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Het Quincypact
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Het was op het Amerikaanse oorlogsschip USS Quincy
dat de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op 14
februari 1945 koning Abdelaziz Ben Abdel Rahman Al Saoud
ontmoette, de stichter van het koninkrijk Saoedi-Arabië.
Een belangrijke ontmoeting die bezegeld werd met een pact
tussen de Verenigde Staten en het Saoedische koninkrijk.

Olie wordt dus opnieuw een heikel gespreksthema, zoals zo
vaak sinds de Tweede Wereldoorlog. Ongetwijfeld speelt de
herverdeling van de kaarten op het vlak van de productie
hierin een grote rol. Vooral omdat de Verenigde Staten door
de opkomst van schaliegas alsmaar minder afhankelijk
worden van hun aloude Saoedische bondgenoot.

Het Quincy-pact was aanvankelijk bedoeld voor 60 jaar en
gaf het land van Uncle Sam tegen een zeer bescheiden prijs
toegang tot de overvloed aan Saoedische aardolie die zeven
jaar eerder ontdekt werd. In ruil daarvoor kreeg SaoediArabië militaire bescherming. In 2005 werd dit akkoord met
nog eens 60 jaar verlengd.

In dit nummer geven onze specialisten een stand van zaken
over de oliesector.

Sinds zijn ontstaan heeft het pact allerlei stormen doorstaan
(de geboorte van de staat Israël, de Jom Kipoeroorlog, het
olie-embargo tegen de Verenigde Staten …). Maar wat blijft er
vandaag nog van over? Niet veel meer gezien de wereldwijde
economische ontwikkelingen, maar ook de geopolitieke
spanningen, die vaak nauw met elkaar verbonden zijn.

Via deze laatste editie van 2014 wensen we u, beste lezer, en al
uw naasten een prettig eindejaar, alsook een bruisende start
en een goede gezondheid in 2015.

Veel leesgenot,
Thierry Charlier
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JALOERS OP JANUS
Even achterom kijken en dan
volle kracht vooruit
Kun je jaloers zijn op een god? We hebben het over Janus,
de Romeinse god met twee gezichten: het ene kijkt naar
het verleden, het andere naar de toekomst. De maand
januari is naar deze god genoemd. De gewone sterveling
kan daarentegen enkel terugblikken op wat is geweest,
want wat komen gaat, kan hij alleen maar trachten te
voorspellen, om dan een heel jaar af te wachten hoeveel
van die voorspellingen - of liever hypothesen - zijn
uitgekomen.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

Voor 2014 viel het mee. We waren positief over de Amerikaanse dollar (USD), voorzichtig over de euro (EUR) en
de Japanse yen (JPY) en over het algemeen positief over
de aandelenmarkten, ook al deed de kracht van de rally
sinds midden oktober onze wenkbrauwen fronsen. Waar
we minder gelukkig waren, net als zowat de hele markt,
was met de lage rente. We gingen er immers van uit dat
die niet verder meer kon dalen. Maar wat niemand voor
mogelijk hield, gebeurde toch: de rente zakte nog dieper,
wat de obligaties verder de hoogte in stuurde.

Automatische daling van de rentevoet

Achteraf gezien lijkt dit fenomeen uiteraard logisch en
gemakkelijk te verklaren. De wereldwijde obligatiemarkt
(overheidspapier, bedrijfspapier etc.) is goed voor ongeveer 100.000 miljard USD. Daarvan kopen de centrale
banken, in 2014 vooral de Amerikaanse en Japanse, en in
2015 waarschijnlijk vooral de Europese en de Japanse, ongeveer 1000 miljard USD. Op het eerste zicht lijkt die 1
procent niet belangrijk. Maar dat is ze wel in het licht van
de prijsvorming. De oliemarkt bijvoorbeeld kampt momenteel met een overschot van ongeveer 1,5 miljoen vaten
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per dag voor een markt van ongeveer 80 miljoen vaten.
De recente beweging van de olieprijs toont aan hoe belangrijk dit fenomeen is. Zo ook duwt een tekort aan papier
de rente automatisch naar beneden. Omdat de rente zo
laag, zelfs te laag staat, gaan beleggers op zoek naar alternatieven en stroomt een deel van het geld automatisch
naar aandelen, hoogrentende obligaties en vastgoed. Dit
betekent evenwel niet dat de recordrace van de Dow Jones,
de S&P500 en de Nasdaq eindigt omdat de Amerikaanse
centrale bank geen overheidspapier en staatspapier meer
opkoopt. Het maakt immers niet uit welke centrale bank
geld injecteert. Een groot deel daarvan vindt toch zijn weg
naar de sterkste economie met de sterkste munt.

De aandelen vaarden er wel bij

Dit mechanisme verklaart wellicht ook grotendeels de
sterke beurshausse vanaf de tweede helft van oktober.
Japan beloofde toen de helft van zijn grootste pensioenfonds, dat nog steeds voornamelijk in Japans overheidspapier belegd is, geleidelijk om te zetten naar Japanse en
buitenlandse aandelen. Die beslissing werd gunstig onthaald en had een positieve weerslag op de Nikkei en alle

andere wereldbeurzen. Daarbovenop kondigde de Bank of Japan (BoJ) aan dat ze het
Japanse overheidspapier sneller zou opkopen en zo de geldcirculatie zou verhogen.
Dit klonk zowel de Japanse belegger als de
wereldwijde aandelenliefhebber als muziek
in de oren.
De voorzitter van de Europese Centrale Bank
(ECB), Mario Draghi, beloofde op zijn beurt
dat hij er alles aan zou doen om de stilvallende inflatie in de eurozone, en daar is de
dalende olieprijs niet vreemd aan, zo snel
mogelijk weer aan te zwengelen. Iedereen
hoopte op een snelle kwantitatieve versoepeling op z’n Amerikaans, dus een aankoop
van Europees overheidspapier. China kwam
dan weer met een onverwachte renteverlaging op de proppen en injecteerde geld in het
systeem via een aantal technische ingrepen.

Bis repetita placet

Het verhaal van meer liquiditeit, een lage
rente, stijgende aandelenmarkten en een
stijgende dollar zet zich verder. Het ziet er
naar uit dat dit ook aan het begin van het
nieuwe jaar zo zal zijn. Mario Draghi herhaalde op de laatste ECB-persconferentie
voor Kerstmis dat er naar alle waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal bijkomende
onconventionele maatregelen volgen om de
economie en de inflatie weer aan te zwengelen. Het zal niet makkelijk
zijn om de

Duitsers en een aantal anderen te overtuigen. Voorzitter Draghi blijft erop hameren
dat enkel prijsstabiliteit telt (een inflatie
van net onder de 2%). Die is er momenteel
niet, dus kunnen we op de markten o.a. bijkomende maatregelen verwachten.
Maar hoe lang kunnen en willen de centrale
banken nog doorgaan met dit beleid? Waarschijnlijk zo lang als nodig. Hopelijk doen de
lagere olieprijs en zwakke euro, gecombineerd met een extreem lage rente, de economische motor op een bepaald moment
opnieuw aanslaan, zodat de ECB haar beleid wat kan versoepelen. Dat zal de bedrijven in de eurozone dan de kans geven om
hun resultaten, die nog steeds op hetzelfde
niveau staan als 15 jaar geleden, eindelijk
weer op te krikken.

Onder het juk van de olieprijs

Belangrijk in het hele verhaal is natuurlijk
ook de olieprijs. Mogelijk begint hier een
nieuw tijdperk waarbij de Opec-landen,
vooral Saoedi-Arabië, niet meer willen instaan voor de prijsstabiliteit door bij het
minste overschot de eigen productie te verminderen. Zo kunnen (konden) de Amerikaanse schalieolieproducenten een steeds
groter marktaandeel van de Opec-landen
afsnoepen. Hieraan schijnt voorlopig een
einde te zijn gekomen, omdat Saoedi-Arabië heeft aangegeven dat niet
langer het kartel, maar de vrije
markt de prijs bepaalt. Een aantal schalieolieproducenten heeft
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een relatief hoge marginale productiekost. Als de prijzen laag blijven, kan
het aanbod dalen, of toch zeker de capaciteit niet veel meer verhoogd worden. Zo kunnen de prijs en de markt
stabiliseren en een nieuw evenwicht
vinden.
Voorlopig blijft de olieprijs waarschijnlijk zwak en volatiel tot er een
wereldwijd akkoord komt (dus niet alleen binnen de Opec-landen) om de
productie te verminderen. Op korte
termijn zorgt dit voor een zwakke inflatie en meer druk op de ECB om actie
te ondernemen. Deze zwakke olieprijs
komt evenwel tegelijk de consumenten en de groei in een aantal van de
invoerende landen ten goede.

Als geschiedenis alles was
voor de beurs, dan waren
bibliothecarissen de rijkste
mensen.
Warren Buffett,
Amerikaanse miljardair en belegger

Een fascinerend nieuw jaar

2015 belooft weer een interessant
jaar te worden voor de markten. Eigenlijk hoeven we op Janus niet jaloers te zijn, omdat het analysewerk
en de continu evoluerende variabelen
en omstandigheden boeiend blijven.
Voor Mario Draghi en zijn collega’s

van de centrale banken is in 2015 het
uur van de waarheid aangebroken.
Elk woord en gebaar zal nauwlettend
gevolgd worden, want in de schijnwerpers van de financiële wereld mag
je niet teleurstellen noch fouten maken. Happy 2015!

Markante feiten van het discretionaire beheer in november
Het gulle monetaire beleid biedt
op termijn een stevig houvast voor
onze economieën
Ook deze maand konden de markten
dankzij de monetaire autoriteiten met
trompetgeschal afsluiten. Nu de balans
van de Amerikaanse Federal Reserve
stabiliseert, neemt die van de Bank of
Japan razendsnel toe. Voorts heeft de
Chinese centrale bank voor de eerste
keer sinds 2012 haar rentes verlaagd.
De Europese Centrale Bank overweegt
dan weer nieuwe initiatieven als het
huidige beleid niet volstaat om de inflatiedoelstelling van 2% te halen.
Het resultaat van die initiatieven is
doorslaggevend voor de gezondheid
van de Europese economie en bijgevolg voor de sterkte van de Europese
aandelen. Bovendien zou de huidige
daling van de euro de winsten, en indirect de beurskoersen, in de komen-

de maanden doen toenemen.
De stijging in november was veeleer
het gevolg van de speculaties dat de
ECB zou beslissen tot een grootschalige kwantitatieve versoepeling, dan
van een verbetering van de fundamentals van de bedrijven en de groei
van hun activiteiten. Maar we houden de moed erin. Het zal dus van de
evolutie in de volgende zes maanden
afhangen of dit scenario effectief bewaarheid wordt.
Voorzichtig positief voor aandelen
op middellange termijn
De obligatierendementen daalden.
De dividendrendementen van de belangrijkste aandelenmarkten schoten
daarentegen de hoogte in als gevolg
van het winstmargeherstel.

In november gaf het beheer dan ook
de voorkeur aan trackers en aandelenfondsen met hoge dividenden die
momenteel een lagere bèta hebben
dan de markt. We hebben onze aandelenpositie licht verhoogd, met een
voorkeur voor de Europese markt die
dankzij de interventies van de ECB
een grotere belangstelling van de
beleggers zou kunnen wekken.
Het hele team van het discretionaire
beheer wenst u alvast schitterende
eindejaarsfeesten, gewoonlijk de periode bij uitstek voor de meest risicovolle beleggingen. Zonder het januari-effect te vergeten dat even om de
hoek komt kijken...

Joëlle Closon, investments communication
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4,7

37,3

Banken
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0,0
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4,1

13,9
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8,2

35,0

18,1

Voeding & dranken
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4,3
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2,7

15,4

7,5
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Grondstoffenmunten

Welke vreemde munten profiteren van daling olieprijs?

Opgelet voor
de olievlek
De forse daling van de olieprijs heeft een duidelijke impact
op vreemde munten. Op voorwaarde dat de economische
langetermijnvooruitzichten solide blijven, creëert dit
opportuniteiten om bepaalde munten op te pikken.
De Noorse kroon is hier het beste voorbeeld van.
–––
Kristof Wauters, investment specialist fixed income & forex PRB

Olieprijs duikt

De economische basiswet bij uitstek
is dat de prijs bepaald wordt door het
samenspel van vraag en aanbod. Als
de vraag daalt en het aanbod blijft
ongewijzigd of stijgt licht, dan is een
prijsdaling het logische gevolg. Ook de
olieprijs ontsnapt niet aan deze wetmatigheid.
• Vraag
Aan de vraagzijde speelt het moeizame herstel van de wereldeconomie.
De Chinese en Japanse economie geven gemengde signalen en de groei in
de eurozone is ronduit ontgoochelend.
Enkel de VS lijkt op weg naar een duurzaam economisch herstel, maar ook
vanuit die hoek leidt dit niet automatisch tot een grotere vraag naar olie
op de wereldmarkt. De VS is dankzij
de ‘eigen’ schalieolie en -gasexploratie namelijk stilaan op weg om volledig
energieonafhankelijk te worden.
• Aanbod
Het olieaanbod volgde de dalende
vraag niet. Vooral Saoedi-Arabië had
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hierin een belangrijke rol. Het land is
met ongeveer 10% van het aanbod een
van de grootste spelers. De schalietechniek in de VS verkleint de Amerikaanse vraag naar Saoedische olie. Om
het eigen marktaandeel te beschermen, besloot Saoedi-Arabië de productie niet terug te schroeven en gaf het
zelfs extra kortingen aan Amerikaanse
klanten. Er wordt immers geschat dat
de ontginning van schalieolie en –gas
gemiddeld pas rendabel is vanaf een
olieprijs van 75 USD. Saoedi-Arabië
heeft de luxe dat de gemiddelde kost
van olie-exploratie voor hen rond de
27 USD schommelt en ze eventuele
begrotingstekorten gemakkelijk kunnen aanvullen uit de omvangrijke internationale reserves. Het feit dat
Iran de budgettaire pijn al voelt als
de olieprijs onder de 120 USD noteert,
speelt ongetwijfeld ook mee, wetende
dat Saoedi-Arabië en Iran niet de beste
vrienden zijn. Bij de zesmaandelijkse
vergadering van negen belangrijke
olieproducerende landen (OPEC) op 27
november, werd beslist om de productiequota niet te verlagen. Dit stabiele

aanbod duwde de olieprijs nog een stuk verder omlaag.

speuren naar opportuniteiten

De daling van de olieprijs heeft een significante invloed op verschillende munten. Om
een opportuniteit te vinden, kijken we niet
automatisch enkel naar munten die momenteel profiteren van de forse daling van
de olieprijs. We verwachten immers niet dat
deze daling zal aanhouden en zien de komende maanden zelfs een herstel richting
80 USD. Munten die fors afgestraft zijn maar
gezonde langetermijnfundamenten hebben,
zijn interessant. De Noorse kroon is hier een
uitstekend voorbeeld van.
• Noorse kroon: mooi instappunt
Noorwegen en de Noorse kroon (NOK) werden
sinds 2012 geplaagd door een aantal belangrijke (maar tijdelijke) factoren die een grote
invloed hadden op de munt. Noorwegen is
dankzij de bodemrijkdom (vooral olie en gas)
en ijzersterke fiscale discipline een van de
landen met de gezondste langetermijnfundamenten in Europa. Bij onrust of stijgende risicoaversie is het land daarom vaak een veilige
haven voor beleggers. Toen de implosiedreiging van de eurozone in 2011 en 2012 steeds
concreter werd, vloeide er veel geld naar de
Noorse obligatiemarkt. Een sterke appreciatie
van de NOK was het logische gevolg.
Midden 2012 leerde Noorwegen de keerzijde
van de medaille kennen. Nadat Mario Draghi,
de voorzitter van de Europese Centrale Bank
(ECB) onomwonden zijn vertrouwen uitsprak
in het voortbestaan van de euro, keerde het
vertrouwen van de financiële markt terug.
Het geparkeerde geld dat langzaam naar de
NOK was gevloeid, stroomde terug weg uit de
relatief illiquide Noorse obligatiemarkt, wat
een sterk neerwaartse druk gaf op de NOK.
De munt werd sindsdien evenmin geholpen
door het zwakke economische herstel in de
eurozone, veruit de belangrijkste handelspartner van Noorwegen. De recente daling
van de olieprijs duwde de NOK nog verder
naar beneden. De achtste grootste olie-exporteur ter wereld ziet daardoor immers de
exportopbrengsten slinken. Noorwegen heeft
echter een spaarpotje van zo’n 850 miljard
dollar om tijdelijke tekorten op te vangen.

EVOluTIE VAn DE OlIEpRIjs (BREnT) sInDs 01.01.2013
115
105
95
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75
65
01.2013

04.2013

07.2013

10.2013

01.2014

04.2014

07.2014

10.2014

Bron: Bloomberg

Aangezien we verwachten dat zowel de olieprijs als de economische groei in de eurozone
langzaam zullen uitbodemen, kunnen de gezonde langetermijntroeven van de Noorse
economie terug aan de oppervlakte komen.
Zowel voor dit als volgend jaar wordt er in
Noorwegen een groei van 2,6% vooropgesteld. Met een NOK die ondertussen noteert
op het laagste punt in 5 jaar, is dit een mooi
instappunt.
• Turkse lira en Japanse yen:
• voorzichtigheid geboden
Er zijn ook landen die profiteren van de daling van de olieprijs maar waarvoor de economische vooruitzichten te onzeker zijn om
uitgesproken positief te worden over de munt.
Zo profiteert Turkije volop van de lagere olieprijzen aangezien het land 93% van de energiebehoeften moet invoeren. De lagere prijs
is een fiscale meevaller en zorgt bovendien
ook voor wat opluchting rond de stijgende
inflatiedruk. Toch weegt dit volgens ons niet
op tegen de risico’s (een groot tekort op de
lopende rekening, een weinig transparant
en ongeloofwaardig monetair beleid en de
geringe internationale reserves). We blijven
daarom voorzichtig voor de Turkse lira (TRY)
en raden enkel herbeleggingen in de munt
aan. Ook Japan is grotendeels aangewezen
op import om de eigen energiebehoeftes te
voldoen. De positieve effecten van een lagere olieprijs op de Japanse yen (JPY) worden
echter volledig overspoeld door de tsunami
aan geld dat door de Japanse centrale bank
gedrukt wordt in het kader van het ultra-expansieve monetaire beleid.
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Conclusie
De Noorse kroon is een
uitstekende manier om
indirect op de forse daling van de olieprijs in te
spelen.

Energiesector

OLIEPRIJS TUIMELT NAAR BENEDEN

Paniek of
opportuniteit?
Vier jaar lang schommelde de olieprijs ongeveer rond de
100 Amerikaanse dollar (USD). Bedrijven en beleggers
namen dit niveau voor waar aan. Ze gingen ervan uit
dat Saoedi-Arabië deze prijs nodig had om het budget in
evenwicht te houden en zou tussenkomen in de markt als
het nodig was. Tot plots de olieprijs met meer dan 30%
naar beneden tuimelde. Waarom gebeurde dit en hoe
moet het nu verder?
–––
Sandra Vandersmissen,
senior equity specialist

Het Amerikaanse schaliewonder

Met een verwachte groei van het bruto binnenlands
product voor 2014 en 2015 van respectievelijk 2,1% en
2,8% staat de VS naast het VK aan de top inzake groei op
de ontwikkelde markten. Dit heeft de VS onder meer te
danken aan de flexibele arbeidsmarkt en de hogere bevolkingsgroei. Toch is de groei van de Amerikaanse economie
vooral te danken aan de schalie-energie.
Ook de toenemende industriële activiteit in de VS kan
grotendeels verklaard worden door de aanwezigheid van
goedkoop schaliegas. We denken bijvoorbeeld aan het
gebruik van ethaan op basis van gas voor de plasticindustrie. Daardoor moet er niet meer geteerd worden op
het duurdere ethyleen op basis van olie, dat gebruikt wordt
in Europa en op de groeimarkten. Andere factoren die de
‘herindustrialisering’ van de VS verklaren, zijn de stijging
van de loon- en transportkosten bij de delokalisatie naar
groeilanden, nood aan flexibiliteit en patentbescherming.
Het Amerikaanse schaliegas heeft tot slot ook een
positieve impact op het handelstekort en dus de USD.
Het petroleumtekort zou geslonken zijn tot 20% van het
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handelstekort (tegenover 40% vroeger) en de USD nam in
waarde toe. Andere factoren die de sterke USD verklaren,
zijn de monetaire verstrakking in de VS die dichterbij komt
en geopolitieke factoren.

VS energieonafhankelijk?

Het gasprobleem is opgelost, maar de VS zal olie moeten blijven invoeren, al zal dit dalen van 50% in 2010 tot
misschien 25% in 2035. Vandaag is de VS nog de tweede
grootste importeur van olie na China. Dit komt omdat
een groot deel van de geproduceerde schalieolie eigenlijk
NGLs (natural gas liquids) zijn (ethaan en propaan). Deze
laatste zijn niet voor het wagenpark bestemd en er wordt
niet dadelijk verwacht dat het wagenpark zal overschakelen
op elektriciteit.

Een nieuw slachtoffer van het schalieverhaal

Zoals bekend betalen de Europese elektriciteitsproducenten en de raffinagesector een hoge tol voor het succes van
de schalie-energie. Nieuw is dat ook de Organisatie van
olie-exporterende landen (OPEC) nu een negatieve impact ondervindt. Niet alleen daalt de olie-import in de VS,
deze import komt bovendien meer uit Canada. Vandaag

zou de VS nog maar 17% olie uit de OPEC
invoeren, tegenover 30% enkele jaren geleden. Canada is een stabiele handelspartner.
Bovendien is Amerikaanse schalieolie even
licht en zoet als die van Saoedi-Arabië en
dus perfect substitueerbaar.

Druk op de olieprijs en op het
Amerikaanse energiewonder

De Amerikaanse niet-conventionele energieproductie werd groot tijdens een periode
van vier jaar met stabiele olieprijzen van
boven de 100 USD per barrel. De olieprijs
maakte evenwel een fikse duik. De vraag
is kleiner omwille van de lagere wereldwijde groei en de sluiting van een groot
aantal raffinaderijen voor onderhoudswerken (tijdelijk effect). Tegelijk verhoogt het
OPEC-aanbod. Dit heeft te maken met de
terugkeer van Libië en, niet in het minst,
met Saoedi-Arabië dat zijn tanden toont en
weigerde om de productie te verminderen.
Meer nog, het verkocht zelfs aan China tegen een discountprijs.
Vooral Saoedi-Arabië, maar ook enkele andere OPEC-leden (zoals Koeweit) blijken na
drie jaar van hoge olieprijzen een overschot
op de rekening te hebben en kunnen enige
tijd van zwakte aan. De Saoedi’s voelen de
hete adem van het verloren marktaandeel
in de VS, maar ze willen ook druk uitoefenen op de productiediscipline van de andere OPEC-leden. De VS reageert vooralsnog
onverschillig met stellingen dat de huidige
schalievelden bij een olieprijs tot 60 USD
per barrel rendabel zijn. Let wel, het gaat
om huidige velden en de gebruikte definitie
van rendabiliteit is niet helemaal duidelijk.
Het feit dat een lagere olieprijs Rusland onder druk zet, komt de VS niet slecht uit.

snel uitgeput geraken en zouden de nieuwe schaliebronnen moeilijkere geologische
karakteristieken hebben. Daarnaast dienen
Amerikaanse exploratie- en ontginningsbedrijven na jaren van exuberante aankopen
van velden en investeringen, toch meer oog
te hebben voor de versterking van de kasstroom.

Wat met de sector op de beurs?

We behouden onze neutrale aanbeveling
in de energiesector, gedomineerd door de
grote oliereuzen. Dit komt omdat de focus
op het voortbrengen van cash nog nooit zo
hoog geweest is. De investeringen bereikten in 2013/2014 een piek. En om het dividend te vrijwaren, kunnen niet-strategische
activa verkocht worden. Ook profiteert de
bijhorende raffinagecapaciteit, omdat de
olieprijs meer zakt dan de prijzen aan de
benzinepomp.
Omwille van deze laatste reden is de Amerikaanse raffinagesector interessant. Royal
Dutch Shell is onze favoriet en blijft koopwaardig, omdat het de grootste ruimte heeft
om het dividend op peil te houden. Total
vinden we niet langer koopwaardig, omdat
er in 2015 opnieuw een tekort zal zijn om
het dividend te betalen. Voor oliedienstverleners is de bevriezing van het investeringsbudget en de lagere olieprijs slecht nieuws,
maar toch zijn er enkele winnaars: technologische vernieuwers en/of zij die profiteren
van de consolidatiegolf. Algemeen geldt de
regel: bij verder sterk stijgende olieprijzen
zijn pure exploratie- en productiebedrijven,
evenals de oliedienstverleners te verkiezen.
Bij paniek zullen Royal Dutch Shell en Exxon
de winnaars zijn.

2015 wordt overgangsjaar

2015 zal een overgangsjaar zijn met slechts
een geleidelijk herstel, maar vanaf 2016
lijkt de markt krapper te worden. De stilgelegde OESO-raffinagecapaciteit wordt
terug opgestart en de huidige lagere prijs
zal de vraag in bijvoorbeeld Azië terug aanzwengelen. Het aanbod zal krapper worden.
Olie afkomstig van diepwater- en oliezanden hebben een hogere break-evenprijs. In
de VS zullen de huidige velden bovendien

Ons advies over de aandelen die in dit artikel aan bod komen
Bedrijf
Exxon
Royal Dutch Shell
Total
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Evolutie van de aanbeveling over de laatste
12 maanden
Van Houden naar Kopen
Van Houden naar Kopen
Van Kopen naar Houden

Datum
16.10.2014
13.10.2014
24.11.2014

THEMATIsCHE AnAlysE

amerikaanse industrie vindt zichzelf opnieuw uit

rEnaiSSancE

Toen China in 2010 de grootste industriële
grootmacht werd, gaf niemand nog een cent voor
de terugkeer van de VS. Een paar jaar later zijn de
Verenigde Staten erin geslaagd om een groot deel van
de achterstand in te lopen en China opnieuw op de
hielen te zitten.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB
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nationale trots

De zware industrie in de Verenigde Staten
maakte vroeger deel uit van de nationale
trots. De Amerikaanse fabrieken produceerden in de 20e eeuw meer dan enig ander land
ter wereld. Op het einde van de 20e eeuw begon de achteruitgang. Fabrikanten ontdekten
goedkopere arbeidskrachten in het buitenland, zodat veel Amerikaanse fabrieken zich
herlokaliseerden richting groeilanden.
Toen in 2007 ook nog de vastgoedzeepbel
barstte, belandden de Verenigde Staten in
een verregaande economische en financiële
crisis. De ergste sinds de Grote Depressie van
de jaren dertig. Tussen 2000 en 2009 verdwenen ongeveer 6 miljoen banen. Er kwam
een einde aan de dominante positie van de
Amerikaanse industrie, ontstaan op het einde
van de 19e eeuw. De koppositie werd overgenomen door China. Omvangrijke economische hervormingen in de jaren tachtig zorgden ervoor dat de Chinese economie groeide
als kool.

niet knock-out

Tegen de verwachting in zijn de Verenigde
Staten erin geslaagd om sterk terug te boksen. Het land heeft zichzelf heruitgevonden,
de industriële productie zit opnieuw in de
lift. De Amerikaanse Centrale Bank (‘Federal
Reserve’ of kortweg ‘Fed’) heeft hierin een
belangrijke rol gespeeld. Ze heeft een gunstig klimaat gecreëerd door het jarenlange
soepele monetaire beleid. Dat bestaat uit
het massaal opkopen van waardepapier en
het nulrentebeleid, dat tot op vandaag wordt
aangehouden.
Een logische zwakkere Amerikaanse dollar
leverde de VS een concurrentieel voordeel
op tegenover de groeilanden. Honderden
bedrijven hebben hun activiteiten vanuit de
groeilanden en zelfs vanuit Europa teruggeschroefd om terug op te bouwen in hun land
van oorsprong. Deze situatie zien we nog
enige tijd aanhouden of zelfs versterken.
Vandaag zet men in de Verenigde Staten
vooral in op dure en ingewikkelde producten
van hoge kwaliteit, zoals medische apparatuur, computerchips, commerciële en militaire vliegtuigen, olie- en gasapparatuur met

gespecialiseerd personeel, motorvoertuigen
en machines. Het zijn bij uitstek deze sectoren die bijdragen tot de economische groei in
de Verenigde Staten.
Minpunt is dat de werkgelegenheid niet hetzelfde herstel gekend heeft als de honderdduizenden banen die tijdens de crisisjaren
verloren zijn gegaan. Het is duidelijk dat
bedrijven voornamelijk investeren in kapitaal en niet in arbeidsplaatsen. Steeds meer
bedrijven zetten in op automatisering en gebruiken robots. Amerikaanse fabrieken produceren meer, maar met betrekkelijk minder
werknemers. Vandaag werkt nog slechts
8,7% van de beroepsbevolking in de industrie, terwijl dit 15 jaar geleden nog 13% was.
Bedrijven zijn vandaag slanker en winstgevender dan ooit. Dat is goed nieuws voor
aandeelhouders en investeerders. De uitdaging om iedereen aan het werk te krijgen
blijft evenwel groot. In de groeilanden blijft
men vooral inzetten op producten met weinig
economische waarde met lage winstmarges,
zoals speelgoed, kledij of consumentenelektronica.

De troeven van de Verenigde
staten

• De energiekosten in de Verenigde Staten
zijn dankzij een sterke opmars van schalieolie en -gas gevoelig gedaald (zie ook
de artikels op pagina’s 8 en 10 in dit nummer). Via speciale technieken, zoals ‘fracking’ (boortechniek) kan er nu olie en gas
ontgonnen worden op plaatsen waar dat
vroeger onmogelijk was. Hierdoor zijn de
Verenigde Staten een olieproducent geworden. In de toekomst zal de VS in zijn
eigen noden kunnen voorzien. Daardoor
zal het veel minder gevoelig zijn voor geopolitieke spanningen dan in het verleden
het geval was.
De lage olieprijs zorgt voor spanningen
in het OPEC-kartel (Organisatie van olieexporterende landen). Enkele kartelleden
komen budgettair in de problemen en
ijveren voor een hogere olieprijs. Een
olieprijs die er kan komen als de aanvoer
wordt beperkt. Die is de laatste jaren namelijk fors opgelopen, onder meer door de
oliewinning in de Verenigde Staten. Om de
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Thematische analyse

olieprijs opnieuw op te krikken, kijkt iedereen naar oliegrootmacht Saoedi-Arabië. En
net daar wringt het schoentje. De Saoedi’s
vinden de handhaving van hun marktaandeel belangrijker dan een levensvatbare
olieprijs voor anderen. Ze hopen hiermee
de oliewinning in de Verenigde Staten te
dwarsbomen.

Conclusie
Door een aantrekkelijk
ondernemingsklimaat
zit de economie in de
VS opnieuw stevig in de
lift. Deze heropstanding
stimuleert ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen en stuwt de
beurzen naar
recordhoogtes.
De Amerikaanse dollar
is ondertussen duurder
geworden en dit kan
volgend jaar nog oplopen
als de Fed zou beslissen
om over te gaan tot een
renteverhoging. In de
beleggingsthema’s voor
2015 schuiven we onder
meer Amerikaanse en
niet-Amerikaanse
bedrijven naar voor die
kunnen profiteren van
een sterkere dollar. Meer
hierover in de Invest News
van volgende maand.

• Hogere arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten in vergelijking met de groeilanden. Cijfers in een recent verleden
gaven aan dat een veelvoud van arbeidskrachten nodig is in China om hetzelfde
te produceren als in de Verenigde Staten.
Amerikaanse bedrijven opteren er opnieuw
voor om dichter bij de consument te produceren. Een lokale productie garandeert
een striktere controle en snellere aanpassing van het productieproces. Bedrijven
kunnen besparen op de aanvoerketting
en beter afstemmen op vraag en aanbod.
Want zelfs tegen lage energieprijzen blijft
transport een dure zaak.
• Het verlies aan productie en een hoge
werkloosheidgraad tijdens de crisisjaren
creëerden een neerwaartse druk op lonen
en de daling van arbeidskosten per eenheid in de Verenigde Staten, tegenover
de groeilanden. De VS heeft een flexibele
arbeidsmarkt. Naargelang het werk dat
voorhanden is, kunnen mensen snel aangeworven of afgedankt worden. Tegenover
dit alles staat dat loonkosten, al dan niet
onder sociale druk, zijn toegenomen.
• Daarnaast spelen ook de stijgende lonen
in de groeilanden en politieke broeihaarden een rol.
De combinatie van dit alles zorgt voor een
aantrekkelijk ondernemingsklimaat waardoor nieuwe investeringen aangezogen worden richting de Verenigde Staten. Steeds
meer producten zullen het label ‘Made in the
USA’ krijgen.

Op weg naar renteverhoging?

Met een sterk heroplevende Amerikaanse
economie heeft de Fed het pad van monetaire versoepeling verlaten en de weg van
de verstrakking ingeslagen. Het opkopen van
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waardepapier is sinds begin dit jaar geleidelijk afgebouwd en eind oktober afgesloten. De
volgende stap, een renteverhoging, zit eraan
te komen rond het midden van volgend jaar.
De Amerikaanse dollar is sinds enkele maanden duurder geworden, niet alleen tegenover
de euro maar ook ten opzichte van de munten
uit de groeilanden. Dit kan het concurrentieel
voordeel tegenover hen doen afnemen.

Consumentenvertrouwen stijgt

De heropstanding van de Amerikaanse economie zorgt voor een sneeuwbaleffect. De
opstart van nieuwe fabriekscapaciteit zorgt
voor investeringen in allerlei sectoren, waardoor ook indirect nieuwe banen gecreëerd
worden. Dit leidt tot extra inkomen wat het
consumentengedrag positief beïnvloedt. De
consument met een vast inkomen kan zich
naast de levensnoodzakelijke artikelen ook
extra bestedingen veroorloven. Dit heeft opnieuw een positieve invloed op de economie.
Het consumentenvertrouwen van Joe Sixpack
(de Amerikaanse Jan Modaal) en de arbeidsmarkt zijn de laatste jaren sterk hersteld.

Amerikaanse beurzen presteren
sterk

Naast de veel betere economische situatie in de Verenigde Staten tegenover een
groot deel van de rest van de wereld, zien
we dat de Amerikaanse aandelenmarkten
het eveneens stukken beter doen dan de
rest. De kloeke economische wederopstanding en een aantrekkende dollarmunt trekken binnenlandse en buitenlandse beleggers
aan. De Amerikaanse beurzen blijven week
na week nieuwe recordhoogtes optekenen.
De vraag rijst of ze niet te duur worden. De
huidige koers-winstverhouding van 16 is immers de hoogste in jaren. Toch zien we nog
potentieel met een sterk presterende Amerikaanse economie en bedrijven die in staat
moeten zijn hun bedrijfswinsten nog verder
op te trekken.

DE DIEnsTEn VAn pRIVATE BAnKInG

PRiVAtE BANkiNG
BY JAMES
BEhEEr uW BElEggingSportEFEuillE
WannEEr Ú Er tijd voor hEBt
Is uw agenda goed gevuld waardoor u niet altijd de kans
hebt om uw private banker persoonlijk te ontmoeten om
uw vermogen te beheren? Via Private Banking by James
kunt u voortaan uw bankzaken regelen waar en wanneer
u dat wilt, en dat in combinatie met de volledige service en
expertise van Private Banking.
–––
Alain Servais, investments communication

We hebben het alsmaar drukker en onze tijd is kostbaar.
Steeds meer mensen willen dan ook hun bankzaken regelen in alle rust, op een geschikt tijdstip en wanneer het
hen past. Vaak is dat ’s avonds, op zaterdagen of tijdens
vakanties. Het mobiele kanaal wint daarbij sterk aan
belang. Als antwoord op de toenemende interesse om digitaal te bankieren, breidt BNP Paribas Fortis Private Banking zijn dienstverlening fors uit.

Diverse contactmogelijkheden

Met Private Banking by James kunt u onze specialisten
contacteren via telefoon of via diverse digitale kanalen
op afstand. Dit gebeurt uiteraard allemaal via een streng
beveiligd netwerk. Omdat niemand nog verplaatsingen
moet maken, levert het een enorme tijdswinst op.
Bovendien delen beide partijen nog steeds gelijktijdig
dezelfde analyses en portefeuilleoverzichten en kunnen ze
gezamenlijk overleggen over de te nemen acties.

Bereikbaar wanneer het u past

Private Banking by James is elke dag bereikbaar van 7 tot
22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Zo kunt u ons
contacteren op het moment dat u er tijd voor hebt. Is uw
vaste private banker niet beschikbaar? Er is altijd een
investment specialist aanwezig die u verder kan helpen.
Hebt u vragen over meer gespecialiseerde beleggingsthe-

ma’s, dan wordt er een afspraak genoteerd op het moment
dat het u het beste schikt.

Expertise

Expertise blijft het kernwoord waarrond Private Banking by James is opgebouwd. Voor advies en hulp bij het
beheer van uw beleggingsportefeuille en investeringsbeslissingen, kunt u via Private Banking by James beroep doen op onze experts. U krijgt alle informatie ook
in realtime, waardoor de oplossingen op uw maat zijn
gesneden en nog nauwkeuriger en interessanter zijn. Ook
voor al uw vragen over vermogens- en successieplanning
kunt u uiteraard steeds bij onze specialisten terecht.

Meer weten?

Aarzel niet uw private banker te polsen naar de
mogelijkheden die Private Banking by James u biedt of
ontdek meer op privatebanking.bnpparibasfortis.be
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InTERnATIOnAlE BIERsECTOR

FUsIEs EN OVERNAMEs

DAt EXtRA
LAAGJE
SChUiM
Dankzij hun sterke kasstroom en defensieve proﬁel hebben
de brouwers in een klimaat van trage economische groei
een mooie koersprestatie kunnen neerzetten.
In het verleden hebben we op Heineken en recenter op
Anheuser-Busch InBev (ABI) gefocust. Nu zetten we in op
SABMiller, de brouwer met het hoogste groeipotentieel,
met als toemaatje een mogelijke overname door ABI.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

Biersector: sterke kasstroom en ruime
winstmarges

De sector van de eet- en drinkbare consumptiegoederen
(consumer staples) heeft traditiegetrouw minder last
van economische ontwikkelingen. De bierproducenten
doen het nog beter dankzij hun sterke kasstroom en hoge
winstmarges. Die comfortabele positie hebben de brouwers te danken aan hun doorgaans dominante marktaandeel, wat leidt tot een sterke prijszetting (pricing
power), met daarbovenop aanhoudende kostenbesparingen en een doorbraak in de groeilanden.
De vier grootste bierspelers controleren ongeveer de
helft van het wereldwijde biervolume (ABI 25%, SABMiller en Heineken elk circa 10% en Carlsberg ongeveer
7%) en, nog belangrijker, ze zijn goed voor het overgrote
deel van de globale bierwinsten. Marktaandelen van
50 tot zelfs meer dan 90% in de grootste landen zoals
de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico zijn eerder de
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regel dan de uitzondering. Deze ijzersterke marktpositie
in een doorgaans duopolistische context (twee spelers
verdelen de markt) vertalen zich in een sterke prijszetting, wat uiteraard positief is voor de winstmarges.
De westerse biermarkten zijn verzadigd. Brouwers moeten dus wel hetzij in de kosten snoeien, hun marktaandeel
vergroten door overnames en inzetten op innovatieve
bierproducten en premiummerken (hogere winstmarges), hetzij op zoek gaan naar groei. Daarom verkent de
biersector de voorbije jaren steeds meer groeilanden in
Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Vandaag vertegenwoordigen deze groeilanden binnen de sector gemiddeld 60%
van de groepsomzet, met zelfs bijna 80% bij SABMiller. In
deze snelgroeiende regio’s is er dankzij de jonge bevolking en het sterke verband tussen bierverbruik en economische groei nog lang geen sprake van verzadiging.
Bovendien ligt er een enorm potentieel in het organische
groeitempo, gecombineerd met de overschakeling van

eigen lokale brouwsels naar gebottelde
biermerken - en in een later stadium naar
premiummerken. Groei verzekerd!

sABMiller - Heineken:
mislukte poging

Ook in de biersector is en blijft de overnametrend een impliciete stimulans voor de
aandelenmarkten. Al wordt dat niet altijd
bewaarheid: recent nog wees de Nederlandse brouwer Heineken, het nummer 3
in de sector, een informeel overnamebod af
van SABMiller, ’s werelds tweede grootste
biergroep. De familie Heineken, die de gelijknamige biergroep via de Heineken Holding controleert en daarom de sleutel heeft
bij elke overnamepoging, stuurde SABMiller
wandelen. Begrijpelijk, nu Heineken aan de
vooravond staat van een herwonnen dynamiek en de familiale controle over de groep
zowat heilig is. De familie is zelfs met een
heel hoge overnamepremie niet te vermurwen en staat als geen ander op een onafhankelijke koers voor de brouwer. Noem
het gerust het biertestament van peetvader
Freddy Heineken zaliger.

sABMiller: ideale bruid voor ABI

Met deze toenaderingspoging tot Heineken
heeft SABMiller de bal in de sector aan het
rollen gebracht. Met deze overnamestrategie trachtte SABMiller ABI te slim af te zijn.
Nu dit plan mislukt is, wordt het concern
zelf meer dan ooit een interessante overnameprooi voor … ABI. De nummers 1 en 2
zouden samen een complementaire biergigant vormen die ongeveer een derde van
het wereldwijde biervolume zou controleren en goed zou zijn voor de helft van de
globale bierwinsten. Bovendien krijgt ABI
hierdoor de ontbrekende stukken in de Afrikaanse bierpuzzel in handen en kan het zijn
Latijns-Amerikaanse imperium verder uitbreiden naar de Andeslanden. In dit geval
bestaat het risico dat Heineken in de sector
wordt herleid tot Klein Duimpje…
Zelfs bij een overnamepremie van 25-30%
bovenop de huidige beurskoers van SABMiller (overnameprijs tot ca. 100 miljard EUR)
is dit voor ABI een haalbare kaart. De balans
van ABI is gezond, de rente staat nog steeds
ontzettend laag en een overname kan ge-
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deeltelijk in cash en aandelen gebeuren (we
gaan ervan uit dat grootaandeelhouders Altria en Bevco, die samen 41% van SABMiller
bezitten, kiezen voor aandelen in plaats van
cash). Verder kan een noodzakelijke verkoop
van bepaalde activa in de VS (Miller Coors)
en China de overnameprijs wat drukken.
ABI kan in dit geval zijn strategie van grote
overnames ongeveer om de 4 jaar herhalen
om er nadien in de kosten te snoeien en de
operationele kasstroom te optimaliseren,
waardoor de schuld opnieuw fors naar beneden kan. Een heruitgave van het verhaal
van het Braziliaanse Ambev en het Amerikaanse Anheuser-Busch...
De grote finale in bierland is aangebroken.
De recente gebeurtenissen kunnen ons initiële scenario van een grote zet door ABI in
2015-2016 (SABMiller binnen de sector of
Pepsico buiten de sector) zelfs versnellen.
Na de sterke koersstijging blijft voor ABI
ons advies op waarderingsbasis ‘Houden’
met een koersdoel van 95 EUR, terwijl het
verhaal bij Heineken (‘Houden’ met koersdoel van 62 EUR) afgelopen is. SABMiller
is volgens ons de enige biergroep die nog
koopwaardig is. De vele dominante lokale
merken (> 200), de grote doorbraak in groeilanden (bijna 80% van de groepsomzet met
focus op Afrika, de Andeslanden en China)
en het grootste potentieel in het organische
groeitempo met stijgende winstmarges vormen stuk voor stuk positieve signalen. Op
basis van een verhouding van 7% tussen de
vrije kasstroom per aandeel en de koers van
het aandeel (2016) bedraagt ons koersdoel
3900 GBp in een stand alone-situatie. Bij
een overname denken we eerder aan koersen van 4400 tot 4500 GBp.
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De beleggerswereld binnenstebuiten

dEFlatiE En
dESinFlatiE
Twee schijnbaar verwante economische begrippen
die in werkelijkheid sterk van elkaar verschillen.
–––
Carl Jacobs, investments advisory desk private banking

Waarom dalen de prijzen in
Europa?

1. De stilvallende groei is de belangrijkste
oorzaak van de zwakke prijzen.
2. De prijzen voor ingevoerde grondstoffen
dalen, vooral voor energieproducten.
3. De euro blijft te sterk in verhouding tot
de economische activiteitsgraad in de
Europese Unie. Ook vandaag haalt die
relatieve sterkte in Europa de prijzen van
ingevoerde goederen onderuit.
4. Omdat in probleemlanden de lonen zakken en de bankencrisis de toegang tot
krediet bemoeilijkt, gaat de vraag nog
verder dalen.

Deflatie of desinflatie?

De snelle daling van de inflatie in een
context van financiële crisis en een opvallende conjunctuurvertraging doen een
deflatierisico ontstaan. Deflatie is een situatie waarin een prijsdaling gepaard gaat met
een strenge en langdurige economische crisis. Deflatie verloopt volgens een ‘vicieuze
cirkel’ en komt het duidelijkst tot uiting in
de primaire maar vanzelfsprekende vraag:
waarom vandaag kopen wat morgen goedkoper zal zijn?

Niet elke prijsdaling is synoniem voor deflatie. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen situaties van
deflatie, zoals in Griekenland en
Spanje, en positievere situaties van desinflatie, zoals in
Duitsland en België.

De eurozone in
een situatie van
desinflatie

In de landen van de
eurozone daalt het
algemene prijspeil en
vertraagt de inflatie op
jaarbasis. Die vertraging
heeft in theorie een stabiliserende invloed op de economie
omdat ze de reële inkomens doet
stijgen.
Een algemene deflatie is evenwel
niet mogelijk als de gezinnen
en bedrijven blijven verwachten dat de prijzen gaan stijgen.
In dat opzicht biedt het monetaire beleid van de Economische
en Monetaire Unie een solide
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bescherming. In tegenstelling tot andere
centrale banken heeft de Europese Centrale
Bank (ECB) haar doelstelling inzake prijsstabiliteit in cijfers uitgedrukt: ze streeft
naar een jaarlijkse stijging van het algemene prijspeil ‘onder maar in de buurt van de
2%’. Die doelstelling zorgt voor een stevige
onderbouw van de verwachtingen.

De ECB zal haar verantwoordelijkheid blijven opnemen. We
zullen doen wat we moeten
doen om de inflatie en de
inflatievooruitzichten zo snel
mogelijk te verhogen, zoals ons
mandaat inzake prijsstabiliteit
dat van ons verlangt.

Eind november zal de inflatie op jaarbasis
in de eurozone (+0,3%) ongetwijfeld haar
dieptepunt bereikt hebben. Daarna kan ze
langzaam aan haar herstel beginnen.
De waardedaling van de euro ten opzichte
van de dollar zal op termijn wel degelijk leiden tot een toename van de geïmporteerde
inflatie. Maar dat proces vergt doorgaans
maanden om echt tot uiting te komen in de
ontwikkeling van de prijzen, de markteconomieën...

Mario Draghi, voorzitter van de Europese
Centrale Bank (Bankencongres in Frankfurt, 21
november 2014)

Evolutie van de inflatie in de eurozone (consumentenprijsindex)
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Wist u dat ?
• Inflatie is een voortdurende en zelfonderhouden stijging van het algemene prijspeil voor goederen en financiële activa.
Inflatie is dus een afname van de koopkracht van het geld (de waarde van het geld daalt) waardoor de prijzen stijgen.
• Desinflatie is een afname van het inflatiecijfer zonder dat het onder de nulgrens zakt. Kortom, de prijzen stijgen nog
altijd, maar minder snel.
• Deflatie zou - eenvoudig uitgedrukt - veel weg kunnen hebben van een negatieve inflatie. Deflatie is een toename van
de koopkracht van het geld met een algemene, duurzame maar vooral zelfonderhouden daling van de prijzen als
gevolg.
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