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Belangenconflicten kunnen bestaan in hoofde van BNP
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In dit verband werden bijzondere gedragsregels en
interne procedures uitgewerkt.
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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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Driemaal
is scheepsrecht
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Elk jaar organiseert Private Banker International,
een toonaangevend internationaal magazine voor
vermogensbeheer, de uitreiking van de ‘Private Banker
International Awards’. Voor de toekenning van die awards
wordt nagegaan hoe degelijk en hoe ruim de dienstverlening
aan het cliënteel is, waarna men de rangschikking verkrijgt
van de leiders in deze sector en de spelers die de toekomst
ervan bepalen.
Naar aanleiding van de 24e editie van de PBI Awards
heeft BNP Paribas Wealth Management voor het derde
jaar op rij de prijs ‘Beste private bank in Europa’ in de
wacht gesleept. We werden ook bekroond in de categorieën
‘Beste filantropische aanbod’, ‘Beste aanbod van
discretionaire en adviesdiensten’ en ‘Meest innoverende
digitale aanbod’. Die onderscheidingen belonen de enorme
energie die we dagelijks besteden aan een steeds betere
dienstverlening voor u.

En op die energie gaan we echt niet bezuinigen, want zoals
u kunt lezen in deze editie is energie-efficiëntie de weg die
we resoluut moeten inslaan. Nogal logisch: de uitputting
van de primaire energiebronnen is onvermijdbaar en na de
verviervoudiging tussen 1950 en 2000 is het wereldwijde
energieverbruik alleen maar blijven toenemen. De enige
oplossingen vandaag zijn dan ook de alternatieve energieën,
die nog altijd duur zijn, en vooral energie-efficiëntie. Efficiënt
met energie leren omgaan, is op een maatschappelijk
verantwoorde manier over dat energieverbruik nadenken.
Maar er zijn nog andere manieren om vandaag al in de
toekomst te investeren. Onze specialisten hebben het erover
in dit nummer.

Veel leesgenot,
Thierry Charlier.

•3•

MARKTOVERZICHT

Oktobermaand doet haar reputatie alle eer aan

CENTRALE BANKEN
AAN HET ROER

Op de markt leek het bij momenten wel trick or treat, maar
dan een hele maand lang. De eerste twee weken van de
maand dook de markt naar beneden, waarna hij al even
spectaculair opnieuw de hoogte in schoot.
Ook ditmaal lagen een aantal initiatieven en
mededelingen van de centrale banken aan de grondslag
van deze grillige Halloweensprongen.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer
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De beloftes van Draghi

Op het oude continent begon de correctie in de zomer na een mededeling van de
Europese Centrale Bank (ECB) die de markten niet in dank hadden afgenomen. Maar
in augustus liet Mario Draghi, de voorzitter
van de ECB, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst
van centrale bankiers in Jackson Hole weten
dat hij er alles zou aan doen om de groei in
de eurozone naar een hoger niveau te tillen
en het deflatiespook voor eens en voor altijd
uit de eurozone zou verjagen. Hiervoor wilde
hij de balans van de ECB terug naar het niveau van 2012 brengen. Deze balans was
flink gekrompen als gevolg van de terugbetaling van de LTRO’s (langetermijnleningen
van de ECB aan de bankensector). Het ging
hier dus over een expansie van een slordige
1000 miljard euro. De markten reageerden
wild enthousiast en de appelflauwte van de
zomer was dan ook snel vergeten.

Geen American style Quantitative
Easing

In september was er nog geen vuiltje aan de
lucht toen de voorzitter van de ECB zijn ’beloftes’ van Jackon Hole nog eens herhaalde.
Maar het liep mis toen hij in oktober meer
details over de aankoopprogramma’s moest
vrijgeven, meer bepaald hoe hij die concreet
zou realiseren om zo de balans van de ECB
met 1000 miljard euro op te krikken. De geplande ingrepen konden de beleggers inderdaad niet sussen.
Het ziet er immers niet naar uit dat de banken bij de ECB om nog veel extra geld zullen
vragen. Bovendien zijn de markten waarop
de ECB aankopen plant - wat trouwens
nu al gebeurt - namelijk de obligaties met
onderpand (covered bonds) en de herverpakte kredieten (Asset-Backed securities of
ABS) -, te krap en te weinig liquide voor massale aankopen. Verder zijn aan de nieuwe
aankoopprogramma’s nogal wat voorwaarden gekoppeld over het risico dat de ECB bereid is te nemen. Een aantal speculatievere
instrumenten zouden uit de boot kunnen vallen, meer bepaald omdat een aantal lidstaten weigert de nodige garanties te geven.
De conclusie lag voor de hand: de kans was
klein dat de ECB via de aankoop van over-
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heidsobligaties met een kwantitatief versoepelingsprogramma op zijn Amerikaans
zou uitpakken.

Tenzij…

Veeleer dan de markt in zijn post- ‘Jakson
Hole’-positivisme een boost te geven, zaaiden de uitlatingen van de ECB twijfel en dat
was de aanzet voor de scherpste correctie
op de markten sinds bijna 3 jaar. Als gevolg
van de sterke correlatie tussen de markten
qua risicogevoeligheid gingen samen met de
Europese markten zowat alle wereldbeurzen onderuit, ook die van de high yields en
de converteerbare obligaties.
De economische toestand in de eurozone is
niet bijzonder rooskleurig, zoveel is duidelijk. De inflatie blijft laag en het gevaar groeit
dat de deflatie op de gemoedstoestand van
de consumenten gaat wegen zodat ze hun
aankopen almaar uitstellen. Daar is de ECB
als de dood voor. De kans is dan ook groot
dat de ECB de komende bijeenkomsten met
concretere plannen over de brug komt…
waarbij American style Quantitative Easing
niet uit te sluiten is.

Amerikaanse knowhow

Ook de markten in de Verenigde Staten ontsnapten niet aan de verkoopdruk als gevolg
van de ineenstorting van de koersen en incasseerden hun eerste forse correctie in jaren, ook al duurde die niet lang, want op de
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ineenstorting van de koersen volgde meteen een aankoopgolf.
Daar zaten de sterke economische cijfers
van ’s werelds grootste economie zeker
voor iets tussen. Net zoals de indicaties
van de Federal Reserve (Fed), die nu haar
aankoopprogramma van overheids- en hypotheekpapier officieel heeft afgevoerd,
maar daarom nog niet van plan is de rentevoet onmiddellijk te verhogen. Dit zal
volgens ons maar mondjesmaat gebeuren,
en waarschijnlijk pas midden 2015. Als er
iets is dat Janet Yellen en haar discipelen
koste wat het kost willen vermijden, is het
wel de markt op het verkeerde been zetten.
En daar slagen ze voorlopig wonderwel in.

De Japanse verrassing

Het gaat er wel even anders aan toe in Japan, waar het duidelijk nog steeds de bedoeling is om de belegger en de wereld te
verrassen en als het even kan in positieve
zin. De Bank of Japan vergastte de markten
op de vooravond van Halloween op een trick
or treat van jewelste. Geheel onverwacht
kondigde ze aan dat ze haar stimuleringsbeleid elk jaar zal verhogen van JPY 60.000
à JPY 70.000 miljard tot JPY 80.000 miljard.
Dit betekent dat de Bank of Japan elk jaar
voor JPY 80.000 miljard aan Japans overheidspapier koopt. Als verantwoording van
deze onverwachte beslissing werd wel beweerd dat er preventief moest worden ingegrepen om de dreigende deflatoire ten-

Japan bevindt zich op een
cruciaal punt in zijn strijd
tegen de deflatie.
Deze nieuwe maatregelen
weerspiegelen onze
vastberadenheid.
Haruhiko Kuroda,
Gouverneur van de Bank van Japan

•6•

densen te stoppen, maar de realiteit ziet er
heel anders uit. Dezelfde dag, en dit is geen
toeval, kondigde het Japanse pensioenfonds
van de overheid (GPIF) aan de hoeveelheid
Japans overheidspapier in portefeuille te
verminderen van 60% naar 35% en dit ten
voordele van risicovollere activa zoals Japanse en buitenlandse aandelen (en buitenlandse obligaties).
Voegen we hier nog aan toe dat de hoeveelheid aan Japans overheidspapier dat de GPIF
verkoopt ongeveer overeenkomt met de extra hoeveelheid die de centrale bank zal
aankopen, dan is de cirkel rond en kunnen
we besluiten dat de Bank of Japan indirect
de aankoop financiert van aandelen door
het pensioenfonds, ook een overheidsinstelling. Een directere manier voor een overheid
om de markten nieuw leven in te blazen, is
niet denkbaar. Dat de Yen hierdoor verder
wegzakt, mag dan ook geen verrassing zijn.

Een gezamenlijke strategie

Eigenlijk is er niet echt een verschil tussen
de acties van de Bank of Japan, en die van
de ECB en de Fed. Bij deze laatste is het wel
niet zo openlijk en minder duidelijk. Hoe
dan ook, het Westen is ook vast van plan
om activa zoals de obligatiemarkt, de aandelenmarkt en de huizenmarkt een boost te
geven en zo indirect de reële economie en
de inflatie een duw in de rug te geven. In
de Verenigde Staten lukt dat vrij aardig. In
Europa is dit voorlopig minder het geval.
Aan de ene kant slagen de centrale banken
er nog steeds in voor de markten een bodem te handhaven. Bij elke correctie komen
er acties, deze keer onverwacht uit Japanse
hoek, die de markten terug de hoogte insturen. Zelden volgde op een terugval of dip
een zo agressieve aankoopgolf. Ook nu is het
geen toeval. Net wanneer de Fed de voet
van het monetaire gaspedaal haalt, staan
de anderen klaar om de taak over te nemen.

Instabiliteit en volatiliteit op
komst

Aan de andere kant is dit hoogst artificiële
karakter van de financiële markten zorgwekkend, omdat elke activaklasse op een
of andere manier door de centrale banken

gestuurd wordt. Bovendien zijn diezelfde financiële markten sterk afhankelijk van dergelijke acties om verder in de goede richting
te evolueren.
Er blijven dus heel wat vraagtekens. De volatiliteit die we in oktober hebben gezien,
blijft naar alle waarschijnlijkheid nog een
tijd aanhouden. We blijven alle acties en
mededelingen van de centrale bankiers op
de voet volgen, want het is duidelijk dat zij
de drijvende kracht zijn achter alle bewegingen die voor ons relevant zijn.

MARKANTE FEITEN VAN HET DISCRETIONAIRE BEHEER IN OKTOBER
Aandelen: terug naar neutraal
Deze zomer bouwden we de aandelenpositie binnen DPM af van sterk
overwogen naar licht overwogen. Zo
daalde het percentage aandelen
in een balanced-mandaat van 56%
eind juni naar 48% midden augustus.
De voorbije weken herstelde de conjunctuur zich gedeeltelijk en bleven
de perspectieven op 12 maanden
positief. Toch bleven we voorzichtig
en bouwden we bij de voorbije correctie de aandelenpositie nogmaals
met 2% af. Zo is die nu neutraal. Om
de volatiliteit van de portefeuille te
verlagen kozen we bij de laatste verkoop om winst te nemen op Europese
small- en midcaps. Die zijn immers risicovoller dan het marktgemiddelde.
Potentieel voor Amerikaanse hoogrentende obligaties
Op de obligatiemarkten deelden de
hoogrentende obligaties in de klappen. Het beheer heeft zijn positie
in deze activaklasse reeds voor de
zomer fors teruggeschroefd. De resterende positie is vooral belegd in
Europese high yield met een korte

looptijd. Na de forse correctie van de
voorbije weken biedt ook de Amerikaanse high yield-markt terug redelijke rendementen. Toch wanneer we
er vanuit gaan dat de Amerikaanse
economie verder herstelt en de rente
niet al te bruusk de hoogte injaagt.
Dalende olieprijs: onverwachte
meevaller
Op de grondstoffenmarkt is de olieprijs
fors gedaald. Naast het toegenomen
pessimisme over de wereldeconomie
spelen hier een aantal opmerkelijke
ontwikkelingen aan de aanbodzijde
een rol, vooral het groeiende aanbod
van schalie-olie in de VS en de constructievere internationale houding
tegenover Iran. Bovendien zag men
de voorbije maanden enige verbetering in de productie van Nigeria en
het door politieke chaos getroffen
Libië. Aangezien vele landen in het
Midden-Oosten een behoorlijke olieprijs nodig hebben om hun sociale
programma’s te financieren, keert de

prijs van het zwarte goud toch terug
naar niveaus tussen de 90 en 100 USD
per vat. Vergeleken met de voorbije
jaren is dat nog altijd laag, maar daar
zal de wereldeconomie niet rouwig
om zijn.
Japan zet geldsluizen nog verder
open
De Japanse centrale bank heeft
haar groeiprognoses voor de economie opnieuw verlaagd en breidt de
aankoop van activa verder uit tot 80
biljoen Yen per jaar. Dat is ongeveer
16 % van het Japanse bruto binnenlands product of het dubbele van het
budgettaire tekort. De Japanse beurs
reageert enthousiast op deze nieuwe
geldinjecties. Samen met de inschikkelijkere houding van de Japanse
pensioenfondsen tegenover aandelen kunnen ze de prijzen van Japanse
aandelen aanzienlijk de hoogte insturen. Wij handhaven onze overwogen
positie in Japanse aandelen.

Johan Temmerman, senior discretionary investment manager
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Wisselmarkt

Obligaties in vreemde munt

PROFITEER VAN DE
ZWAKKE EURO
De onzekerheid over het herstel van de wereldeconomie
heeft een grote impact op de wisselmarkt.
Ondanks de hoge volatiliteit is een gedeeltelijke
herschikking van de obligatieportefeuille met vreemde
munten een goede langetermijnbeslissing.
Een kort overzicht van de mogelijkheden om van de
zwakke euro te profiteren.
–––
Kristof Wauters, investment specialist fixed income & forex PRB

Twijfels over de economische groei, de
lage inflatie in Europa, de onzekerheid
wanneer de Fed de rente voor de eerste keer zal verhogen, de wisselende
cijfers over de Chinese groei en enkele
potentiële brandhaarden (Rusland, de
ebola-epidemie, de onrust rond IS,...):
er is geen gebrek aan smeulende vonken die de financiële markten in lichterlaaie kunnen zetten. Maar wat betekent dit voor obligaties in vreemde
munt?

Wisselkoersevolutie (in %) tegenover de euro sinds begin 2014
(op 23.10.2014)
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Een fundamenteel zwakkere
euro

De euro is onze basismunt en dus een
logisch vertrekpunt. Door de sterke
daling van de inflatie en de tegenvallende inflatieverwachtingen moet de
Europese Centrale Bank (ECB) alle
zeilen bijzetten om de enige officiële doelstelling (een inflatie van net
onder de 2%) te bereiken. Hiervoor
kijkt de ECB ook naar de euro. Een
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AUD

Australische dollar

BRL

Braziliaanse real

CAD

Canadese dollar

CHF

Zwitserse frank

CNH

Chinese offshore yuan

GBP

Britse pond

JPY

Japanse Yen

MXN

Mexicaanse peso

NOK

Noorse kroon

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

PLN

Poolse zloty

SEK

Zweedse kroon

TRY

Turkse lira

USD

Amerikaanse dollar

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

verzwakking van de eenheidsmunt zorgt
immers niet enkel via hogere importprijzen voor een opstoot van de inflatie, maar
versterkt ook de concurrentiepositie van de
Europese bedrijven op de wereldmarkt.
Door het soepele monetaire beleid van de
ECB is de euro dit jaar één van de zwakste
munten. Naast een fundamenteel zwakke
eenheidsmunt verwachten we ook dat de
rente de komende kwartalen laag blijft.
De kortetermijnrente weerspiegelt de verwachtingen over het beleid van de ECB. Die
heeft al duidelijk gemaakt dat de rente nog
lange tijd laag blijft.
Een goede vuistregel om het theoretische
niveau van de langetermijnrente te berekenen, is de som maken van de verwachte
groei en de verwachte inflatie. Voor de eurozone komen we in de buurt van de huidige
renteniveaus. Meer dan een beperkte en
geleidelijke stijging van de Europese langetermijnrente moeten we voorlopig niet verwachten.
Ondanks de onzekerheden en grote volatiliteit op de financiële markten waar we zonet op wezen, vormen de zwakke euro en
de lage rente de ideale gelegenheid om uw
portefeuille te herschikken met obligaties in
vreemde munt.

VS en VK overvleugelen de
eurozone

In tegenstelling tot de eurozone kennen de
Verenigde Staten (VS) en het Verenigd Koningrijk (VK) een stevig economisch herstel.
De Amerikaanse (Fed) en de Britse centrale
bank (BoE) zouden in de eerste helft van
volgend jaar de rente kunnen verhogen. De
anticipatie hierop en de groeiende economische kloof met de eurozone zal het renteverschil opdrijven tussen de VS en het VK
enerzijds, en de eurozone anderzijds. Dit zal
leiden tot een verdere opwaardering van de
dollar (USD) en het pond (GBP) ten opzichte
van de EUR, al zal de onzekerheid over de
timing van de centrale banken ook hier voor
een verhoogde volatiliteit zorgen.
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Liever Mexicaanse peso dan
Canadese dollar

Canada en Mexico hebben sterke handelsbanden met de VS: ongeveer 75% van
hun totale export gaat naar de VS. Beide
landen kunnen zo meeprofiteren van het
Amerikaanse herstel. Toch hebben we op
dit moment een duidelijke voorkeur voor
de Mexicaanse peso (MXN) boven de Canadese dollar (CAD). Mexico is een van de
groeilanden met de beste economische fundamentals op lange termijn, mede dankzij
de recente structurele hervormingen van
president Nieto. Canada is een grondstoffenland en wordt momenteel geplaagd door
een fors gedaalde olieprijs en een kleinere
vraag naar olie en gas uit de VS. De verklaring hiervoor ligt in de schalieolie- en
schaliegasrevolutie die de VS steeds energieonafhankelijker maakt. Bovendien ligt de
rente in Mexico hoger dan in Canada, wat
een obligatiebelegging in MXN extra aantrekkelijk maakt.

Staat de Chinese draak terug op?

De Chinese economie zit in een belangrijke
transitiefase. De Chinese leiders willen het
land omvormen van een exportgeoriënteerde economie naar een economie die steunt
op binnenlandse consumptie. Door de stijgende loonkosten dreigt het exportmodel
op termijn immers niet stand te houden.
Een dergelijke omvorming van de op een na
grootste economie ter wereld (na de VS) is
een geleidelijke evolutie en geen revolutie.
Een gestage opwaardering van de Chinese
munt (yuan of renminbi (RMB)) past perfect in het economische hervormingsplan
van de regering. Beleggers kunnen hierop
inspelen met de zogenaamde offshore yuan
(CNH). Obligaties in CNH vormen de Dim
Sum-markt (offshore RMB-obligatiemarkt)
waarop zowel individuele obligaties als goed
gespreide fondsen te vinden zijn. Ook hier
is het renteverschil met de eurozone voor
obligatiebeleggers een belangrijke troef.
De recente economische indicatoren uit China zijn gemengd. Toch lijkt de bodem van de
groeivertraging stilaan achter de rug. Dit is
goed nieuws voor Australië en Nieuw-Zeeland die als hofleverancier van China kunnen profiteren van een grotere vraag naar

hun exportproducten. Obligaties in
Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) en in
mindere mate in Australische dollar
(AUD) hebben bovendien een aantrekkelijk rentesurplus tegenover de euro.

Munten van groeilanden:
groot potentieel maar hoog
risico

De troef van groeilandobligaties in
de lokale munt is het indrukwekkende rentesurplus ten opzichte van
obligaties in EUR of USD. Daartegenover staat een bovengemiddelde volatiliteit. Een vertraging van de binnenlandse groei, een stijging van de
inflatie of een opstoot van sociale
spanningen kunnen de lokale munten forse klappen toedienen. Ook
een snellere of sterkere stijging van
de Amerikaanse rente dan verwacht
vormt een risico voor de groeimarkten. De koersen houden echter al rekening met een groot aantal van deze
negatieve elementen na de forse daling in 2013 van groeilandobligaties in
de lokale munt.
Een obligatiefonds biedt het voordeel
van een sterke spreiding en van de
expertise van de fondsbeheerders.
Wenst u te beleggen in individuele
lijnen, kies dan voor emittenten met
een sterke kredietwaardigheid zoals
BMW, Volkswagen of de Europese Investeringsbank. Naast Mexicaanse
peso vinden we ook de Braziliaanse
real (BRL) koopwaardig. De bijzonder
hoge rentevergoeding voor obligaties
in BRL zou zeker op langere termijn
moeten volstaan om de tijdelijke volatiliteit van de munt te compenseren.
Voor de Turkse lira (TRY) en de ZuidAfrikaanse rand (ZAR) zijn we terughoudend. Ondanks de huidige hoge
rente wordt het risico niet voldoende
vergoed.

Stormweer in het hoge
noorden

Dit jaar zijn de Noorse en Zweedse
kroon voorlopig een van de zwakst
presterende munten. Ondanks gezon-

de fundamentals op lange termijn, een
sterke fiscale discipline en een onbetwiste kredietwaardigheid (AAA-rating
bij de belangrijkste ratingagentschappen) worden zowel Noorwegen als
Zweden geplaagd door een aantal
(tijdelijke) negatieve gebeurtenissen.
Zo maakte Noorwegen sinds midden
2012 kennis met de keerzijde van de
medaille van zijn status als veilige
haven in Europa. Zwitserland belet al
een aantal jaren dat de Zwitserse frank
(CHF) nog verder kan stijgen. Hierdoor
zochten veel beleggers hun toevlucht
tot obligaties van de gezonde Noorse
economie naarmate het implosierisico in de eurozone groter werd. Eens
dit risico terug afnam, voornamelijk
dankzij het optreden van de voorzitter van de ECB Mario Draghi, vloeide
veel van dit ‘geparkeerde geld’ terug
uit de relatief illiquide Noorse obligatiemarkt. De mooi gestegen Noorse
kroon (NOK) viel hierdoor sterk terug.
Ook het bijzonder moeizame herstel
van de eurozone speelt Noorwegen
parten in zijn handelsrelaties. Verder
weegt ook de scherpe daling van de
olieprijs door op de economie en de
munt. Noorwegen is een van de grootste olie-exporteurs ter wereld.

Door die tegenvallende evolutie van
de olieprijs werd het uitzicht op een
renteverhoging herzien en uitgesteld,
wat de NOK aan de grond hield. We
zien echter in de jongste economische
cijfers dat de economie terug aan de
beterhand is met sterkere groeicijfers
dan verwacht en een stijgende inflatie. We blijven geloven in het potentieel van de NOK op lange termijn. Het
geleidelijk oplopende renteverschil
met de eurozone moet de NOK in de
komende maanden in staat stellen
om een deel van de daling terug ongedaan te maken.
In Zweden is het keerpunt nog niet in
zicht. De Zweedse economie kampt net
als de eurozone met een forse terugloop van de inflatie en een vertraging
van de economische groei. De sterke
handelsrelaties van Zweden met zowel de eurozone als Rusland wegen
op de Zweedse economie. Hierdoor is
de rente tot een bodemniveau gezakt,
waardoor we de Zweedse kroon (SEK)
voorlopig links zouden laten liggen.

Renteniveau per munteenheid (3-jaarse overheidsrente op 23.10.2014)
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Maatschappelijk verantwoord beleggen

Wereldbank
De Wereldbank, emittent van topkwaliteit, lanceert
samen met BNP Paribas Fortis nieuwe groene obligaties.
Enige doelstelling: klimaatintelligente projecten
financieren.
–––
Frank D’Hondt & Marion Juric,
investment specialists structured products

Onze bank is steeds op zoek naar innoverende beleggingen die inspelen op de specifieke voorkeur van haar
klanten-beleggers. Daarom blijft zij zelfs in deze moeilijke
marktomstandigheden haar waaier aan maatschappelijk
verantwoorde beleggingen (MVB) verder uitbreiden. Dankzij het duurzame en ethische karakter van deze beleggingen zijn zij er de laatste jaren niet alleen in geslaagd hun
prestaties te handhaven maar zelfs betere dan de klassieke
rendementen te halen (zie Invest News van maart 2014).
BNP Paribas Fortis heeft met de Wereldbank een partnership gesloten om groene obligaties uit te geven. Een
gelegenheid om nog eens kennis te maken met die supranationale instelling, die kan bogen op 60 jaar ervaring in
de financiering van ontwikkelingsprojecten.

Engagement voor een betere wereld

De Wereldbank is de belangrijkste bron van knowhow en
financiering op het vlak van ontwikkelingsprojecten. Vandaag groepeert ze meer dan 188 lidstaten. De instelling
werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de
Bretton Woods-conferentie, om de wederopbouw te ondersteunen. Sindsdien is ze sterk geëvolueerd. Vandaag
is het haar ultieme doelstelling om een einde te maken
aan de extreme armoede en een duurzame uitbreiding van
de welvaart te bevorderen. Daartoe biedt de Wereldbank
aan landen in ontwikkeling financiële en technische steun.
De financieringen van de Wereldbank zijn immers ingegeven door een algemene filosofie die steunt op investering,
strategisch advies en technische bijstand.

Emittent van topkwaliteit

De Wereldbank financiert haar activiteiten door de uitgifte
van obligaties op de financiële markten. Al meer dan 50
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jaar heeft ze een AAA-rating (S&P), want de aangegane
schuld wordt altijd terugbetaald. De sterkte van haar balans is toe te schrijven aan de zekerheidslogica: het geld
wordt enkel aan staatsprojecten toegekend (of projecten
die minstens staatsgarantie genieten). Daarnaast is het
niet onbelangrijk om te weten dat de Wereldbank schuldtitels uitgeeft afhankelijk van de vraag naar financieringen
voor de geselecteerde projecten.
De Wereldbank is dus een eersteklas emittent. Haar uitgiften passen in het kader van een belegging die de voorkeur geeft aan zekerheid ten opzichte van het risico: of het
nu om zuivere obligaties of om gestructureerde obligaties
gaat, ze bieden altijd kapitaalbescherming.
Enkele cijfers voor 2014
Boekjaar afgesloten op 30 juni 2014
Obligatie-uitgiften: 51 miljard USD
- waarvan 69% in USD en 9% in EUR
- waarvan meer dan 15% in de vorm van gestructureerde obligaties

De groene obligatie, een duurzame belegging

Sinds de eerste uitgifte in 2008 wordt het geld dat ingezameld wordt aan de hand van de uitgifte van groene obligaties, besteed aan de financiering van milieuvriendelijke
projecten en projecten om het risico op en de aanpassing
aan de klimaatwijziging te beheersen. De groene obligaties van de Wereldbank financierden zo diverse klimaatintelligente projecten in de ontwikkelingslanden: productie van zonne- en windenergie, vermindering van de uitstoot van methaan, eco-efficiëntie van het openbaar ver-

voer in de stad, herbebossing, bescherming
tegen overstromingen en versterking van de
weerstand tegen de wisselvallige weersomstandigheden.
Als voorbeeld noemen we twee projecten
voor propere energie.
1. In Indonesië tracht een geothermisch
project de toegang tot propere energie
tegen een betaalbare prijs te verbeteren
en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen met 1,1 miljoen ton per jaar
te verminderen.
2. In Mexico wordt een zonne-energiefabriek gefinancierd die energie zou moeten produceren voor 164.000 inwoners,
banen zou moeten creëren en de afhankelijkheid van vervuilende dieseloliestroomgeneratoren zou moeten verminderen.
De groene obligaties in enkele cijfers
Algemeen ingezameld bedrag:
6,4 miljard USD
- waarvan 3 miljard in 2014
- door middel van 68 obligaties in
17 munten waarvan 27% in USD en
16% in EUR
- besteed aan 62 projecten in 20 landen

De klimaatwijziging is een van de
grootste uitdagingen waaraan we op
dit moment het hoofd moeten bieden.
Ze vormt een economisch probleem
dat voor miljoenen mensen de
toegang tot welvaart onmogelijk kan
maken.
Jim Yong Kim,
voorzitter van de Groep van de Wereldbank

Tegen 2015 moet de Wereldbank van de 45
miljard USD die nodig zijn voor de verwezenlijking van de geselecteerde projecten,
nog voor 30 miljard USD obligaties uitgeven.
Die uitgiften vormen evenzeer beleggingsopportuniteiten. De groene obligaties kunnen zuivere obligaties of gestructureerde
obligaties zijn. In beide gevallen is de kapitaalbescherming gekoppeld aan een emittent van uitstekende kwaliteit. Met groene
obligaties kunt u investeren in de toekomst
van de planeet, waarbij het kredietrisico op
het belegde kapitaal zo veel mogelijk beperkt wordt.

Evolutie van het totale financieringsbedrag van de wereldbank

Europa & Centraal-Azië
Oost-Azië & regio
rond de Stille Oceaan

17%

34%
5%

31%

Midden-Oosten
& Noord-Afrika

13%
Zuid-Azië

Latijns-Amerika & de Caraïben

Wilt u meer weten over
de nieuwe uitgifte van de
Wereldbank of maatschappelijk verantwoorde beleggingen? Praat erover met
uw private banker. Hij zal u
graag ons aanbod voorstellen en met u bekijken hoe
het zo goed mogelijk geïntegreerd kan worden in uw
portefeuille.

Meer informatie over de
Wereldbank en de groene
obligaties vindt u op
www.worldbank.org
Bron: Wereldbank
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Thematische analyse

ENERGIEEFFICIËNTIE
RESOLUUT EEN ANDERE WEG INSLAAN
Er zijn zo van die zaken die we vanzelfsprekend vinden.
Elke dag onze smartphone opladen, de brandstoftank van
onze auto bijvullen of een warme douche nemen. Maar
hiervoor is energie nodig. En die vraag stijgt zienderogen.
Kan het aanbod wel blijven volgen?
–––
Guy Janssens, senior fund specialist

Dreigend stroomtekort

Door de demografische evolutie, een groeiende middenklasse en de verstedelijking is de wereldwijde vraag naar
energie de afgelopen 50 jaar maar liefst verdrievoudigd.
Vroeg of laat zouden we het deksel wel op de neus krijgen
en voor we het beseffen, is het zover. Voor de eerste maal
in België werd er onlangs immers gewaarschuwd voor een
mogelijk stroomtekort deze winter. Meteen gaan er stemmen op om meer energiecentrales te bouwen. Maar wat
als de wereldbevolking tegen 2050 het duizelingwekkende
aantal van 9 miljard bewoners bereikt? We kunnen niet
blijven energiecentrales bijbouwen. Primaire energiebronnen zijn dan weer eindig. Andere oplossingen dringen zich
op: alternatieve energie of energie-efficiëntie. Aangezien
de kostprijs voor alternatieve energie nog steeds redelijk
hoog ligt (ondanks de sterke prijsdaling van de laatste jaren), is energie-efficiëntie een belangrijke markt geworden. Technologische bedrijven die ervoor zorgen dat we
energie kunnen besparen, kennen een steile opgang. Deze
trend zal zich de komende jaren alleen maar verder zetten. Bijgevoegde grafiek toont aan dat de investeringen in
energiebesparingstechnieken zullen blijven stijgen.

Economisch en duurzaam

Niet alleen het demografische aspect noopt tot meer energie-efficiëntie, ook sociaal en economisch is dit de weg die
we moeten inslaan. We worden ons bewust van de gevolgen van milieuvervuiling en kampen al jaren met stijgende
energieprijzen. Op dit ogenblik kent de olieprijs weliswaar
een dip. Maar deze energiebron is eindig en vroeg of laat
Jaarlijkse Investeringen in Energie-Efficiëntie
2012-2035
In miljard US $ (2012)
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Energie-efficiënte investeringen (al in voege)

Bron: International Energy Agency (IEA)
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kijken we opnieuw aan tegen de hoge kosten
van een tankbeurt. Energie-efficiëntie biedt
een volwaardig alternatief om de energiekosten te beheersen. Lagere energiefacturen, energiezekerheid, een kleinere impact
op de klimaatsverandering en een betere
industriële concurrentie zijn slechts enkele
voordelen van een efficiënter energieverbruik.

Industriële sector

Iedereen is gebaat bij een grotere energie-efficiëntie. Sinds de crisis is dit in de
industriële sector een efficiënte manier
om te saneren, bv. door grote structurele
kostenbesparingen of de vervanging van
energieverslindende aandrijfmotoren. Energie-efficiëntie kan echter ook de concurrentiepositie verbeteren door bijvoorbeeld het
gebruik van geavanceerde robotica bij geautomatiseerde industriële processen. Dit zijn
dure investeringen, maar betalen zich door
hun lagere energieverbruik vaak al na een
jaar of twee terug. Automatisering is ook een
noodzaak, omdat de loonkosten in de groeilanden ook aan hun opmars begonnen zijn.

Transportsector

Een tweede sector die volop kan profiteren
van energie-efficiëntie is de transportsector.
Auto’s, vrachtwagens en vliegtuigen hebben
een enorm aandeel in de wereldwijde olieconsumptie. Volgens de Energy Information
Administration gaat maar liefst 71% van
de hele olieproductie naar het vervoer van
mensen of goederen in de Verenigde staten.
Het spreekt voor zich dat de transportsector met een betere energie-efficiëntie zowel
de kosten kan drukken als de impact op het
milieu drastisch kan terugschroeven.

van de datacenters met maar liefst 50%
kunnen verminderen. Een mooi vooruitzicht
als je weet dat de behoefte aan gegevensopslag volgens de verwachtingen van EMC
tegen 2020 met factor 50 zal toenemen.

Overheden

Ook de overheden zien de noodzaak van
een betere energie-efficiëntie in en zetten
bijvoorbeeld zwaar in op de vermindering
van de CO2-uitstoot. De Europese Commissie heeft een nieuwe richtlijn uitgevaardigd
om het verbruik van primaire energie tegen
2020 met 20% terug te schroeven ten opzichte van 2008. De Europese Commissie
neemt hier het voortouw en zet ook andere
overheden aan tot actie.

Olieconsumptie per
sector
Huishoudens,
handel & diensten
6%
Industrie
71%
Transport
22%
Elektrische
energie
1%
Bron: Energy Information
Administration

De Verenigde Staten hebben eveneens enkele doelstellingen vastgelegd. Hun recente Energy Independence and Security
Act plant bijvoorbeeld tegen 2015 een vermindering van 30% van het energieverbruik
door de transportsector en in overheidsgebouwen ten opzichte van 2003. Daarnaast
hebben ook verschillende groeilanden het
belang ingezien van energie-efficiëntie. Een
extra inspanning van grootste vervuiler
China was echter noodzakelijk. Met het 12de
Chinese Vijfjarenplan (2011-2015) voor milieubescherming, energiebesparing en uitstootreductie willen ze hun imago dan ook
terug wat oppoetsen.

Technologische sector

De technologiesector, en dan vooral de digitale wereld, is ook vragende partij voor
energie-efficiëntie. Velen onder ons zijn al
fervente gebruikers van sociale netwerken
en allerhande cloudservices. Wat we vaak
vergeten, is het hoge energieverbruik van
deze toepassingen. Om de energiefactuur
binnen de perken te houden, hebben verschillende datacenters nood aan efficiënte
microprocessoren en koelinstallaties voor
servers. Dit zou het elektriciteitsverbruik

Conclusie
Ondernemingen die op deze trend inspelen, geven de belegger mooie vooruitzichten op langere termijn. Bovendien is beleggen in dit thema ook kiezen voor
investeren in een breed scala van regio’s, sectoren en marktkapitalisaties. Met
andere woorden, energie-efficiëntie komt de spreiding van uw portefeuille
zeker ten goede.
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Van lelijk eendje tot sierlijke zwaan

INDIA

EEN VEELBELOVENDE MARKT
Als beleggingsmarkt is India nog weinig bekend. Nochtans
is het de derde grootste economie van Azië. Sinds de
flinke stijging van de Indische aandelenmarkten komt
hier stilaan verandering in. En maar goed ook, want in
de heterogene groep van groeilanden beschikt het land
over heel wat troeven om uit te groeien tot een beloftevolle
beleggingsmarkt.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

De kracht van het geloof in beterschap

De Indische economie wordt grotendeels gedreven door
de binnenlandse consumptie en evolueert met succes van
een agrarische naar een diensteneconomie. Het Aziatische
land heeft een gezonde bevolkingspiramide. Met een gemiddelde bevolkingsleeftijd van 25 jaar wacht Indië een
mooie economische groei. Een deel van de bevolking werkt
in de IT- en de financiële sector. Pijnpunten zijn de onderontwikkelde industriële sector en een gebrekkige infrastructuur. Ook hier zou India een oplossing kunnen vinden
door de jonge werkloze bevolking van buiten de stad bij dit
economische ontwikkelingsproces te betrekken.
De steile opgang van de Indische beurs is voor het grootste
deel te danken aan de aanstelling van economist Raghuram Rajan als hoofd van de Reserve Bank of India (RBI) in
2013 en de uitslag van de algemene verkiezingen in de
lente van dit jaar. Toen verwierf de hervormingsgezinde
Narendra Modi en zijn Bharatiya Janate Party (BJP) de
absolute meerderheid in de Lok Sabha (Lagerhuis van het
parlement). Alle hoop is nu op Modi gevestigd om het land
een betere toekomst te bezorgen.
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Premier Modi beseft dat het geen sinecure zal zijn. In RBIvoorzitter Rajan, die al langer ijvert voor een ommekeer,
heeft hij alvast de ideale bondgenoot gevonden. India
kampt met een structureel handelstekort en hoge inflatiecijfers. Bovendien is het een grote energie-importeur. De
dalende olie- en grondstoffenprijzen zijn dus mooi meegenomen. De inflatie is in september sterker gedaald dan
verwacht. Tegen begin 2016 moet de inflatie stelselmatig
onder de 6% uitkomen.
De voorbije jaren verzeilde India in een politieke impasse
waardoor hervormingen en infrastructuurprojecten stilvielen. Premier Modi heeft een sterk mandaat gekregen
om hervormingen door te voeren. Hij moet dezelfde economische revolutie te ontketenen als in de staat Gujarat,
waar hij van 2001 tot 2014 de touwtjes in handen had. In
deze periode slaagde hij erin om een jaarlijkse bbp-groei
van minstens 10% te realiseren. Nu krijgt hij de kans om
dit succesverhaal op grote schaal over te doen. De Indische
groei was de laatste jaren afgekalfd tot minder dan 5%.
Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar is de economie
gegroeid met 5,7%. De Amerikaanse kredietbeoordelaar
Standard & Poor’s (S&P) verhoogde onlangs de BBB-kredietwaardigheid van negatief naar stabiel.

Nog veel werk aan de winkel

Bureaucratie en strenge regelgeving
zorgden in het verleden voor een
beperkte instroom van buitenlands
kapitaal. Sinds Modi aan de macht is,
zet India de deuren open voor buitenlandse investeerders. Zo zijn er handelsakkoorden afgesloten met de Verenigde Staten, Japan en China. Beide
Aziatische landen willen miljarden in
infrastructuurprojecten
investeren.
Dankzij deze hernieuwde investeringsgolf kent de Indische economie
een hogere groei, stabiliseert de munt
en herzien bedrijven hun winstcijfers
opwaarts. Voor de volgende jaren
zal de economische groei nog verder
toenemen. Modi trof alvast enkele
opmerkelijke maatregelen: de ontmanteling van de inefficiënte centrale plancommissie die uitblonk in
vriendjespolitiek, en de aanstelling
van een hervormingsgezinde topman bij het ministerie van Financiën.
Daarnaast zal de Indische regering
de energieprijzen minder subsidiëren
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14
12
10
8
6
4
2
0
-2

05

06

07

08

09

per kwartaal
per vier kwartalen

10

11

12

13

14

Bron: Thomson Reuters Datastream

waardoor ruimte vrijkomt om structurele hervormingen door te voeren
en consumenten kredieten te verlenen. Op het takenlijstje staan verder
nog een ’Made in India’-label creëren,
elektriciteits- en watervoorzieningen
uitbouwen, gaspijplijnen doortrekken,
huizenprojecten ondersteunen, de arbeidsmarkt en de landbouw hervormen, fiscale hervormingen realiseren
en de arme bevolking van cashsubsidies voorzien. Meer dan twee derde
van de bevolking leeft van de landbouw en beschikt over een inkomen
van minder dan 2 dollar per dag. Het
spreekt voor zich dat al deze maatregelen tijd vragen voor ze resultaat
opleveren.

Groeipijnen

India is nog steeds afhankelijk van
externe financiering, waardoor lokale
financiële markten kwetsbaar zijn in
geval van een te bruuske renteverhoging in de Verenigde Staten of een
harde landing in China. Bij ons basisscenario houden we hiermee echter
geen rekening. Bovendien heeft de
markt de verstrakking van het monetaire beleid in de VS reeds gedeeltelijk ingeprijsd. Ook geopolitieke spanningen in de regio zijn een mogelijke
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bron voor schommelingen. Tenslotte
kan er ook spanning ontstaan tussen vraag en aanbod van voedsel.
Het komt er voor India dus op aan om
werk te maken van een betere aanvoer van voedsel en een verhoging
van de productiviteit. De komende
zes maanden zijn cruciaal voor het
investeringsvertrouwen. De financiële markten anticiperen al een tijdje
op veranderingen. Tussen november
van dit jaar en februari volgend jaar
zal het nieuwe beleids- en monetaire
plan voorgesteld worden.

Mogelijkheden voor de
belegger

De Indische aandelenmarkten hebben
de aandacht getrokken van binnenlandse en buitenlandse beleggers.
Het sentiment zit goed en er is een
instroom van kapitaal. Ook al is de
Indische beurs dit jaar sterk gestegen,
de waarderingen zijn nog steeds beloftevol. Dankzij de hernieuwde dynamiek moeten bedrijven in de toekomst
in staat zijn hun winstcijfers op te
trekken. De BSE Sensex-index heeft in
de volgende drie jaren een opwaarts
potentieel, hoewel tussentijdse correcties niet uit te sluiten zijn. India is
een beloftevolle beleggingsmarkt.

EUROPESE BANKSECTOR

Bevredigende
resultaten
Stresstest Europese banken
De resultaten van het Europese bankenonderzoek door de ECB,
de zogenoemde ‘stresstest’, vallen mee. Slechts 13 kleinere banken
moeten hun kapitaal met in totaal slechts een kleine 10 miljard
euro versterken. Hiermee valt voor de geslaagde bankiers, de
financiële markten en indirect voor de Europese economie een
belangrijke risicofactor weg.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

Europese bankiers op ECB-stressbank

Een jaar lang voerde de Europese Centrale
Bank (ECB) een uitgebreide audit uit bij een
130-tal grote banken in de eurozone. Via een
zogenoemde Asset Quality Review (AQR) onderzocht ze de kwaliteit van een hele reeks
bankactiva. Bovendien onderwierp ze samen
met de Europese Bankenautoriteit (European
Banking Authority of EBA) de bankbalansen
van de betrokken spelers aan een normale
én een zware stresstest. Bedoeling van dit
tweevoudige bankenonderzoek was de kwaliteit van de onderzochte bankactiva te toetsen
aan de realiteit en vooral na te gaan of de
kapitaalbuffers van de banken in een crisissituatie (negatief macro-economisch en financieel scenario) volstaan om zware schokken op te vangen.
De vorige Europese stresstesten door de EBA
kregen immers heel wat kritiek. De normen
die gehanteerd werden, waren niet streng genoeg en niet alle relevante bankactiva werden
getest, met als gevolg dat probleembanken
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niet tijdig konden worden gedetecteerd. De
ECB - die vanaf 4 november 2014 officieel de
taak van Europese banktoezichthouder op de
grootste bankiers waarneemt - heeft zich met
dit uitgebreidere en strengere bankenonderzoek beter tegen deze pijnpunten willen wapenen. Bovendien heeft ze willen vermijden
dat er onder haar supervisie nog zware lijken
uit de kast zouden vallen. Een kwestie dus
van geloofwaardigheid en vertrouwen!
De stresstest van de EBA heeft betrekking op
123 banken in 22 EU-landen. De kwaliteitscontrole van de ECB op de activa van de banken betreft 130 banken in de 18 eurolanden
plus Litouwen.

Bevredigende resultaten!

Op zondag 26 oktober 2014 publiceerde de
ECB de resultaten van haar bankenonderzoek
en die blijken positief. Op basis van de situatie eind 2013 van 130 onderzochte banken,
slagen in totaal 25 banken uit 10 landen niet
(of bijna 1 op 5). Samen hebben ze een kapitaaltekort van iets meer dan 24 miljard EUR.
Houden we rekening met de herstelacties in

2014 dan zakt het aantal gebuisde spelers
van 25 tot 13 (of 10%) met een eindkapitaaltekort van net geen 10 miljard EUR. Dit is heel
wat minder dan het kapitaaltekort van 30 tot
50 miljard EUR dat de markt had verwacht.
Het goede nieuws is dat geen enkele Europese
topbank faalt en dat de slachtoffers hoofdzakelijk in de periferie te vinden zijn (kleinere
banken uit Italië, Cyprus, Slovenië en Griekenland, zoals verwacht). Van de 6 onderzochte
Belgische banken voldoen enkel Dexia en AXA
Bank Europe in eerste instantie niet, maar gelet op hun specifieke situatie en ondertussen
genomen maatregelen werden ze toch gedelibereerd. Niet-geslaagde banken hebben na
de publicatie twee weken de tijd om een kapitaalherstelplan bij de ECB in te dienen en
moeten afhankelijk van de testresultaten binnen een periode van 6 tot 9 maanden hun kapitaalbasis versterken tot het vereiste niveau.

Een risicofactor minder, goed
nieuws voor financiële markten

Met deze positieve uitslag valt een belangrijke
directe risicofactor weg voor de banken en de
financiële markten, en een indirect pijnpunt

voor de Europese economie. Dat slechts een
aantal kleinere, vooral perifere banken hun
kapitaalbuffers moeten aandikken en er geen
topbanken uit de kernlanden bij de slachtoffers
zijn, moet het vertrouwen in de soliditeit van
het Europese bankwezen verder versterken.
We verwachten daarom in de komende
maanden een positieve koersreactie van de
financiële markten tegenover de geslaagde
financiële spelers. Niet onbelangrijk, want
met een weging van bijna 15% in de index
van Europa’s belangrijkste beursgraadmeter
(Stoxx600 index) is de bankensector de belangrijkste groep.
Nu de testresultaten bekend zijn, valt er een
belangrijke onzekerheidsfactor bij de geslaagde spelers weg. Hierdoor kan de aanvankelijke
terughoudendheid bij de kredietverstrekking
in afwachting van de stresstestresultaten verdwijnen en zullen geslaagde bankiers meer
geneigd zijn om de kredietkraan wat verder
open te draaien indien de vraag aantrekt. Dit
is goed nieuws voor de reële economie die de
extra zuurstof goed kan gebruiken.

De befaamde Core
Tier One (CET1) is
de ‘harde kern’ van
het oorspronkelijke
eigen vermogen van
een bank, dat grosso
modo bestaat uit haar
maatschappelijke
kapitaal, plus
allerhande reserves
en min de immateriële
activa.

Participerende banken met een kapitaaltekort

Naam van de bank
Eurobank
Monte dei Paschi di Siena
National Bank of Greece
Banca Carige
Cooperative Central bank
Banco Comercial Português
Bank Of Cyrpus
Oesterreichischer Volksbanken-Verbund
permanent tsb
Veneto Banca
Banco Popolare
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Vicenza
Piraeus Bank
Credito Valtellinese
Dexia
Banca Popolare di Sondrio
Hellenic Bank
Münchener Hypothekenbank
Axa Bank Europe
C.R.H - Caisse de refinancement de l'Habitat
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Nova Ljubljanska banka
Liberbank
Nova Kreditna Bank Maribor
Totaal

CET 1 ratio
uitgangspunt
10,60%
10,20%
10,70%
5,20%
-3,70%
12,20%
10,40%
11,50%
13,10%
7,30%
10,10%
7,30%
9,40%
13,70%
8,80%
16,40%
8,20%
7,60%
6,90%
15,20%
5,70%
9,20%
16,10%
8,70%
19,60%
10,00%

CET 1 ratio na
AQR
7,80%
7,00%
7,50%
3,90%
-3,70%
10,30%
7,30%
10,30%
12,80%
5,70%
7,90%
6,90%
7,60%
10,00%
7,50%
15,80%
7,40%
5,20%
6,90%
14,70%
5,70%
8,40%
14,60%
7,80%
15,70%
8,40%

CET1 ratio
basisscenario
2,00%
6,00%
57,00%
2,30%
-3,20%
8,80%
7,70%
7,20%
8,80%
5,80%
6,70%
6,50%
7,50%
9,00%
6,90%
10,80%
7,20%
6,20%
5,80%
12,70%
5,70%
8,30%
12,80%
8,50%
12,80%
7,20%

CET1 ratio
negatief scenario
-6,40%
-0,10%
-0,40%
-2,40%
-8,00%
3,00%
1,50%
2,10%
1,00%
2,70%
4,70%
4,00%
3,20%
4,40%
3,50%
5,00%
4,20%
-0,50%
2,90%
3,40%
5,50%
5,20%
5,00%
5,60%
4,40%
2,10%

Kapitaaltekort
(€ miljard)
4,63
4,25
3,43
1,83
1,17
1,14
0,92
0,86
0,85
0,71
0,69
0,68
0,68
0,66
0,38
0,34
0,32
0,28
0,23
0,2
0,13
0,13
0,03
0,03
0,03
24,62

Kapitaaltekort na
Gewenste nettogewenste nettokapitaalverhoging kapitaalverhoging
(€ miljard)
(€ miljard)
2,86
1,76
2,14
2,11
2,5
0,93
1,02
0,081
1,5
0
-0,01
1,15
1
0
0
0,86
0
0,85
0,74
0
1,76
0
0,52
0,17
0,46
0,22
1
0
0,42
0
0
0,34
0,34
0
0,1
0,18
0,41
0
0,2
0
0,25
0
0,76
0
0
0,03
0,64
0
0
0,03
18,59
9,47

Bron: ECB
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