedekt.
Spanje maakt slechts 25% van de activiteiten uit, maar
via de positieve impact van lagere interestvoeten en
een lagere risicopremie is Telefonica een vehikel om het
herstel van Spanje te bespelen.
Vinci: een veilige Europa-play bij uitstek
Vinci is een geliefkoosd aandeel om het geleidelijk herstel van Europa te bespelen. De Franse wegenconcessiebusiness houdt goed stand en vertoont zelfs opnieuw
een lichte groei. Het orderboek in de ingenieursactiviteiten blijft goed gevuld. De balans is sterk en de waardering goedkoop. Vinci is bovendien een ‘veilig’ aandeel
met een hoog dividendrendement.

groeiaandelen
Edenred: toegangsticket voor stijgende koopkracht
Edenred is het uitgiftehuis van de befaamde ‘ticket
restaurants’ en andere cheques voor aankoop van bv.
culturele producten en diensten. Overheden wereldwijd
verkiezen een deel van het salaris via deze cheques te
betalen om o.a. de koopkracht te verzekeren en de economie te ondersteunen. De digitalisering leidt ook tot
hogere marges. Hogere interestvoeten zijn positief voor
Edenred. Het dividendrendement is interessant. Dit alles compenseert de hogere waardering ruimschoots.
L’Oréal: schoonheid kent geen prijs
Ondanks de dure waardering, blijven we opwaarts
koerspotentieel zien. Na een sterk eerste halfjaar, blijven
de vooruitzichten voor een jaarlijkse groei van omzet en
winst per aandeel respectievelijk 5% en 10%. Troeven
zijn l’Oréal’s innovatiekracht, de enorme slagkracht van
het marketingbudget en het feit dat de zoektocht naar
‘schoonheid’ een eeuwige drang is, aanwezig in alle culturen. Bovendien is de waardering minder duur als we
rekening houden met de sterke balans en vooral de mogelijkheid dat L’Oréal op termijn en geleidelijk Nestlé’s
participatie in de groep (30%) terugkoopt.

Belgische aandelen

NIEUWE START MET EEN SCHONE LEI ?

Thrombogenics
2012 was voor Thrombogenics een grand cru, met een verdubbeling van de koers.
2013 lijkt op een spiegelbeeld. Wij denken dat het ergste achter de rug is. Toch
dienen beleggers geduld aan de dag te leggen en beseffen dat een hoge risicopremie
nodig blijft.
SANDRA VANDERSMISSEN, SENIOR EQUITY SPECIALIST

Jetrea

Thrombogenics is een biofarmaceutisch bedrijf, ontstaan als spin-off van de K.U. Leuven. Het legt zich toe
op zeldzame aandoeningen, vooral in oogheelkunde.
Het bedrijf ging in 2006 naar de beurs. Jetrea, een eenmalige injectie voor een specifieke vorm van centrale
blindheid (‘VMT/VMA macular hole’) kwam in januari
op de markt in de VS en kreeg goedkeuring in Europa in
maart. In de VS verzorgt Thrombogenics de verkopen
zelf en voor verkopen buiten de VS is er het partnership
met Alcon.
Thrombogenics heeft nooit publiek omzetdoelstellingen voor Jetrea bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat
een soliede financiële balans, zoals vandaag, een prioriteit is. Toch stellen we vast dat, tot voor kort, het
bedrijf prognoses niet tegensprak waarbij analisten
Jetrea als mini-blockbuster waardeerden.

Verkoopverwachtingen drastisch verlaagd

Recent gaf het management een aantal verduidelijkingen over nochtans publiek gekende informatie van
Jetrea. Deze verduidelijkingen zetten analisten aan om
de verkoopverwachtingen drastisch te verlagen (met
30 tot 50%) en/of om ook hogere kosten in te boeken.
Jetrea heeft het grootste potentieel in de patiëntengroep met lichte en beginnende aandoeningen. Analisten vrezen nu dat niet alleen de oogchirurgen dienen
aangesproken te worden om dit ruimer potentieel aan
te boren. Met andere woorden: het aanboren van het
volledige verkooppotentieel zou langer kunnen duren
en meer kunnen kosten.

Ergste leed wellicht geleden

Toch denken we dat de koers het ergste geleden heeft.
Het is positief dat de verwachtingen nu realistischer
zijn en vooral Europa zou op termijn positief kunnen
verrassen. De Europese terugbetalingsinstanties zijn
bijzonder lovend over Jetrea. Bovendien kan Alcon voor
het verkopen van Jetrea in Europa vanaf 2014 leren uit
de ervaringen in de VS, bijvoorbeeld door het inzetten
van verkoopspecialisten om een bredere afzetmarkt in
te palmen. Omwille van de concurrentie met vooral
Bayer in oogziekten, denken we dat Jetrea van vitaal
belang is voor Alcon. Tot slot is er de pijplijn van Research & Development, al bevindt deze zich nog in een
pril stadium.
Ons koersdoel op twaalf maanden werd verlaagd van
EUR 42 (initiatiekoersdoel eind mei) naar EUR 24, en de
aanbeveling werd op 3 september gewijzigd van ‘Kopen’ naar ‘Houden’. Dit koersdoel blijft rekening houden met een hoge risicopremie, nodig omwille van het
weinig gediversifieerde karakter
van het bedrijf. Vandaar
ook de volatiliteit en
een ideale kandidaat voor shorters. Tot slot
hoort de belegging thuis
in een gediversifieerde
portefeuille.
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