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Editoriaal

Detailfoto van de sokkel van het
monumentale kunstwerk The
Meeting Place (station London
Saint Pancras) van de Britse
beeldhouwer Paul Day.
Perfecte illustratie van phubbing.

To phub or not to phub?
Heeft u al van ‘phubbing’ gehoord? Dit neologisme is een samentrekking van phone (telefoon) en snubbing (negeren).
Telenegeren dus...
Dit groeiende fenomeen betekent dat u voortdurend aan uw gsm gekluisterd zit of als een bezetene op uw smartphone
tokkelt om met uw virtuele vriendenkring te communiceren in plaats van met uw gezelschap te praten.
Om dit enigszins asociale gedrag aan te kaarten, lanceerde de 23-jarige Australiër Alex Haigh een website
(www.stopphubbing.com) waarop men voor of tegen kon stemmen. Vlak na de lancering had 81% van de bezoekers
zich al tegen phubbing uitgesproken.
De maatschappelijke evolutie, de drang om altijd op de hoogte te zijn en nieuwe technologieën zorgen ervoor dat mensen steeds meer tijd virtueel doorbrengen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij allemaal phubbers zijn. En het net heeft
ook zijn voordelen. Zo kunnen we steeds meer Private Banking-diensten online aanbieden net omdat onze klanten
vaker op het net actief zijn.
Wees gerust, persoonlijk contact is nog steeds onze prioriteit. Daarom blijven onze private bankers ook in de zomerperiode voor u in de weer. Of u nu online bent of niet, ze staan u met plezier te woord.
Veel leesgenot!
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Thierry Charlier,
director investment services

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.

Marktoverzicht

DE MARKTEN WETEN MOGELIJKE KLIPPEN HANDIG TE
ONTWIJKEN EN KABBELEN RUSTIG VERDER

We hebben er de warmste mei- en
junimaand ooit opzitten. En dan
hebben we het over het klimaat.
De markten daarentegen, vooral
de aandelenmarkten, lijken zich
nergens aan te storen, zelfs niet aan
de onzekerheden die deze zomer
her en der de kop opsteken. Is deze
onverstoorbare stabiliteit een goed
of slecht voorteken?
PHILIPPE GIJSELS, CHIEF STRATEGY OFFICER

De Europese markten bleven de afgelopen maanden
ter plaatse trappelen. In de Verenigde Staten weet de
S&P 500 zijn recordreeks verder te zetten, maar het
oogt allemaal toch weinig spectaculair. Daarbij valt op
dat de volatiliteit bijzonder laag blijft. Bewegingen van
1,5% tot 2% op dagbasis, zowel omhoog als omlaag,
blijven bijzonder zeldzaam, om van sprongen van 5%
nog maar te zwijgen. De marktstijging die in maart
2009 begon, zal inderdaad niet als één van stevige
proporties de geschiedenis ingaan, wat ongetwijfeld
het geval is, maar als een met een bijzonder lage volatiliteit. Het is ondertussen al van juni 2011 geleden
dat ’s werelds meest toonaangevende beursgraadmeter, de S&P 500 nog een correctie van 10% heeft gezien.
Vooral de stijging vanaf januari 2013 is waarschijnlijk
de meest ‘homogene’ stijging ooit. We kijken naar een
stijging onder een bijna perfecte hoek van 45 graden
met hier en daar maar een zuchtje afwijking.

De waarderingen zijn gestegen

Dit gebrek aan volatiliteit staat in schril contrast met
de volatiliteit in de economische realiteit en de geopolitieke risico’s die er toch overduidelijk zijn. Laat
ons met het positieve nieuws beginnen. De relance
van de wereldeconomie zet zich door, de
Amerikaanse economie versnelt, Europa blijft kwakkelen maar heeft
de recessie achter zich gelaten
en uit China horen we zoals
altijd wat gemengde en
onduidelijke signalen,
maar de ondertoon
lijkt toch positief.

Dit stelt de bedrijven in staat om meer dan behoorlijke winsten te laten zien. Daar tegenover staat dat de
koersen en de waarderingen, vooral dan in de Verenigde Staten, al fors zijn opgelopen. De vraag is hoeveel
goed nieuws er al in de koersen zit. Zoals altijd is dit
moeilijk in te schatten. We zijn nog een heel stuk verwijderd van de bubbelwaarderingen aan het einde van
de jaren negentig. Maar aan de andere kant wordt het
steeds moeilijker om te argumenteren dat de beurzen
goedkoop staan.

De impasse in Oekraïne kan nog lang
aanslepen

En dan is er het geopolitieke verhaal. Er zijn wereldwijd
heel wat brandhaarden, maar geen enkele kan op zichzelf, los van het betreurenswaardige menselijk leed, de
wereldeconomie of de beurzen van hun koers brengen.
De situatie in Oekraïne is bijzonder complex. We zijn
er altijd van uitgegaan dat het Westen over de Krim of
over Oost-Oekraïne geen oorlog zou beginnen. De regio is bijzonder belangrijk, strategisch en emotioneel,
voor Rusland en minder voor het Westen. Dit betekent
dat Rusland aan de ene kant op het terrein ongeveer
zijn zin kan doen, wat de populariteit van President
Poetin de hoogte injaagt. Maar aan de andere kant bestookt het Westen Rusland, en dan vooral de inner circle van Poetin, met sancties. De strategie is duidelijk.
Door de nieuwe rijken onder druk te zetten door hun
bewegingsvrijheid te beknotten en hun toegang tot de
kapitaalmarkten te belemmeren, hoopt men dat ze op
hun beurt hun leider onder druk zullen zetten om wat
inschikkelijker te worden. Of deze strategie succesvol
zal zijn valt nog maar te bezien. Want mijnheer Poetin is een koppig man. We kijken dus naar alle waarschijnlijkheid naar een patstelling die een hele tijd
kan aanslepen, maar ondertussen niet echt verbetert
of verslechtert en waarbij het steeds duidelijker wordt
dat de Russische economie en de Russische financiële
markten de voornaamste slachtoffers zijn. Daar waar
de groeimarkten het de afgelopen weken en maanden over het algemeen goed doen, staat de Russische
beurs op een dieptepunt van vele maanden en staat
ook de roebel onder druk. Maar vooral belangrijk voor
ons verhaal is dat de impact op de rest van de wereld
beperkt blijft.

En Irak, Gaza en Banco Espirito Santo

Een gelijkaardige patstelling zien we in Irak. De opmars
van de soennitische radicale groepering ISIS (de Islamitische Staat in Irak en de Levant) lijkt gestopt en het

geregelde Iraakse leger, gesteund door bondgenoten, is
zich aan het hergroeperen. Voorlopig slaagt men er ook
niet in veel verloren terrein terug te winnen. Op dit moment is de kans wel een heel stuk kleiner geworden dat
ISIS er in zal slagen Bagdad te bedreigen of verder naar
het zuiden op te rukken. En daar zit net het leeuwendeel van de Iraakse olieproductie en ook het transport
(via de havenstad van Basra). Met andere woorden, ook
hier kijken we naar een langdurig conflict. Voorlopig
blijft de olie naar de wereldmarkten stromen en is de
impact op de rest van de wereld beperkt.
Naast Oekraïne en Irak zijn er ook nieuwe spanningen
in Gaza, maar dat is spijtig genoeg niet nieuw. Daarnaast werden de negatieve berichten rond Banco Espirito Santo gemakkelijk door de markt verteerd. We praten hier over relatief kleine bedragen (in een wereld
waar centrale banken met duizenden miljarden tegelijk
geld injecteren, lijkt al de rest klein) en het gaat waarschijnlijk over een geïsoleerd geval. Hier kunnen we
best de falsificatietheorie van Karel Popper hanteren.
Al de zwanen zijn wit tot we een zwarte zien. Of in dit
geval: dit is een alleenstaand geval tot er een volgend
geval opduikt.

Onverschillig voor negatieve katalysatoren

Los van het feit dat geen enkele bedreiging momenteel
belangrijk genoeg lijkt om uit te groeien tot een zwarte
zwaan, groeit ons gevoel van onbehagen. Er liggen voldoende negatieve katalysatoren op tafel om toch af en
toe ergens een correctie te hebben vanop wat we toch
een overgekocht niveau van de markt kunnen noemen.
De reden waarom dit niet gebeurt is duidelijk: de centrale banken blijven de wereld overspoelen met liquiditeiten. Een deel daarvan vindt zijn weg naar de reële
economie. Een nog groter deel komt echter terecht in
de financiële markten waar het de prijzen van activa
opdrijft: vastgoed in Londen, vastgoed in Hong-Kong,
hoogrentende activa en aandelen, om er maar een paar
te noemen. Aangezien de rentes wereldwijd zo laag
staan, zijn er weinig of geen alternatieven en gebruiken
beleggers, vooral zij die de rally hebben gemist, iedere
kleine terugval om hun aandelenpositie op te bouwen
of uit te breiden. Op deze manier is het moeilijk om te
zien hoe dit proces, zolang er brandstof (geld) is, tot
een einde kan komen.

Aandelen blijven favoriet

Dat is, samen met de opverende conjunctuur en de
goede bedrijfswinsten, de hoofdreden om op middel-
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lange tot lange termijn positief te blijven voor aandelen, goed wetende dat het allemaal heel artificieel is.
Als we deze redenering doortrekken, is het grootste gevaar misschien niet de geopolitieke dreigingen, of zelfs
niet de terugval van de economie in Europa, want die
zou leiden tot nog meer liquiditeitsinjecties, maar wel
een te sterk groeiende Amerikaanse economie. Die zou
Janet Yellen en haar gezellen bij de Fed verplichten om
sneller het monetaire beleid strenger te maken en de
rente te verhogen. De ervaring leert dat als de korte
kant van de Amerikaanse rentecurve beweegt, dit typische golven van volatiliteit door andere activaklassen
zoals aandelen en deviezen jaagt.

Samengevat

Het langetermijnverhaal blijft intact, maar we houden
vooral de Amerikaanse economie in de gaten, met op
het eerste zicht een paradoxale logica: ’te goed nieuws
is slecht.’ Op korte termijn voelen we ons steeds ongemakkelijker omwille van de lineaire stijging zonder
volatiliteit en correcties. Daarom is het voor korteretermijnbeleggers misschien geen slecht idee om uit
te gaan van de theorie van Hyman Minsky: stability
breeds instability en hier en daar wat winst te nemen
en geld van de tafel te halen. Periodes van extreem
lage volatiliteit worden immers, zo leert de geschiedenis, vaak gevolgd door een periode met een volatiliteit
boven het gemiddelde.

Markante feiten van het discretionaire beheer in juni
Winstneming op Europese aandelen...
Bij discretionair beheer was men begin juni van oordeel
dat de tijd rijp was voor een beperkte winstneming op
Europese aandelen, voornamelijk door de verkoop van
een trackerfonds op de EuroStoxx 600-index en van een
fonds met een specifieke focus op Italië, op dat moment
één van de best presterende beurzen in Europa.
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… met behoud van opwaarts potentieel
Toen we beslisten om te herbeleggen in een op maat
ontworpen gestructureerd capped bonus-product gebaseerd op de FTSE MIB-index, was dat meteen een
unieke gelegenheid om een mooie winstneming te
combineren met het behoud van het opwaarts potentieel van de Milanese beurs over de komende 18 maanden. Het product zal op de eindvervaldag een coupon
van 14% bruto uitbetalen op voorwaarde dat de index
tijdens de looptijd geen duik maakt van meer dan 20%.
Dezelfde innoverende en efficiënte techniek werd toegepast met beleggingsmandaten voor individuele Europese
aandelen, door een fraaie winstneming op enkele grote
namen te herbeleggen in gestructureerde capped bonusproducten met een looptijd van anderhalf jaar, die telkens tot 20% bescherming tegen koersdalingen bieden.
Deze opportuniteitsgebonden winstnemingen wijzigen
voorlopig niets aan onze voorkeur voor aandelen. We

handhaven dus een overweging van deze activaklasse,
ten belope van – eind juni - ruim 25% voor defensieve
en 56% voor neutrale risicoprofielen.
Invoering van de Braziliaanse real
Aan obligatiezijde vermelden we de aankoop in een
aantal mandaten van een privéplaatsing op 2 jaar in
Braziliaanse real (BRL), een munt waarvan de hoge
rentestand (coupon van 10% voor deze uitgifte) volgens onze analisten de financiële en economische risico’s van het land ruimschoots vergoedt. Het herstel
van de groeilandobligaties zette zich in juni overigens
verder door, mede door het stevig herstel van een aantal munten: zo waren de BRL, de AUD en de NZD bijvoorbeeld op het einde van juni al 6% of meer gestegen
t.o.v. de euro.
Het lijdt ook geen twijfel dat het keerpunt voor het
groene biljet bereikt is en dat de USD zelfs dit jaar
nog aanzienlijk opwaarts potentieel heeft tegenover
de dure euro. Ons vaste geloof in de dollar begint dan
ook stilaan vruchten af te werpen in de mandaten, die
afhankelijk van hun risicoprofiel 20% tot ruim 50% aan
dollars kunnen bevatten.

Johan Temmerman,
senior discretionary investment manager

Economie

(Bron: Bloomberg Consensus en BNP Paribas Fortis)
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Monetair beleid

CONDITIO SINE QUA NON VOOR DE GELOOFWAARDIGHEID
VAN DE CENTRALE BANKEN

Onafhankelijkheid
De geloofwaardigheid van een centrale bank is
cruciaal voor de effectiviteit van het monetaire
beleid. Een centrale bank die onafhankelijk van
bedrijfsleven en politiek een beleid kan voeren, is
transparanter en geloofwaardiger. Een verlies aan
onafhankelijkheid is vaak de voorbode van een
grotere volatiliteit.
Kristof Wauters, Investment Specialist Fixed Income & Forex PRB

litici om het beleid van de centrale
bank bij te sturen. Ook al is de kritiek op de ECB soms begrijpelijk, het
is cruciaal dat de centrale bank in
alle onafhankelijkheid een passend
monetair beleid voert voor de hele
eurozone. Aangezien elke individuele lidstaat min of meer een eigen
koers vaart, is dit beleid noodzakelijkerwijs de grootste gemene deler.
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Mario Draghi, voorzitter van de Europese
Centrale Bank sinds november 2011

Europese Centrale Bank
(ECB)

Fabrice Brégier, de topman van de
Franse vliegtuigbouwer Airbus uitte
begin juli zijn ongenoegen over de
te sterke euro en riep de ECB op
dringend maatregelen te nemen
om de euro minimaal 10% lager te
duwen. Het is maar een van de vele
pogingen van bedrijfsleiders en po-

De onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB) staat expliciet in de statuten ingeschreven
en is een van de hoekstenen van
een gezond en geloofwaardig beleid. Dat uit zich onder andere in
een eigen begroting en relatief lange minimumambtstermijnen.
In die optiek was het opvallend dat
Mario Draghi als voorzitter van de
ECB onlangs aankondigde dat er
voortaan een gedetailleerd verslag
van de interne discussie tussen
ECB-bestuurders (de zogenoemde
minutes of notulen van de rentevergadering) beschikbaar zal zijn, net

zoals bij de Amerikaanse en de Britse centrale bank. Voordien bestond
de vrees dat de publicatie hiervan
zou leiden tot discussies en politieke beïnvloeding van de bestuurders.
De ECB heeft echter bewezen dat
haar onafhankelijkheid onwrikbaar
is. Bovendien kunnen de gepubliceerde notulen de transparantie
van het beleid verhogen en speculatieve bewegingen van de financiële markten in de aanloop naar de
rentevergaderingen afzwakken. Ook
daarom besliste de ECB om vanaf
nu om de 6 weken samen te komen,
i.p.v. elke maand.
De geloofwaardigheid van de ECB
(die deels volgt uit haar onafhankelijkheid) is essentieel om haar
enige officiële doelstelling te bereiken: de inflatie onder controle
houden, zowel naar boven als naar
beneden. De ECB streeft een inflatie na van ongeveer 2% op middellange termijn, maar zonder deze te
overschrijden. Met de huidige inflatie van 0,5% is het duidelijk dat die
doelstelling in gevaar is. De onlangs
ingevoerde maatregelen zijn erop
gericht om de inflatie hoger te duwen en de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen te stimuleren.
Hoe succesvol deze monetaire ingrepen zullen zijn, zal onder andere
afhangen van de geloofwaardigheid
van de centrale bank.

Bank of Japan (BoJ)

De ECB moet absoluut vermijden
dat de eurozone verzeilt in de situatie van Japan in 1990. De Bank of
Japan (BoJ) nam toen en in de jaren
voordien de verkeerde monetaire
maatregelen, waardoor de Japanse
economie uiteindelijk in een jarenlange deflatoire spiraal belandde.
De relatief sterke link tussen het
bedrijfsleven, de regering en de
centrale bank bleek allerminst de
ideale combinatie voor een juiste
analyse van de economische situatie. De geloofwaardigheid van de
BoJ zakte tot een dieptepunt waardoor verschillende pogingen om de
inflatie op te krikken, faalden.
In 1997 werd de onafhankelijkheid van de Japanse centrale bank
versterkt met de herziening van de
Bank of Japan act. Toch vormden de
foute beleidskeuzes uit het verleden
en de herhaaldelijk mislukte pogingen van de BoJ om het land uit het
deflatoire moeras te trekken, in de
jaren nadien een voedingsbodem
voor frustratie en politieke inmenging. De groeiende verstrengeling
tussen regering en centrale bank,
die duidelijk zichtbaar werd in het
monetaire en fiscale beleid de afgelopen jaren, zet de onafhankelijkheid
van de centrale bank weer op losse

Haruhiko Kuroda, voorzitter van
de Bank of Japan sinds maart 2013

schroeven. De toekomst zal moeten
uitwijzen of dit de juiste keuze is.

Central Bank of the
Republic of Turkey

rele tekort op de lopende rekening
rechtstreeks afhankelijk is van buitenlandse financiering.

Het basisprincipe van de onafhankelijkheid van een centrale bank is
dat er een scheiding is tussen de
bevoegdheid om geld te creëren en
de bevoegdheid om geld te besteden. Zo niet, zouden regeringen in
de aanloop naar verkiezingen bv.
geneigd zijn de rente te verlagen
om de groei te bevorderen, wat op
langere termijn dramatische gevolgen kan hebben voor de inflatie.
In dat opzicht is Turkije zeker geen
schoolvoorbeeld. Zo is het geen
toeval dat sinds de duidelijke verkiezingsoverwinning van premier
Erdogan bij de lokale verkiezingen,
de centrale bank drie keer op rij de
rente verlaagde. Binnenkort staan
er immers presidentsverkiezingen
op het programma. De renteverlagingen kwamen er ondanks een gevaarlijk hoge inflatie die ver boven
de doelstelling van de centrale bank
zit. Erdogan maakt er geen geheim
van dat economische groei voorrang
heeft op het onder controle houden
van de inflatie. Dat de centrale bank
hem via haar monetaire beleid lijkt
te volgen, is geen geruststellend
signaal. De geloofwaardigheid van
de centrale bank staat bij internationale beleggers op een laag pitje,
een potentieel explosieve situatie
voor een land dat door zijn structu-

Erdem Başçı, gouverneur van de Turkse
Centrale Bank sinds april 2011

Vandaar ook onze voorzichtigheid
tegenover de Turkse lira (TRY). Het
grote renteverschil met de eurozone en de VS maakt obligaties in
TRY aantrekkelijk, maar de zwakke
geloofwaardigheid van de centrale
bank, de relatief lage internationale
reserves en de volatiele aard van de
buitenlandse financiering (vooral
volatiele kortetermijnfinanciering)
zijn een duidelijk risico. Als de economische context verandert, door
binnenlandse of externe factoren,
is de Turkse lira een van de meest
kwetsbare munten. Een krachtdadig
beleid van de centrale bank is op dat
moment niet vanzelfsprekend, gezien de lage graad van onafhankelijkheid en geloofwaardigheid.

Conclusie
De onafhankelijkheid van een centrale bank vergroot de transparantie en de daadkracht van het monetaire beleid. Een verzwakking van
die onafhankelijkheid is vaak de voorbode van een grotere volatiliteit, zeker op het vlak van de wisselkoers.
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FAVORIETE EUROPESE AANDELEN:
UPDATE OVER ONZE SELECTIE BEGIN DIT JAAR

Beurshausse
raakt in ademnood
Eind vorig jaar hadden we gewaarschuwd dat 2014 een moeilijker beursjaar kon
worden dan 2013. Onder invloed van de enorme liquiditeitsinjecties van centrale
banken en de zoektocht naar rendement waren de aandelenkoersen de voorbije
jaren immers al behoorlijk opgelopen, anticiperend op een economische relance
en winstherstel. Aangezien het Amerikaanse monetaire versoepelingsprogramma
in snel tempo wordt afgebouwd, is de voornaamste uitdaging voor 2014 of het
winstherstel zal volstaan om de beursfakkel over te nemen van de centrale banken.
RUDY DE GROODT, SANDRA VANDERSMISSEN & PATRICK CASSELMAN, SENIOR EQUITY SPECIALISTS

Eerste semester minder sterk dan verwacht
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Hoewel het beursklimaat sinds begin dit jaar vrij gunstig
is gebleven (geen al te grote correcties), stellen we toch
vast dat de gemiddelde Europese beurzen thans niet
veel hoger noteren dan begin dit jaar en dat de klim
uit het dal nog lang is. De best presterende sectoren/
thema’s waren vooral de defensieve, high dividend en
value plays (farma en consumentengoederen, maar
enigszins verrassend ook energie en nutsbedrijven), terwijl de financiële en cyclische aandelen (na een relatief sterke jaarwisseling) de jongste maanden ten prooi
vielen aan winstneming. De verklaring daarvoor ligt in
het feit dat het Europese conjunctuur- en winstherstel
niet zo sterk bleek als aanvankelijk gehoopt. Verwachtte
de analistengemeenschap eind vorig jaar voor 2014 een
winstgroei van +14%, dan is dat intussen al afgezwakt
tot +7,5%. Het eerste kwartaal stelde inderdaad teleur
door de nadelige wisselkoerseffecten en zwakte in de
groeilanden. Daarnaast werd de overschakeling van
financiële/cyclische aandelen naar defensieve ook veroorzaakt door een terugkeer van de risico-aversie door
hoogtevrees op sommige Nasdaq-segmenten, monsterboetes bij enkele banken, en diverse geopolitieke spanningen (Oekraïne, Midden-Oosten…).

Een ezel stoot zich…

Ook voor de rest van het jaar zijn we wat voorzichtig,
gelet op volgende factoren:
• de Amerikaanse beurzen (die dominant zijn voor het
wereldwijde beursklimaat) hebben er al een verschroeiende rit van 5,5 jaar opzitten waardoor de
waarderingen niet meer goedkoop zijn,
• de voornaamste drijfveer voor de beurzen, namelijk
het monetaire versoepelingsprogramma van de FED,
loopt over enkele maanden ten einde, waarna de
markten ook kunnen beginnen anticiperen op hogere
rentes,
• de verdere afwikkeling van enkele geopolitieke risico’s
(bvb. militaire escalatie of golf van economische sancties tegen Rusland) kunnen niet alleen de Russische
maar ook de Europese economie schaden,
• de recente Europese economische indicatoren wijzen
op een afzwakking van het economische herstel.
Bijgevolg houden we rekening met een volatieler beurspatroon voor de rest van het jaar, al moeten de beurzen toch ook steun kunnen vinden in de nog altijd laag
blijvende rente (zeker in Europa) en het verdere (zij het
geleidelijke) winstherstel.

Top 14 voor 2014:
tussentijdse evaluatie

Top 10 voor de rest van het
jaar

Onze Top-14 selectie van begin dit jaar vertoont een
gemengd beeld.
1. De meest succesvolle aandelen waren Novartis,
BASF, Ziggo en Infineon.
2. De andere technologiebedrijven ASML en Atos konden bij momenten mooi stijgen, maar kenden ook
tussentijdse correcties.
3. De verzekeraar Aegon genoot rond de jaarwisseling
van de stijgende rente in de VS, maar heeft sindsdien het momentum verloren omdat de obligatierentes onverwacht fors teruggevallen zijn. Weliswaar blijven we uitgaan van stijgende Amerikaanse
rentes, waarbij vooral Aegon goed geplaatst is om
hiervan te profiteren.
4. De grootste teleurstellingen waren echter Ageas,
Randstad, SBM Offshore en Vallourec. Vallourec
stuurde andermaal een winstwaarschuwing uit door
voorraadafbouw bij hun afnemers zowel in Brazilië als in de Arabische wereld. En SBM Offshore
lijdt onder de onzekerheid n.a.v. een onderzoek naar
mogelijke omkoping. Ook Randstad, die eind vorig
jaar nog fors steeg, is van zijn hoogtepunt behoorlijk teruggevallen wegens een trager dan verwacht
herstel in de uitzendsector. En Ageas kreeg recent
klappen wegens de uitspraak van een Nederlandse
rechtbank omtrent mogelijke schadevergoedingen
aan ex-Fortis-aandeelhouders.

Voor het najaar zijn we wat voorzichtiger. We hebben de
selectie wat uitgedund en defensiever gemaakt. Hoewel
we aandelen zoals SBM Offshore of Randstad momenteel niet meer naar voor schuiven als favoriete aandelen
zouden we ze toch bijhouden, omdat de koersen plots
kunnen opveren van zodra de nieuwsflow positiever
wordt (bvb. gunstige uitspraak over boete bij SBM Offshore).
1. SANOFI (Koersdoel 90 EUR):
onze favoriet binnen de grote farma-waarden
Gecombineerd maken groeiplatformen meer dan 70%
uit van de omzet: groeilanden (32% van de omzet), de
diabetici-franchise, zeldzame ziekten, vaccins en consumenten- en dierengeneeskunde. De R&D-pijplijn is
opnieuw goed gevuld. Geregeld worden tactische acquisities gedaan. De balans is beresterk met een aantrekkelijk dividendrendement. Na een aantal zwakke jaren
staat Sanofi aan de vooravond van groei. De doelstelling
voor een stijging van de winst per aandeel voor 2014
met 4-7 % (voor wisselkoersen) zou kunnen overtroffen
worden. Onterechte onderwaardering ten opzichte van
de sectorgenoten.
2. TUBIZE (Koersdoel 63,5 EUR):
Te hoge holdingsdiscount
UCB heeft mooie winstgroeivooruitzichten, maar de
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waardering is al te fors opgelopen. Fase III-resultaten
van UCB’s mogelijke heilige graal voor osteoporose (samen met Amgen) komen pas begin 2016. We raden aan
te investeren in UCB via Tubize, met 34% van UCB de
hoofdaandeelhouder. De holdingdiscount van Tubize bedraagt nog een torenhoge 40% (31/07/2014). Enige reductie lijkt normaal gezien de kwaliteit van het UCB-actief. Bovendien zouden hoge holdingdiscounts algemeen
kunnen dalen omdat de markt achterblijvende waarderingen speelt. Tot slot, indien UCB wordt overgenomen,
kan de discount wegvallen.
3. VIVENDI (Koersdoel 20,8 EUR): cash is king
Na de verkoop van de Franse telecommunicatieactiviteiten (SFR) aan Numéricable in ruil voor een participatie van 20% in laatstgenoemde, is Vivendi vooral een
mediaconcern. De hoofdactiviteiten zijn Universal Music Group, ’s werelds grootste muziekbedrijf, en Canal+,
betaaltv. Via het snel groeiende GVT is de groep ook in
internet en mobiele telefonie in Brazilië actief. Frankrijk maakt nog maar 37% van de omzet uit. 20% van de
waarde van Vivendi bestaat uit cash, waarvan 2,8 euro
per aandeel of 15% van de marktwaarde eind 2014/begin 2015 zal uitgekeerd worden in de vorm van cash en
terugkoop van aandelen. Daarnaast zou de hernieuwde
focus en het geleidelijk terug aanknopen met groei, gedragen door de aanwezigheid van digitale strategieën,
moeten leiden tot een vermindering van de holdingdiscount.
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4. KPN (Koersdoel 3 EUR):
verlaagde schuldgraad en risicoprofiel
Met de EU-goedkeuring van de verkoop van E-Plus aan
Telefonica Deutschland kan KPN nu verder werk maken
van zijn schuldafbouw (na reeds een kapitaalverhoging
vorig jaar). KPN ontvangt 8 miljard EUR, waarvan 5 miljard in cash en een 20%- participatie in Telefonica Deutschland. Dit jaar zullen KPN’s winst en cashflow nog
dalen, maar vanaf 2015 zou de trend moeten stabiliseren dankzij het succes van gebundelde aanbiedingen,
de doorgevoerde kostenbesparingen en het feit dat de
investeringen dan over hun hoogtepunt zijn. Samen met
de verlaagde schuldgraad biedt dit een mogelijkheid tot
hervatting van de dividendbetalingen. Hoewel de Mexicaanse hoofdaandeelhouder America Movil zijn belang
heeft afgebouwd van 29 naar 22,6%, blijft KPN een mogelijke overnamekandidaat. De recente koersterugval
vormt een koopgelegenheid.
5. ING ( Koersdoel 12,6 EUR): voltooing van
reorganisatie kan onderwaardering doen wegebben

ING Groep is volop bezig met de uitvoering van een
streng reorganisatieprogramma (Back to basics). Europa
had dit opgelegd als compensatie voor de verkregen
staatssteun tijdens de schuldencrisis. Dit zal de groep
tegen 2015 omvormen van een wereldwijde bank-verzekeraar tot een op Europa gerichte retail-, direct- en
zakenbankier (sterke focus op Benelux en ING Direct
onlinebankieren). Voor eind 2016 moeten alle verzekeringsactiviteiten en het vermogensbeheer gefaseerd zijn
afgestoten. Na de beursgang van de Amerikaanse verzekeringsdochter (Voya Financial) en een reeks verkopen
in Azië/Latijns-Amerika, was de recente beursgang van
het Europese verzekeringsbedrijf NN de volgende grote
stap (voorlopig nog maar 25% op de beurs geplaatst).
Bovendien wil de groep de resterende staatssteun (2,2
miljard EUR tegen 2015) versneld terugbetalen. Het
management zit goed op schema om tegen 2015 een
beoogde winstgevendheid van 10-13%, een kernkapitaalratio onder Bazel III van 10% en een kosten/inkomstenratio van 50-53% te realiseren. Met de herstructurering voor op schema en de aantrekkelijke waardering
blijven we koper.
6. AEGON ( Koersdoel 8 EUR):
ideale play op hogere Amerikaanse rentes
De koers is de voorbije maanden wat teruggevallen,
omdat de obligatierentes tegen de verwachtingen in
opnieuw gedaald zijn. Weliswaar verwachten we met
het nakende einde van de monetaire versoepeling en
stilaan oplopende inflatie in de VS dat de Amerikaanse
obligatierentes weldra beginnen stijgen. Voor verzekeraars betekent dat betere rendementsvooruitzichten
en een lagere actuele waarde van toekomstige verzekeringsverplichtingen. Aegon is dankzij de aanzienlijke
Amerikaanse blootstelling ideaal geplaatst om van die
stijgende Amerikaanse rentes te profiteren.
7. ASML( Koersdoel 85 EUR): nakende EUV-doorbraak
ASML publiceerde fors beter dan verwachte resultaten
over het tweede kwartaal met sterke verkopen, een brutowinstmarge van 45,7% tegenover 44,4% verwacht en
een fors hogere operationele winst van 425 miljoen EUR
versus 383 miljoen EUR consensus. Belangrijker dan de
resultaten zelf is de verdere progressie van de nieuwe
generatie EUV-lithomachines waar de productiviteit in
het voorbije kwartaal is verdubbeld en de groep goed
op schema zit om de verwachte 500 wafers1 per dag tegen eind dit jaar te halen met bovendien commerciële
productie in de loop van 2016. Minder positief is dat de
groep voor heel 2014 een verkoopcijfer van 5,6 miljard
EUR verwacht tegenover 6,1 miljard EUR consensus, te

wijten aan 3 EUV-machines die niet in 2014 maar in
2015 worden geleverd en de huidige onzekerheid bij de
fabrikanten van computerchips. Hoewel deze onzekerheid kan zorgen voor een tijdelijke koerszwakte, blijven
we geloven in een nakende EUV-doorbraak met een mogelijke verdubbeling van de omzet en verdrievoudiging
van de cashflows en nettowinst de komende jaren. We
herhalen daarom ons koopadvies met een ongewijzigd
koersdoel van 85 EUR.
8. ERICSSON (Koersdoel 100 SEK):
profiteert van de investeringsgolf in de telecomsector
Via Ericsson kunnen beleggers inspelen op de wereldwijde vraag naar steeds betere telecommunicatieapparatuur voor mobiele netwerken. Ericsson is wereldleider
met een uitstekende positionering binnen de LTE-technologie (razendsnelle mobiele 4G-communicatie). Ondanks de recente koersopstoot na beter dan verwachte
tweede kwartaalresultaten, blijft de huidige waardering aantrekkelijk (koers/winstverhouding van 12,5 voor
2015, vrije kasstroomrendement van 10%). Bovendien
heeft Ericsson een ijzersterke balans (netto-cashpositie
van 17% van de marktkapitalisatie; dividendrendement
van 4%). Triggers zijn de hernieuwde focus op rendabiliteit en het feit dat Ericsson als geen ander profiteert van
de broodnodige herneming van de investeringen van de
Europese telecombedrijven, in het bijzonder Vodafone.
9. VOLKSWAGEN (Koersdoel 220 EUR):
‘Best in Class’-autoproducent
Volkswagen is de meest rendabele Europese autoproducent en kent een meer dan gemiddelde groei dankzij de
sterke aanwezigheid in groeilanden en de sterke vraag
naar de luxemerken Audi en Porsche. Voor 2014 was het
management vrij voorzichtig gezien de negatieve wisselkoerseffecten, een zwakke Braziliaanse markt en tijdelijk
marktaandeelverlies in Europa (door belangrijke modelvernieuwingen eind dit jaar). In 2015 kan Volkswagen
profiteren van zowel een herstellend marktaandeel als
het belangrijke kostenbesparingsprogramma (invoering
MQB-platform, mogelijke turnaround in zijn Amerikaanse afdeling en synergievoordelen bij de integratie van de
vrachtwagendochters MAN en Scania). Bovendien is het
aandeel nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd.

1. De term “Wafer” verwijst naar een dunne plak uit een halfgeleidermateriaal, bv. silicium, waarop tijdens de fotolithografie verschillende
laagjes worden aangebracht.

10. RIO TINTO (Koersdoel 3800 GBp):
stijgende metaalprijzen en verbetering free cashflow
Na een relatief zwak eerste half jaar beginnen de meeste
grondstofprijzen weer aan te trekken op basis van een
verwachte wereldwijde groeiversnelling (o.a. in VS en
China). Hogere volumes en prijzen, gecombineerd met
kostenbesparingen en lagere investeringen (na de grote
investeringsgolf van de voorbije 7 jaar) zullen de vrije
kasstromen doen toenemen. Binnen de mijnbouwsector
is Rio Tinto onze favoriete waarde dankzij de kwalitatieve mijnen met lange levensduur, lage kostenstructuur
en hoge productiviteit. Deze zijn grotendeels gevestigd
in ‘veilige’ landen zoals Australië, Noord-Amerika en Europa (minder in Afrika). Bovendien is de waardering nog
steeds zeer aantrekkelijk.

Ons advies over de aandelen in dit artikel
Bedrijf

Evolutie van de aanbeveling
over de laatste 12 maanden

Datum

Aegon

Van Houden naar Kopen

07.11.2013

Ageas

Van Kopen naar Houden

29.07.2014

ASML

Van Houden naar Kopen

04.09.2013

Ericsson
ING Group

Kopen

/

Van Houden naar Kopen

06.11.2013

KPN

Van Houden naar Kopen

10.07.2014

Randstad

Van Houden naar Kopen

08.11.2013

Rio Tinto

Kopen

/

Sanofi

Kopen

/

SBM Offshore

Kopen

/

Tubize

Kopen

/

Vivendi

Van Houden naar Kopen

16.07.2014

Houden

/

Volkswagen
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Thematische analyse

KUNT U VOORDEEL HALEN UIT SEIZOENSEFFECTEN?

Seizoenseffecten

Hoewel er in de aandelenmarkten geen repetitief patroon bestaat, zien we op vaste
tijdstippen bepaalde trends. Deze trends of ‘seizoenseffecten’ zijn afhankelijk van
de heersende marktomstandigheden, maar kunnen wel een invloed hebben op de
aandelenkoersen. Welke seizoenseffecten bestaan er en hoe relevant zijn ze?
Marc Eeckhout, Junior strategist

Niemand weet precies hoe en waarom seizoenseffecten zijn ontstaan. Het lijkt een beetje op het kip-enei-verhaal. Toch bestaan ze al sinds het ontstaan van
de financiële markten en sommige beleggers raken erdoor gefascineerd. De financiële wereld van vandaag,
die nagenoeg volledig gedigitaliseerd is, werkt met
gesofisticeerde computerprogramma’s die alle details
analyseren, waarna zij door financiële experten gewikt
en gewogen worden, zodat (nieuwe) seizoenseffecten
gedetecteerd kunnen worden.

Welke seizoenseffecten bestaan er?
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‘Sell in May and go away (but remember to come
back in September)‘
Dit is ongetwijfeld het oudste maar ook het bekendste
adagium. Uit een aantal academische studies en nauwkeurig bijgehouden statistieken blijkt dat beleggers die
hun aandelen in mei verkopen en na de zomer terug
opbouwen, een rendement behalen dat een paar procenten hoger ligt dan het marktgemiddelde. Toch lijkt
het effect de laatste jaren wat te vervagen. Tijdens zes
van de voorbije tien jaren tekende de Bel20-index voor
positieve returns waardoor zich een nieuwe beurstrend
lijkt af te tekenen. Het voorbije decennium behaalde
de Bel20 de beste rendementen in het eerste en derde
kwartaal terwijl voor de Euro Stoxx 50 het derde en
vierde kwartaal erbovenuit sprongen.

Januari-effect
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in de eerste
maand van een kalenderjaar de aandelenkoersen gemiddeld sterker stijgen dan in de andere maanden van
het jaar. Het januari-effect is het sterkst bij small- en mid
caps. Een andere beurswijsheid beweert dat wanneer de
eerste vijf transactiedagen in januari positief zijn, het in
de meeste gevallen een prima beursjaar wordt.
Een januari-effect valt te verklaren door volgende factoren:
• In een aantal landen kunnen beleggers hun verliezen
op aandelenposities fiscaal inbrengen om belastingverlaging te verkrijgen. Om hiervoor in aanmerking
te komen, moeten beleggers op het einde van het
kalenderjaar hun verlieslatende posities afsluiten. In
het nieuwe kalenderjaar worden diezelfde posities
dan vaak opnieuw ingenomen. De sterke stijgers van
januari zijn vaak de verliezers van het jaar voordien.
• Een deel van de professionele beleggers optimaliseren hun klantenportefeuilles op het eind van het jaar
door zwak presterende aandelen te vervangen door
aandelen met goede returns (window dressing). Ook
hier worden de verkochte aandelen, met opwaarts
potentieel in het nieuwe jaar, opnieuw in de armen
gesloten.

• Koopjesjagers stellen tegen het einde van het jaar
hun kooplijstjes samen met bedrijven waarvan de
aandelen sterk gedaald zijn of een ratingverlaging
ondergaan hebben maar wel de fundamenten hebben om op relatief korte termijn een herstelbeweging
in te zetten. In het begin van het nieuwe jaar worden
een aantal van deze ‘buitenkansjes’ opgepikt. Dankzij
het januari-effect, waartoe ze zelf bijdragen, hopen
ze een meerwaarde te behalen.
• Een gedeelte van de werknemers die rond de jaarwisseling een eindejaarspremie of bonus ontvangen,
opteren ervoor om in aandelen te beleggen zodat er
extra geld naar de beurzen stroomt.
• En tenslotte speelt ook het psychologische effect een
rol. In het nieuwe jaar vertonen beleggers meestal
een grotere risicobereidheid. Een nieuw jaar is vaak
ook een signaal voor een nieuwe start zodat nieuwe
posities aan de portefeuille toegevoegd worden.
Eindejaarsrally
Deze beurswijsheid zal u niet onbekend in de oren
klinken en is gedeeltelijk gelinkt aan het hierboven beschreven januari-effect. Door de window dressing van
de portefeuilles op het einde van het jaar worden goed
presterende aandelen aan de portefeuille toegevoegd
waardoor een select groepje winnaars ontstaat. Dit
eindejaarseffect is groter bij large caps. Een tweede
verklaring is dat er tegen het jaareinde in de pers veel
verschijnt over een mogelijke eindejaarsrally. Beleggers
spelen hier gretig op in, wat leidt tot de self-fulfilling
prophecy of de zichzelf waarmakende voorspelling.
Weekendeffect
Uit studies blijkt dat om een of andere duistere reden
en waarvoor nog steeds geen afdoende verklaring gevonden is, de aandelenmarkten op maandag consequent zwakker presteren dan tijdens de rest van de
week. Heeft dit te maken met de Monday blues? Op
maandag is de zin om te gaan werken meestal kleiner
dan op andere werkdagen, maar dit alleen kan geen afdoende verklaring voor dit fenomeen zijn. Popster Bob
Geldof, de zanger van The Boomtown Rats, vond in het
maandaggevoel inspiratie voor zijn wereldhit I don’t like
Mondays.
Maandeffect:
Bij het overgaan van de ene maand naar de andere
maand zien we dat aandelenkoersen sterker stijgen
op de laatste dag van de maand en de eerste drie da-

gen van de nieuwe maand. Op het einde van de maand
wordt het salaris uitbetaald en innen pensioenfondsen
hun premies waardoor er geld naar de aandelenmarkten stroomt, wat de koersen doet stijgen.

Kan de belegger hieruit voordeel halen?

Het is belangrijk om in te schatten welke trend te verwachten is en hoe groot de impact ervan kan zijn. Doordat een deel van het beleggerspubliek zeer goed geïnformeerd is, moet u er van uitgaan dat u niet de enige
partij bent die oog heeft voor één of andere ontluikende
opportuniteit. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn.
Hoe meer beleggers wensen in te spelen op dezelfde
buitenkans, hoe groter en krachtiger het seizoenseffect
kan worden. Op zijn minst even belangrijk is te kunnen
inschatten wanneer het effect verzwakt om de ingenomen posities op tijd tegen te draaien, zo niet dreigt een
eventuele winst verloren te gaan. En tenslotte moet u als
belegger uitmaken of het sop de kool waard is, m.a.w.,
zal het extra rendement opwegen tegen de transactiekosten en taksen?

Conclusie
Anomalieën tonen de inefficiëntie van de markten aan. Sommige trends verschijnen eenmaal,
terwijl andere meermaals voorkomen. Op sommige momenten kunt u hieruit voordeel halen.
Maar het verleden voorspelt de toekomst niet.
Daarom mag u er niet vanuit gaan dat elke maandag slecht zal zijn of dat elke januarimaand extra
rendement oplevert. Daarom vergen seizoenseffecten de nodige voorzichtigheid. Inspelen op
deze trends brengt meer verrichtingen en dus
meer kosten mee. Zomaar een beleggingsstrategie op deze wijsheden baseren, is niet verstandig.
Een beleggingsstrategie moet in eerste instantie
steunen op micro- en macro-economische ontwikkelingen.
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