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Editoriaal

Tot aan de grenzen van onze planeet
3.500 miljard dollar per jaar: dat is het wereldwijde omzetcijfer in de oliesector. Aardolie mag dan bijna 150 miljoen
jaar geleden zijn ontstaan, het wordt pas sinds iets meer dan 150 jaar echt ontgonnen ...
In anderhalve eeuw verbruikten we al de helft van de wereldvoorraad. Ons verbruik stijgt bovendien exponentieel,
waardoor de voorraad wellicht al binnen enkele decennia is uitgeput. Daarom zijn de grote oliemaatschappijen
op zoek naar nieuwe bronnen. Daarvoor moeten ze evenwel steeds dieper en steeds verder boren, soms tot aan de
grenzen van onze planeet. Zo richten ze vandaag al hun aandacht op de Noordpool. Deskundigen schatten dat de
bodem van het Hoge Noorden 5% van de wereldvoorraad verborgen houdt. Geen wonder dus dat tal van landen en
maatschappijen over deze rijkdommen twisten. Door de klimaatopwarming smelt het ijs namelijk altijd maar sneller,
waardoor de Noordpool steeds toegankelijker wordt.
Maar om te boren in extreme omstandigheden, om teerzand of leisteenolie te ontginnen en nieuwe vindplaatsen
te verkennen, zijn er knowhow, materiaal en voorzieningen nodig. Dat alles bieden de oliedienstverleners aan de
‘giganten’ van de sector. Wie zijn ze? Wat doen ze? En moet u in deze sector investeren? Onze analyse vindt u in dit
magazine.
Ook de beleggingsopportuniteiten die een aantrekkelijk rendement opleveren, lijken overigens schaarser te worden.
Toch zijn er nog mogelijkheden. De krachtige stroom aan fusies en overnames op de aandelenmarkten is er een van.
Daarnaast zullen de schokmaatregelen die de ECB heeft genomen op 5 juni, ongetwijfeld invloed hebben op uw
beleggingen. We wijden er in dit nummer een artikel aan.
Zoals elk jaar gaat Invest News er in de zomer even tussenuit. Met veel plezier zien we u terug in augustus voor nieuwe
economische avonturen.

Geniet ondertussen volop van de zon!

Thierry Charlier,
director investment services
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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.
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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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HET KLIMAAT OP DE AANDELENMARKTEN BLIJFT GUNSTIG

GOUDLOKJE
EN DE DRIE STIEREN
Als de economie te traag groeit of zelfs
in een recessie belandt, is dat geen
goed nieuws voor de bedrijven, de
bedrijfswinsten en uiteindelijk ook de
aandelenkoersen. Als de economie dan
weer te snel groeit, ontstaat er vaak een
opwaartse druk op de lonen, de inflatie
en de rente. Deze situatie valt voor de
beurs vaak nog minder te smaken dan
tegenvallende bedrijfswinsten. Een
Goudlokje-economie daarentegen is
wel goed nieuws voor de beurzen: net
wat het moet zijn.
PHILIPPE GIJSELS, CHIEF STRATEGY OFFICER
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Er was eens een klein meisje dat Goudlokje heette. Zij
verdwaalde in het bos en ontdekte de hut van een familie beren. Mama beer, papa beer en baby beer waren even gaan wandelen, maar er stonden drie kommen heerlijke pap op de tafel. De ene was te heet, de
andere te koud, de derde net warm genoeg. Daarna
probeerde ze de bedden uit: het ene was te groot, het
andere te klein, het derde perfect. In ons beursverhaal
is een Goudlokje-economie niet te groot of te klein, te
heet of te koud, maar net goed.

Geen beren, maar stieren

Op dit moment zitten we, voor wie er nog mocht aan
twijfelen, in een tijdperk van Goudlokje: de wereldeconomie doet het beter dan vorig jaar, Amerika neemt
nog steeds de economische leiding, Europa klimt duidelijk uit het dal en ook de Chinese beleidsmakers leggen terug meer de nadruk op groei dan op structurele
hervormingen op lange termijn. Maar aan de andere
kant zijn de meest recente beslissingen van de ECB -

waarover meer in ons artikel op p. 8 - en de impliciete
belofte op nog veel meer, opnieuw ingegeven door de
aanhoudende expansie van het monetaire beleid op
mondiaal vlak. Met andere woorden, een substantiële
stijging van de korte rente valt er niet meteen te verwachten. Als we dit lezen zouden we beter ‘Goudlokje
en de drie stieren’ (symbool van een stijgende markt)
als titel voor ons beursverhaal kiezen.
Tegen deze achtergrond is het dus eigenlijk niet zo
verwonderlijk dat de aandelenmarkten het wereldwijd
goed doen en dat de Dow en de S&P500 record na record blijven neerzetten. Maar ook in Europa laten de
indexen zich niet onbetuigd. De Italiaanse Mib koerst
sinds begin dit jaar bijna onafgebroken omhoog en de
Dax in Duitsland wist zelfs de kaap van de 10.000 te
ronden. Dit doet met heimwee terugdenken aan de tijd
dat de Dow Jones voor het eerst de 10.000 aantikte.
Waar is de goede oude tijd…

samen omhoog

Het meest bemoedigend is wel de vrij opvallende prestatie van de ‘kleinere’ waarden van de Russell 2000.
Deze index heeft zijn inzinking van 7,5% goedgemaakt
en staat nu ongeveer break-even voor het jaar. We
hebben in deze en andere publicaties vaak gesteld dat
de hoofdindexen en de kleinere, meer speculatieve en
hoge Beta-aandelen niet voor heel lang in de tegenovergestelde richting konden bewegen. Ofwel zouden
we een herstel in de laatste groep moeten zien, ofwel
zou de negatieve impact op de indexen groter worden.
De markt heeft klaarblijkelijk beslist dat de twee terug
samen dezelfde richting uitgaan - en in dit geval is dat
omhoog.

Fusies & overnames

Er werden de afgelopen dagen in een groot
aantal sectoren weer heel wat fusies en
overnames bekendgemaakt. De bedrijven
durven klaarblijkelijk weer investeren en zijn
daarnaast ook op zoek naar groei door overnames. De markt kan dit wel smaken, want
meestal worden zowel het overgenomen
bedrijf als de overnemer beloond, wat nog
meer F&O’s in de hand zal werken.
Warren Buffett gaf trouwens recent nog maar
eens het goede voorbeeld op de Edison Electric Institute’s National- conventie in Las Vegas.
De beleggingsgrootmeester gaf aan dat ondanks
de vele investeringen over de afgelopen jaren, de

honger van Berkshire Hathaway naar meer investeringen/overnames in de energiesector nog niet gestild is.
Overigens, wat er al in de holding zit van energie van
elektriciteitsnetwerken, centrales, pijpleidingen en alternatieve energie, om er maar een paar te noemen, is
niet onaanzienlijk, zelfs indrukwekkend. En belangrijk
hierbij is dat het gaat over een zeer breed gamma onder
het kernwoord ‘energie’. Dit bevestigt onze visie
dat investeringen in de energiesector
geen ‘of/of’-, maar eerder een ’en/en’verhaal zijn. De wereld zal de komende
jaren zowel alternatieve als traditionele energiebronnen nodig hebben om
aan de groeiende vraag te voldoen. En
wanneer mijnheer Buffett spreekt is het
meestal geen slecht idee om even te luisteren en na te denken.

op naar een nieuwe bubbel?

Hij is natuurlijk geen rasechte market-timer en zoekt
naar waardecreatie op lange termijn. Wat de aandelenmarkt voor de komende maanden betreft, waarschuwen hoe langer hoe meer kranten en het internet dat de aandelenmarkten en dan vooral die van de
Verenigde Staten zich in een bubbel bevinden. We zijn
het grondig oneens met deze visie. Op langere termijn
lopen we wel het risico dat er zich een bubbel zou
kunnen vormen als de grote geldstromen die naar de
markten vloeien de waarderingen tot op onrealistische
niveaus zouden opdrijven. Maar als we naar de waarderingen kijken, is dat vandaag nog niet het geval. Bovendien is zoiets waarschijnlijk zowat de meest gehate
rally uit de geschiedenis, omdat veel beleggers nog
steeds aan de kant zitten te wachten om in te stappen.
Er is nog steeds enorm veel cash beschikbaar aan de
zijlijn. In de Financial Analist Journal konden we recent lezen dat het aandelenbezit van de Amerikanen
(het percentage van de bevolking dat aandelen bezit)
op het laagste punt zit in 50 jaar. Dit wijst erop dat de
activiteit op de markten niet echt levendig te noemen
is. Zolang het scepticisme de bovenhand blijft halen en
de achterliggende fundamentals goed blijven, kunnen
markten niettemin rustig verder klimmen.

Geen excessieve waarderingen

Tenslotte zijn de waarderingen van de aandelenmarkten, alhoewel niet echt meer goedkoop, toch verre van
excessief en in geen enkel opzicht te vergelijken met
de niveaus op de top van de internetbubbel in 2000.
In Europa kijken we naar een 12 à 13 keer de winst. In
Amerika moeten we ondertussen al 17 keer de winst
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neertellen. Maar toch kunnen we de belangrijkste kapitaalmarkt van de wereld niet links laten liggen. Het
land heeft enorme troeven op lange termijn, en wie wil
beleggen in de nieuwste technologieën kan moeilijk om
de Verenigde Staten heen. Japan zit met een waardering van rond de 16 een beetje tussen de twee in. Maar
daar staat tegenover dat de Japanse bedrijven het nu
al voor het zevende kwartaal op rij beter doen dan de
verwachtingen. Hieruit blijkt dat het verhaal van de Japanse markt voor een stuk aan het evolueren is van alleen liquiditeitsgedreven naar meer fundamenteel. Het
feit dat de Nikkei een groot stuk van het verlies van het
jaar heeft kunnen goedmaken zonder dat de yen verder
verzwakte, is hiervan waarschijnlijk het beste bewijs.
Met andere woorden, ook in het land van de rijzende
zon lijkt de correctie voorbij.

Conclusie
De omgevingsfactoren blijven gunstig om aandelen nog steeds als de activaklasse bij voorkeur
voorop te stellen, alhoewel op korte termijn een
kleine rustpauze wenselijk is, om de stijging van
de afgelopen weken te verteren. Aandelenmarkten stijgen immers meestal niet in een rechte lijn,
zelfs niet als er in het verhaal van Goudlokje geen
beren maar stieren rondlopen.

Markante feiten van het discretionaire beheer in mei
Knappe prestaties van de aandelenmarkten
Na enkele maanden van aarzeling gingen de aandelenmarkten in de maand mei knap vooruit. De hoogste stijgingen werden genoteerd op de Europese groeimarkten, voornamelijk in Rusland.

6

In mei kende ook de situatie in Japan een ommekeer:
de Nikkei, die het sinds begin dit jaar zwaar te verduren kreeg, gaat weer hoger. We vertrouwen erop dat
de Japanse overheid de aangekondigde hervormingen
tot een goed einde zal brengen. Ook al was er begin dit
jaar nogal wat deining, wij handhaven onze blootstelling aan de Japanse beurs.
Hoewel de stijging van de aandelen algemeen lijkt, is
het toch aangewezen om nu en dan bepaalde markten
aandachtiger te observeren. De Amerikaanse small capaandelen (beurskapitalisatie van minder dan 2 miljard
dollar) kenden in 2013 een recordjaar, maar laten in
2014 negatieve prestaties zien. Er werd beslist om gedeeltelijk winst te nemen zodat we ons op Amerikaanse
large cap-aandelen kunnen richten, die al enkele maanden profiteren van een golf van fusies en overnames.

Wachten op een initiatief van de ECB
Terwijl sommige componenten van de obligatiemarkten
- zoals de converteerbare obligaties - het goed deden,
omdat ze van het optimisme rond de aandelen konden
profiteren, bleven we toch voorzichtig op de obligatiemarkt en gaven de voorkeur aan beleggingen in obligaties met een korte looptijd. De markten wachtten immers op een initiatief van de Europese Centrale Bank.
Verminderde blootstelling tegenover obligaties in yuan
Begin mei nam het obligatierisico van de portefeuilles
af naar aanleiding van de verkoop van posities in bedrijfsobligaties in yuan. China bevindt zich momenteel
in een overgangsfase. Zolang de statistieken uit Peking
ons niet kunnen overtuigen, blijven we er liever weg.
Niettemin is het belangrijk om te weten dat de obligaties van de groeilanden in mei doorgaans een knappe
vooruitgang optekenden.

Valérie De Gheldere, Investments Communication

Economie

(Bron: Bloomberg Consensus en BNP Paribas Fortis)
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Monetaire politiek

DRAGHI MIST AFSPRAAK MET
GESCHIEDENIS NIET

ECB HAALT ALLES
UIT DE KAST
Na lang aarzelen duwt de Europese Centrale Bank
(ECB) eindelijk het gaspedaal in. Met een reeks
monetaire maatregelen bestrijdt gouverneur
Mario Draghi de te lage inflatie, de moeizame
kredietverlening en de dure euro.
KRISTOF WAUTERS, INVESTMENT SPECIALIST FIXED INCOME & FOREX PRB

EEN OVERZICHT VAN DE MAATREGELEN EN DE POTENTIËLE IMPACT
Verlaging van de basisrente (= refirente) van 0,25% naar 0,15%
➡ Zeer beperkte impact.
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Verlaging van de depositorente van
0% naar -0,10% ➡ Gericht op het
goedkoper maken van de euro en het
ondersteunen van de kredietverlening. De ECB waagt zich als eerste
grote centrale bank aan een negatieve depositorente. Dit betekent dat
commerciële banken voortaan zullen
moeten betalen om cashoverschotten
bij de ECB te deponeren. Zo tracht de
centrale bank de kredietverlening een
duw in de rug te geven. De negatieve
depositorente kan eveneens een keerpunt vormen voor de euro. De financiele stromen richting euro kunnen door
de negatieve rente fors afnemen.

Aankoop herverpakte bedrijfskredieten ➡ Symbolisch belangrijk, maar een
eerder kleine impact gezien de relatief
beperkte omvang van deze markt.

Langlopende conditionele lening aan banken: doelgerichte kredietverlening via de zogenaamde TLTRO of ‘Targeted Long Term Refinancing Operations’. TLTRO is specifiek gericht op het stimuleren van de
kredietverlening aan kleine en middelgrote bedrijven en gezinnen.
Banken zullen de komende 4 jaar voor een totaal van ongeveer 400
miljard euro gebruik kunnen maken van goedkope financiering op
voorwaarde dat deze ingezet wordt voor kredietverlening aan bedrijven, en dus expliciet niet voor woonkredieten en overheidsobligaties
➡ Specifieke maatregel gericht op een van de kernproblemen, nl.
de gebrekkige werking van het kredietkanaal in de perifere landen.
Banken zijn in de eurozone cruciaal voor de kredietverlening aan
bedrijven. In de VS financieren bedrijven zich vaak rechtstreeks op
de obligatiemarkt.

Stopzetting van de sterilisatie van obligatieaankopen: in 2010-2011 kocht de ECB staatsobligaties van verschillende perifere landen (momenteel staat nog voor 160 miljard EUR op de balans van de ECB). Ze neutraliseerde of steriliseerde deze aankopen door een even groot bedrag week na week uit de markt te halen via het
uitgeven van termijnrekeningen ➡ Het stoppen van deze sterilisatie komt er op neer dat er voor 160 miljard
euro verse liquiditeiten beschikbaar komen.
Verlenging van de onbeperkte kredietverlening aan commerciële banken tot eind 2016
(t.o.v. midden 2015 voordien) ➡ Geeft banken zekerheid over financiering op lange termijn.

ECB steekt de Rubicon over

De Europese Centrale Bank stond op 5 juni voor een afspraak met de geschiedenis. In een context van te lage
inflatie (rechtstreeks gelinkt aan de dure euro) en een
gebrekkige kredietverlening aan kleine en middelgrote
ondernemingen, stond ECB-voorzitter Mario Draghi
met de rug tegen de muur. En het moet gezegd, de ECB
haalde alles uit de kast en overtrof de hooggespannen
verwachtingen.

Inflatiedoelstelling in gevaar

Een verdere versoepeling van het beleid was onafwendbaar. De enige doelstelling van de ECB, namelijk het onder controle houden van de inflatie (gespecifieerd als
een inflatieniveau van minder dan, maar dicht bij 2% op
middellange termijn), is immers in gevaar. De inflatie
is gedaald tot amper 0,5% en bovendien verlaagde de
ECB andermaal haar eigen inflatieprognoses. De inflatie
blijft tot 2016 een stuk onder de doelstelling.
Het gevaar is dat de lange periode van lage inflatie zich
nestelt in de inflatieverwachtingen van consumenten.
Intuïtief lijkt een trage stijging van het prijspeil, of zelfs
een daling van de prijzen een goede zaak. De economische realiteit is echter anders. Als in de toekomst nog
lagere prijzen verwacht worden, stellen consumenten
hun aankopen uit, met een potentieel gevaarlijke vicieuze cirkel van dalende consumptie, dalende productie,
stijgende werkloosheid en negatieve groei tot gevolg.
Een beperkte inflatie (van 2% bvb.) is de olie in de motor van een gezonde economie. Vandaar dat de ECB een
krachtig signaal geeft. De ECB liet bovendien de deur
wijd open voor een verdere versoepeling van het monetaire beleid.

Evolutie inflatie in eurozone + inflatievoorspellingen ECB
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onder druk komt te staan. Import daarentegen wordt
aantrekkelijker aangezien de prijzen dalen naarmate de
euro stijgt. Dit weegt niet alleen op de werkgelegenheid
in de eurozone, maar duwt bovendien de inflatie nog
verder naar beneden. Vandaar dat verschillende ECBleden onomwonden verklaarden dat de dure euro een
rechtstreeks bedreiging is voor de inflatiedoelstelling.

Euro wint aan belang

De waarde en de evolutie van de euro t.o.v. de belangrijkste handelspartners is normaal gezien voor de ECB
geen doelstelling op zich, maar slechts een van de vele
factoren die mee in rekening genomen worden. Toch
nam het belang van de euro de afgelopen maanden
sterk toe.
Toen Draghi midden 2012 in zijn historische toespraak
aanhaalde dat hij alles zou doen om de eurozone te
redden (“and believe me, it will be enough”), keerde het
vertrouwen in de euro terug. De eenheidsmunt steeg
sterk tegenover quasi alle andere munten en droeg
hierdoor rechtstreeks bij aan de daling van de inflatie.
Een dure eigen munt verzwakt de competitiviteitspositie van bedrijven uit de eurozone, zodat de exportsector

CONCLUSIE
De ECB haalt alles uit de kast om de inflatie op
te krikken, de kredietverlening aan bedrijven te
ondersteunen en de euro goedkoper te maken. De
genomen maatregelen en het feit dat de ECB zich
bereid toont om het monetaire beleid indien nodig
nog verder te versoepelen, schept een positief
klimaat voor aandelenmarkten en de USD. Op
rentevlak ondersteunt het de convergentie tussen de kern en de periferie, terwijl duidelijk is dat
de rente in de eurozone nog een hele tijd laag zal
blijven.
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OVERNAMEKANDIDATEN OP DE BELGISCHE BEURS

Golf van F&O
In het huidige klimaat van matige
groei, maar comfortabele balansposities, goedkope schuldfinanciering
en afnemende risico-aversie gaan
bedrijven graag op zoek naar externe
groeimogelijkheden of synergieën
door schaalvergroting.
Deze forse golf van fusies en overnames (F&O) zal de komende maanden de voornaamste beursmotor zijn.
Patrick Casselman, Senior Equity Specialist

De jongste maanden zit het aantal internationale fusieen overnametransacties duidelijk in de lift, met onder
andere volgende aangekondigde of hangende deals:
Holcim-Lafarge, Altice-SFR, Novartis-GSK (asset swap),
Pfizer-AstraZeneca en een biedstrijd tussen GE en Siemens op Alstom. Op dit moment gaat het hier vooral om
fusies onder de groten, waarbij marktleiders hun positie
nog proberen te versterken, voor zover dat door de concurrentiewaakhond nog aanvaard wordt.
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Beursmotor

Het beursklimaat is rijp voor deze fusies en overnames.
Dit zien we ook aan de koersreacties: niet alleen de
overnameprooien vertonen een koersopstoot, maar ook
de overnemers worden op de beurs beloond (vb. Altice,
Holcim). Aandeelhouders weten blijkbaar de extra groei
en synergiemogelijkheden te appreciëren, zelfs al worden daar soms hoge prijzen voor betaald. We denken
dat het consolidatiethema, samen met de nog altijd zeer
lage rente de voornaamste drijfveren zullen vormen
voor de beurzen in de komende maanden.

De meest waarschijnlijke overnamekandidaten kunnen
we detecteren op basis van volgende criteria:
• aantrekkelijkheid van businessmodel, producten en/of
klantenbasis;
• synergiemogelijkheden: door schaalgrootte, besparing op gemeenschappelijke kosten, cross selling en/of
een sterkere prijszettingsmacht;
• een aanvaardbare beurswaardering;
• de bestaande aandeelhouderskring: afwezigheid van
een controlerende aandeelhouder maakt een bedrijf
kwetsbaarder voor een overname. Als er een hoofdaandeelhouder is, gaat men best na of die geneigd is
om te cashen, dan wel om een uitkoopbod te lanceren.

Op de Belgische beurs is het de jongste tijd nog vrij kalm
geweest, maar er zijn nog heel wat kandidaten. Net
zoals op internationaal vlak liggen de meeste kansen
vooral in de sectoren van de telecom, farmaceutica en
biotechnologie.

De meest waarschijnlijke overnamekandidaten op Euronext Brussel
Telecom
De consolidatie in de versnipperde Europese telecomsector komt in een stroomversnelling. Oorspronkelijk
spitste die zich vooral toe op de fel gegeerde kabeloperatoren (cfr. overname van Kabel Deutschland en het
Spaanse Ono door Vodafone, Ziggo door Liberty). Maar
met de geplande fusie van KPN’s Duitse dochter E-Plus
met Telefonica Deutschland (O2) en de overname van
het Franse SFR door Altice/Numéricable komt ook in het
zeer concurrentiële mobiele segment de consolidatie op
gang. De logica hierachter is het aantal concurrenten tot
een drietal per land/regio terug te brengen (wat door de
concurrentie-autoriteiten schijnbaar ook wel aanvaard
wordt) en het succes van gebundelde vast/mobiel-aanbiedingen. Iedere operator kan dan maar beter beschikken over zowel een vast als een mobiel netwerk, met
het oog op cross selling en de rentabilisering van vaste
kosten en tv-content.

Ook in België verwachten we een consolidatie van de
vaste en mobiele netwerken. Belgacom is de enige volledig geïntegreerde telecomgroep. Daarnaast zijn er
4 regionaal verdeelde kabeloperatoren (Telenet, Voo,
Brutélé en Altice/Numéricable), en 2 mobiele netwerken (Mobistar en Base). Vermits de huidige hoofdaandeelhouders (resp. Orange en KPN) beseffen dat een
mobile only-strategie niet meer werkt, en de kabeloperatoren momenteel in een sterkere positie staan, zal
de vast/mobiel consolidatie allicht neerkomen op een
verkoop van zowel Mobistar als Base aan een van de
kabeloperatoren.
Mobistar wordt al ruim 10 jaar genoemd als een overnamekandidaat. Nu de marktdynamiek totaal veranderd is (in het voordeel van vaste netwerken) en de
koers van Mobistar geïmplodeerd (marktkapitalisatie
nog slechts 850 miljoen EUR), komt een overnamescenario dichter bij dan ooit, zij het niet meer de traditionele verwachte uitkoop door hoofdaandeelhouder
Orange. We hebben sterk de indruk dat Orange nog
enkel in de Belgische markt geïnteresseerd is als het
ook een vast netwerk kan verwerven. Maar vermits
zowel Belgacom als de kabeloperatoren in principe
niet te koop staan, zit er allicht niets anders op dan
een verkoop van Mobistar. Kandidaten die al interesse
toonden, zijn de Franse spelers Iliad en Altice, maar ook
Telenet sluit het sinds kort niet meer uit. Daarmee zou
Telenet niet alleen een mobiel netwerk verwerven en
zijn klantenbestand gevoelig uitbreiden, maar tegelijkertijd een nieuwe agressieve concurrent op zijn eigen
kabelnetwerk uitschakelen. Omwille van dit laatste en
de bestaande MVNO-samenwerking, zal Telenet allicht
een voorkeur hebben voor Mobistar boven Base. We
verwachten dan ook dat het laatste jaar van Mobistars
beurscarrière aangebroken is.
Op Telenet liep er al eens een uitkoopbod door Liberty
aan 35 EUR, dat maar gedeeltelijk geslaagd was. Liberty verhoogde daarmee zijn belang tot 58%. De algemene verwachting is dat Liberty vroeg of laat nog
eens een nieuw, hoger bod lanceert. Maar het recente
overnamebod op het Nederlandse Ziggo heeft ons geleerd dat daarbij geen hoge overnamepremie meer te
verwachten is en dat zo’n bod grotendeels een aandelenruil is met het eveneens duur gewaardeerde Liberty.
Bijgevolg is er bij Telenet zelfs in zo’n scenario niet veel
opwaarts potentieel meer, terwijl er ook toenemende
neerwaartse risico’s zijn: openstelling kabel, komst van
concurrent Netflix (video on demand), overnames van
tv-zenders of een mobiel netwerk…

Belgacom staat officieel niet te koop. De Belgische
staat hield tot nu toe vast aan zijn meerderheidsbelang
om de controle op deze grote werkgever te behouden
en om reden van de dividendenstroom. Maar wie weet,
misschien heeft de volgende regering daar een andere
visie op. België is nog een van de weinige landen waar
de overheid een meerderheidsbelang in de nationale
telecomoperator aanhoudt, wat niet goed te rijmen valt
met de rol van neutrale telecomregulator. Een verkoop
kan een optie zijn om de Belgische schuldgraad onder
de 100% te houden, terwijl de dividenden de komende
jaren toch wat lager zullen liggen als gevolg van de
hogere investeringsbehoeften. Indien een volgende regering zijn meerderheidsbelang in Belgacom te koop
zou stellen (wat gepaard zou gaan met een verplicht
bod op het beursgenoteerde gedeelte), zou daar zeker
interesse voor zijn bij bv. Deutsche Telekom of Orange
(ter vervanging van Mobistar) en kan er een behoorlijke
overnamepremie geboden worden.
Farmaceutica en biotechnologie
Door Morgan Stanley onder de arm te nemen om een
oplossing te zoeken voor de problemen van Jetrea in
de VS, wil Thrombogenics een bloedbad vermijden.
Verschillende oplossingen zijn mogelijk: van een licentie- tot co-marketing-overeenkomst tot een volledige overname. Dit laatste scenario zou allicht voor
minderheidsaandeelhouders het beste scenario zijn,
althans op korte termijn, maar is geen zekerheid. Drie
van de zes genoemde geïnteresseerde partijen (Shire,
Allergan en Valeant) vormen zelf het onderwerp van
overnamegeruchten, zodat Novartis, Roche en Regeneron als valabele partijen overblijven. Vraag blijft bovendien welke prijs ze bereid zouden zijn te betalen.
Voor de overnemer wacht immers de grote uitdaging
om de negatieve perceptie te keren rond de mislukte
Jetrea-lancering in de VS. Voor Novartis hoeft het ook
niet echt, omdat het al de distributierechten heeft voor
alle andere landen. En in de VS verzorgt Roche de distributie van Lucentis (het eigen product van Novartis)
naar oogchirurgen. Blijft spannend. Al heeft het bedrijf
nog voldoende cash, het vinden van een concreet bod
of samenwerking is een kwestie van leven of dood voor
Thrombogenics.
De meerderheid van de succesvolle biotechnologische
bedrijven wordt uiteindelijk overgenomen, doorgaans
wanneer ze minstens één goedgekeurd product hebben. In die context zijn ook Ablynx, Galapagos en de
andere Belgische biotechnologische bedrijven mogelijke targets.
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IBA heeft een technologisch leiderschap in protontherapie en met hun nieuwe compactere en goedkopere versies nadert allicht een marktversnelling. Na de verkoop
van de radiofarmaceutische divisie is IBA een zuiverder
technologiebedrijf geworden, wat het bedrijf aantrekkelijker maakt voor een overname. Concurrenten Varian,
Hitachi, of het Zweedse Elekta kunnen interesse hebben.
Met de recent gelanceerde geneesmiddelen Cimzia,
Vimpat en Neupro staat UCB voor een nieuwe periode
van groei. De farmasector kent een sterke consolidatiegolf als gevolg van de zoektocht naar compensatie voor
patentverval en synergievoordelen. Het ligt dan ook
in de lijn der verwachtingen dat UCB, als middelgrote
farmagroep, vroeg of laat wordt overgenomen. Vooral
UCB’s specialisatie in neurologie kan daarbij een troef
zijn. UCB heeft met Tubize wel een controlerende aandeelhouder, maar als er een aantrekkelijke overnameprijs geboden wordt (en met het besef dat de huidige
patenten ook eindig zijn) kan dat allicht de achterliggende familiale aandeelhouders overtuigen. Via Tubize
hebben beleggers een extra potentieel omwille van de
hoge holding-discount, die in het geval van een overname kan wegvallen.
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Andere sectoren
De koers van Delhaize is nu wel grotendeels hersteld
van de zware klap van de voorbije jaren, maar met een
totale marktwaarde van slechts 5,5 miljard EUR, blijft
Delhaize relatief klein onder de grote voedingsdistributeurs. Ter vergelijking, Ahold heeft een marktwaarde
van ruim 13,5 miljard en zelfs het naar omzet veel kleinere Colruyt zit al aan 7 miljard EUR.
De lage waardering en de afwezigheid van een controlerende aandeelhouder maken Delhaize vatbaar voor
een overname. Overnamelogica kan gevonden worden
in de grotere prijszettingsmacht naar leveranciers en
het delen van logistieke organisatie voor aanpalende
regio’s. De meest logische match zou Ahold zijn, gezien
de aansluitende regio’s zowel aan de Amerikaanse oostkust als in de Benelux. Het openen door Ahold van Albert Heijn-winkels in België kan een bewuste strategie
zijn om Delhaize te verzwakken zodat de bereidheid tot
overnamegesprekken groeit.
Umicore heeft momenteel het winstmomentum tegen
en is op basis van huidig winstniveau vrij duur gewaardeerd. Niettemin kunnen hun technologisch leiderschap
in recyclage en de beloftevolle vooruitzichten op lange
termijn (vb. groei van oplaadbare batterijen voor elektrische wagens en toenemende recyclageflows) vroeg

of laat de aandacht trekken. Umicore heeft bovendien
geen controlerende aandeelhouder. GBL is wel een participatie aan het opbouwen (momenteel bijna 7%), en we
weten dat GBL’s beleggingen doorgaans met een doorverkoop aan een overnemer eindigen.
Recticel is nog steeds één van de goedkoopst gewaardeerde Belgische aandelen met de isolatiedivisie als
belangrijk groeipotentieel. In het verleden werd al eens
een bod van Kingspan op de isolatiedivisie verworpen.
Nu de onzekerheid over de kartelboete achter de rug
ligt en de rendabiliteit herstelt door de conjunctuursverbetering en de rationalisering van de autodivisie, is
het bedrijf rijp voor een mogelijke overname.
Tenslotte zien we ook onder de small caps in de technologiesector mogelijke overnameprooien zoals Barco,
EVS, Melexis, RealDolmen of Zetes Industries, door
hun technologisch leiderschap in interessante nichemarkten.

Buitenlandse overnamekandidaten
Sector
Gezondheidszorg

Overnamekandidaten
Nobel Biocare (Zwitserland)
Stada Arzneimittel (Duitsland)
Shire (Ierland)
Transgene (Frankrijk)
DiaSorin (Italië)
Grifols (Spanje)

Telecom

KPN (Nederland)
Bouygues Telecom (Frankrijk)
Telefonica (Spanje)
Telecom Italia (Italië)

Technologie

Alcatel Lucent (Frankrijk)
Atos (Frankrijk)

Industrie

Alstom (Frankrijk)
BAE Systems (Verenigd Koninkrijk)
Royal Imtech (Nederland)
TNT Express (Nederland)

Chemie

Arkema (Frankrijk)
Lanxess (Duitsland)
Clariant (Zwitserland)
Symrise (Duitsland)

Bouw

Heidelbergcement (Duitsland)
Ciments Français (Frankrijk)
Wienerberger (Oostenrijk)
Hochtief (Duitsland)

Consumptie

Beiersdorf (Duitsland)
Remy Cointreau (Frankrijk)

Financiën

Commerzbank (Duitsland)

Portefeuillebeheer

INVESTERINGSADVIES

Mag het
wat meer zijn?
Cliënten die zelf een actieve rol willen spelen in het beheer van hun activa, kunnen
daarvoor terecht bij ‘Adviserend beheer’. Dit is een dienstverlening op twee vlakken: enerzijds ‘adviserend portefeuillebeheer’, waarbij u naast een private banker
ook een persoonlijke adviesbeheerder toegewezen krijgt die de portefeuille opvolgt,
en anderzijds ‘Investeringsadvies’, waarbij een private banker u actief bijstaat in
het beheer van uw portefeuille.
Filip Smekens, Investments communication

…en andere voordelen

Gemiddelde 8,9%

Thrombogenics -42,3%

Deutche Bank -18,2%

SBM Offshore -14,9%

Randstad -8,7%
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CMB -6,9%

Boskalis 24,4

Michelin 38,1%

ING 38,5%

Prestaties van onze aandelentips sinds 01.01.2013
(gemiddelde, voornaamste toppers en floppers)

Microsoft 43,8%

Sinds begin 2013 hebben cliënten
met een ‘Investeringsadviescontract’ al meer dan 40 aankooptips
ontvangen. Als ze die allemaal hadden opgevolgd, dan hadden ze tot
op vandaag een gemiddelde koerswinst van 8,2% gehaald. Beperken
we ons tot de aandelentips, dan
deden die het zonder de dividenden nog beter met een gemiddelde
van 8,9%. De grafiek hiernaast geeft
gemiddelde resultaten weer, maar
daarachter gaan natuurlijk toppers
en floppers schuil. Nog eens een
bewijs dat de belegger er goed aan
doet te kiezen voor een voldoende
gespreide portefeuille, niet alleen
qua posities maar ook qua instapmomenten.

Vinci 44,5%

Goede raad…

nabij op en rapporteert regelmatig,
formuleert voorstellen voor optimalisatie, herbelegging enz. Bovendien
kan de cliënt via pc banking zelf zijn
contract 24u op 24 raadplegen en
opvolgen.

Uiteraard vormen deze aankooptips maar één onderdeel van het
contract ‘Investeringsadvies’ van
Private Banking. De private banker
volgt de beleggingsportefeuille van

Sectorale Analyse

OLIEDIENSTENSECTOR
Na een moeilijk 2013 tekent 2014 zich eerder
af als overgangsjaar voor de oil services. Een
vertraging van de kapitaalinvesteringen bij
de oliegiganten met meer focus op de generatie van cashflow vertaalt zich in een lagere
orderstroom naar de toeleveranciers. Vanuit
een neutrale visie voor de oil services verkiezen we de iets duurdere Amerikaanse sterkhouders in combinatie met fors ondergewaardeerde waardeaandelen in Europa.
RUDY DE GROODT, SENIOR EQUITY SPECIALIST

IN TRANSITIE
Oil services: toeleveranciers
van olie- en gasproducenten
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In tegenstelling tot de internationale
en nationale olie- en gasproducenten (Total, Royal Dutch, ExxonMobil,
Petrobras, etc.) zijn de toeleveranciers van deze grote jongens heel
wat minder bekend. We hebben
het hier dan over de zgn. oil services of bedrijven die diverse diensten en producten leveren tijdens
de volledige levenscyclus van een
olie- of gasboorput, zowel onshore
(op het land) als offshore (op zee).

Deze levenscyclus kan tot 20 jaar
duren en begint met seismisch onderzoek naar de aanwezigheid van
olie- en gasbronnen. Nadien volgen
de boorplatformen om het goedje
op te pompen, pijpleidingen, schepen voor transport en tot slot de
afsluiting van de leeggepompte
bronnen. Gedurende deze hele periode moet alles worden bevoorraad, geïnspecteerd, onderhouden
en - indien nodig - hersteld. Wat
onmiddellijk opvalt, is dat we hier te
maken hebben met een zeer uitge-

breide en erg gediversifieerde groep
van spelers waarbij zelfs kleinere
bedrijven wereldmarktleider in een
nichesegment kunnen zijn. Naast de
Amerikaanse oil services-giganten
Schlumberger, Halliburton, Baker
Hughes en National Oilwell Varco
denken we dichter bij huis aan het
Franse Technip, het Italiaanse Saipem, buizenfabrikanten Tenaris en
Vallourec met een groot aantal spelers in Noorwegen en Nederland,
landen die traditioneel een nauwe
band met waterwerken hebben.

Motoren van de sector

Hoewel er op korte termijn een
positief verband bestaat tussen de
olieprijs en de koersen van oliedienstenleveranciers, wordt het beleggingsverhaal op lange termijn bij
deze laatsten toch vooral bepaald
door de hoogte van de kapitaalinvesteringen van hun belangrijkste
klanten, de olie- en gasgiganten.
Deze kapitaalinvesteringen vullen immers de orderboeken van
de toeleveranciers en zijn daarom
de belangrijkste drijvende kracht
achter hun omzet- en winstevolutie. Uiteraard heeft de evolutie van
de olieprijs een belangrijke invloed
op de kapitaalinvesteringen (de
vaak multimiljardenolieprojecten
moeten immers bij een bepaalde
olieprijs nog steeds rendabel zijn)
en dus indirect ook op de evolutie
bij de toeleveranciers. Het winnen
van voldoende orders om de bezettingsgraad van schepen en andere
uitrusting op te vullen is één zaak;
het uitvoeren van deze orders zonder al te veel oponthoud of aanzienlijke kostenoverschrijdingen is een
andere zaak. Net bij de uitvoering
van opdrachten blijkt het schoentje
bij heel wat oil services-bedrijven
nogal eens te knellen, weliswaar
niet altijd door hun eigen schuld
(bv. door barre weersomstandigheden of oponthoud van partners).

Neutrale visie op sector

De afgelopen jaren vertaalde een
dubbelcijferige groei van de kapitaalinvesteringen bij de olie- en
gasgiganten zich echter niet in een
evenredige stijging van hun operationele cashflows, integendeel. Als
gevolg van kosteninflatie, duurdere en complexere projecten (o.a.
diepzee), strengere veiligheidsvoorschriften plus standaarden
(na Macondo-ramp) en niet altijd
goede planning en executie, zagen
we zelfs een daling van de bedrijfs-

kasstromen. Om dit euvel te verhelpen, zijn de oliereuzen sinds kort
beginnen snijden in hun kosten en
kapitaalinvesteringen, met bovendien een meer selectieve benadering van nieuwe projecten, met de
bedoeling meer cashflow te genereren. Als gevolg hiervan is in 2014
de verwachte groei van de kapitaalinvesteringen teruggevallen van
boven de 10% naar ca. 5 à 7%, wat
uiteraard een nadelig effect heeft op
de orderstroom bij de oil services.
Voeg hierbij nog een reeks winstwaarschuwingen door gebrekkige
executie, de afwikkeling van problemen uit het verleden en verhoogde
concurrentie, en het wordt duidelijk
dat na een moeilijk 2013 ook 2014
niet het beste jaar wordt. Een betere
uitvoering van projecten en op zijn
minst het behoud van het orderboek
met verwachte verbetering in 2015
is daarom essentieel. Toch blijven
de vooruitzichten op middellange
en lange termijn voor de oliemarkt
nog steeds positief dankzij de traditionele uitputtingsgraad van bestaande olieputten (ca. 6% per jaar),
de groei van de wereldeconomie, de
verstedelijking en de (verdere) opening van nieuwe markten (Mexico,
Irak, Koerdistan, etc.).

Onze favorieten:
Schlumberger en outsider
SBM Offshore
Het is duidelijk dat 2014 voor de
sector eerder een transitiejaar
wordt. Ondanks de betere koersprestatie na de publicatie van re-

sultaten voor het eerste kwartaal,
zijn de winstverwachtingen voor
de Europese oil services de voorbije
3 maanden toch met 12% gedaald
(verhoogde concurrentie, margedruk en uitvoeringsrisico’s). Duur
kunnen we de sector zeker niet
noemen. Zo noteren de Europese
oil services tegen een verwachte
gemiddelde koerswinstverhouding
van 11,4 voor 2015, fors onder
gemiddeld 14 over de voorbije 15
jaar. Een beter beeld krijgen we bij
de Amerikaanse sectorgenoten die
zich konden verheugen in een erg
sterke jaarstart met slechts een
lichte neerwaartse bijstelling van
de winstverwachtingen (-3%). Bij
de Amerikaanse sectorspelers verwachten we een verdere toename
van de winstmarges, een aanhoudend sterke internationale prestatie en meer ruimte voor dividendverhogingen plus inkoop van eigen
aandelen. Hoewel de Amerikaanse
waarden dankzij hun betere uitvoering en groeiprofiel noteren met
een verantwoorde premie tegenover hun Europese collega’s, blijft
er nog steeds een korting tegenover
hun langetermijngemiddelde (13,5
versus 17). Onze selectie binnen de
oil services is duidelijk: kies in een
moeilijk klimaat voor de Amerikaanse sterkhouders met een voorkeur
voor Schlumberger boven Halliburton en focus in Europa vooral op
te goedkope waardeaandelen zoals
SBM Offshore en Vallourec. Voor
Technip en Saipem blijven we op
Houden.

ONS ADVIES OVER DE AANDELEN DIE IN DIT ARTIKEL AAN BOD KOMEN
BEDRIJF
Halliburton
Saipem

EVOLUTIE OVER DE AANBEVELING OVER
DE LAATSTE 12 MAANDEN

DATUM

van Kopen naar Houden

22.04.2014

van Houden naar Verkopen

27.05.2014

SBM Offshore

Kopen

/

Schlumberger

van Houden naar Kopen

24.01.2014

Technip

van Kopen naar Houden

17.04.2014

Kopen

/

Vallourec
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overzicht
lezershoek
markten.

In tegenstelling tot beleggingen in individuele
waarden (aandelen/obligaties) bieden beleggingsfondsen een meer gespreide portefeuille die beter
bestand is tegen forse schommelingen op de financiële
markten. Toch mag u één ding niet verwaarlozen:
het wisselrisico van een beleggingsfonds.

HET WISSELRISICO VAN EEN FONDS
Diversificatie opbouwen ten opzichte van de euro beperkt zich niet tot de keuze voor een fonds dat noteert
in een andere munt. Wel moet u een fonds zoeken dat
belegt in obligaties/aandelen die geen binding hebben
met die euro. Het fonds zelf mag eventueel zelfs wel
noteren in euro.
Als u belegt in een beleggingsfonds waarvan de waarde
is uitgedrukt in euro, zou u er kunnen van uitgaan dat u
geen wisselrisico loopt. Ten onrechte...

i
Meer weten?
Aarzel niet u private
banker te raadplegen.
Hij/zij zal er u alles over
vertellen.
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Neem bijvoorbeeld een fonds dat belegt in Japanse aandelen. De koers van een dergelijk fonds kan zowel in
yen als in euro uitgedrukt zijn. In beide gevallen loopt u
een wisselrisico, maar er is wel een verschil.
➡ Bij een fonds uitgedrukt in euro komt de schommeling van de yen t.o.v. de euro elke dag tot uiting in de
koers van het fonds.
➡ Bij een fonds uitgedrukt in yen ontstaat het wisselrisico pas op het ogenblik dat u het fonds terug verkoopt én de yens omzet in euro.
Verwacht u een daling van de yen, dan kunt
u beter het muntrisico uitschakelen door
te kiezen voor het ‘H’-compartiment
(Hedged) van het fonds. Dat compartiment heeft als doelstelling het stijgingspotentieel van Japanse aandelen
aan te bieden, terwijl het onderliggende dalingsrisico van de yen is afgedekt (gehedged) naar de euro toe.

Bij wijze van voorbeeld

Een Europese belegger die belegt in een fonds in Japanse aandelen loopt dus, naast het risico verbonden aan de
aandelenmarkt, het wisselrisico van de yen.
Vergelijkende evolutie van het compartiment uitgedrukt in yen en het ’H’-compartiment, uitgedrukt in euro
Tijdens 2013
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De rode lijn geeft de prestatie weer van het compartiment uitgedrukt in yen.
De grijze lijn geeft de prestatie weer van het compartiment ‘H’ EUR
(met afdekking van het muntrisico, hedging in financieel jargon), uitgedrukt in euro.
De oranje lijn geeft de in euro omgezette prestatie weer van het compartiment uitgedrukt in yen,
(dus zonder afdekking van het muntrisico).
Het beperkte verschil tussen de rode en grijze lijn (dat in het voordeel uitvalt van het compartiment
uitgedrukt in yen) valt te verklaren door de kost van de afdekking van het wisselrisico (hedging).
De grafiek voor het jaar 2013 illustreert het nut van
hedging. We stellen namelijk vast dat de depreciatie van de yen t.o.v. de euro duidelijk weegt op de
in euro omgezette prestatie (zonder afdekking), die
duidelijk lager is dan de prestaties van de compartimenten in yen of ‘H’ EUR.

In 2014 daarentegen is de in euro omgezette prestatie (zonder afdekking) licht beter dan de prestaties van de compartimenten in yen en ‘H’ EUR. De
waardestijging van de yen t.o.v. de euro verklaart
deze betere prestatie.
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Conclusie
Om het dalingswisselrisico te vermijden, bieden heel wat beleggingsfondsen een compartiment met een
afdekking van de munteenheid t.o.v. de euro. Als u er daarentegen van overtuigd bent dat de munt (bijv.
USD) van de onderliggende activa (bijv. Amerikaanse aandelen) zal stijgen, dan kiest u beter voor de originele USD-versie van het fonds.

Portefeuillebeheer

VAN KLEINE BEEKJES TOT GROTE RIVIEREN

Beleggen met Flexinvest
Gespreid beleggen is de boodschap. De economie kent
immers een cyclisch verloop en op de evolutie van financiële markten (aandelen, obligaties,…) anticiperen,
is onbegonnen werk. Een beleggingsfonds kan voor een
goede spreiding van de activa binnen uw portefeuille
zorgen. Zo’n spreiding is de bekendste en populairste
manier, maar er bestaan nog andere manieren om niet
‘alle eieren in dezelfde korf te leggen’.

Flexinvest
Met ons beleggingsplan Flexinvest kunt u met periodieke stortingen in fondsen beleggen. Door deze
spreiding in de tijd hebt u uitzicht op het potentieel
van bepaalde risicovollere markten en kunt u het
risico in uw portefeuille beperken.

Spreiding in de tijd

Wie efficiënt wil beleggen, spreidt zijn belegging in de
tijd. Op die manier vermindert u het zo gevreesde risico
om op het verkeerde moment te beleggen (‘market timing’) en vlakt u de gemiddelde aankoopprijs af. Het
rendement kunt u dan weer optimaliseren door meer
risicovollere activa in uw portefeuille op te nemen, weliswaar in verhouding met uw beleggingsprofiel.

Onderstaande grafieken* vergelijken over verschillende periodes de volatiliteit en de verhouding risicorendement van een gespreide in vergelijking met een
eenmalige belegging op ‘minder riskante’ internationale aandelenmarkten (MSCI World), enerzijds, en op
‘risicovollere’ aandelenmarkten uit groeilanden (MSCI
World Emerging Markets), anderzijds.

VOLATILITEIT VAN EEN BELEGGING OP MAANDBASIS
IN VERGELIJKING MET EEN EENMALIGE BELEGGING
Aandelenmarkten uit groeilanden (MSCI Emerging Markets – USD)
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Geannualiseerde volatiliteit

Aandelenmarkten uit ontwikkelde landen (MSCI World Free – USD)
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Conclusie
- Gespreid beleggen in de tijd beperkt de volatiliteit en bijgevolg het risico van uw belegging.
- De daling van de volatiliteit door maandelijks te beleggen, is het sterkste voor beleggingen op groeimarkten.
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VERHOUDING RISICO-RENDEMENT VOOR EEN BELEGGING OP MAANDBASIS
IN VERGELIJKING MET EEN EENMALIGE BELEGGING
Aandelenmarkten uit ontwikkelde markten (MSCI World Free – USD)

Aandelenmarkten uit groeilanden (MSCI Emerging Markets – USD)
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Beleggingshorizon in maanden
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GEMIDDELDE VERHOUDING RISICO-RENDEMENT GESPREIDE BELEGGING

Conclusie
Met gespreid beleggen kunt u de verhouding risico-rendement van uw beleggingen verbeteren, zowel op ontwikkelde markten als op groeimarkten. Dit komt door de hogere rendementen en volatiliteit van de groeimarkten tijdens deze periode.

In een notendop:

1. Gespreid beleggen in een aandelenfonds met Flexinvest verlaagt het risico van een belegging in aandelen. Hoe risicovoller een actief, hoe belangrijker het
wordt om zijn volatiliteit te beperken.
2. Gespreid beleggen in een fonds geeft gemiddeld een
betere verhouding risico-rendement.
3. Op lange termijn zal een eenmalige belegging gemiddeld beter renderen dan een gespreide belegging door de positieve risicopremie en de grotere
volatiliteit.
4. Gespreid beleggen in de tijd geeft in het slechtste
geval (door de geringere volatiliteit) een betere bescherming.
5. In het algemeen geldt dat hoe langer u gespreid belegt in aandelen, hoe kleiner het risico is dat u loopt.

6. Vergeleken bij een eenmalige belegging verbetert
de verhouding risico-rendement met de lengte van
de beleggingshorizon.

Praktisch:

- Een belegger met een groot vermogen is het beste
gediend met een gespreide instap in aandelenbeleggingen over een periode van 1 tot 3 jaar (of zelfs iets
langer). Nadien blijft hij best belegd om een beleggingshorizon van 7 tot 10 jaar te bereiken.
- Voor een belegger zonder groot startkapitaal maar
met regelmatige inkomsten, is gespreid beleggen een
interessante manier om in aandelen te beleggen.

* Methodologie voor het opstellen van de grafieken: voor de wisselende periodes gaande van 6 maand tot 10 jaar vergelijken we de historische
prestaties van een belegging op de ontwikkelde markten en de groeimarkten, uitgevoerd op twee manieren:
- Maandelijkse belegging: vast maandelijks bedrag van 100 USD per maand (het volledige kapitaal werd aanvankelijk in cash USD op drie
maanden belegd en geleidelijk afgebouwd);
- Eenmalige belegging: belegging in een keer gerealiseerd.
Voor elke beleggingshorizon werden de gemiddelde scenario’s geanalyseerd. Voor elk scenario is het totale belegde bedrag voor de hele periode
gelijk aan het bedrag van de eenmalige belegging.
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