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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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Voor elk probleem
bestaat een oplossing
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Grote files in zicht! Tegen 2050 zal het aantal stadsmensen in
de wereld met 75% toenemen van 3,6 miljard tot 6,3 miljard.
Dat beweert althans een studie gepubliceerd door Navigant
Research. Wetende dat twee op de drie mensen in stedelijk
gebied zullen wonen, dienen we ons af te vragen hoe we de
overbevolking en de verkeersopstopping in de steden kunnen
bestrijden.

De verschillende onderdelen van het gebouw zouden met
elkaar verbonden zijn door een reeks hellingen en bruggen
rond een holle binnenkern. Wat de toren zo bijzonder maakt?
Hij zou worden ontworpen met een eigen ecosysteem. Over
de grootte is nagedacht om de ecologische voetafdruk te
verminderen, met het oog op duurzame ontwikkeling die zoals u weet - een van onze stokpaardjes is.

Volgens een in Londen gevestigd Chinees architectenbureau
ligt de oplossing voor de hand: Endless City.

Oplossingen zoeken die gunstig zijn voor het milieu, en tegelijk
zich aanpassen aan de moeilijke economische conjunctuur
waarin we verkeren, dat zijn de dagelijkse uitdagingen van
onze strategen en specialisten. Ze zetten zich onophoudelijk
in om uw portefeuille te doen opbrengen en te beschermen.
Zoals elke maand nodigen we u uit om kennis te maken met
de oplossingen die ze u voorstellen, die weliswaar minder
spectaculair zijn dan de toekomstige nieuwe toren in Londen,
maar des te menselijker.

Een toren van 300 meter hoog en met een oppervlakte
van 165.855 m2! Die toren zou in zekere zin de verticale
verlenging zijn van Londen, waar het project uit de grond zou
kunnen rijzen. Het concept heeft onlangs de internationale
wedstrijd ‘SuperSkyScrapers Awards’ gewonnen: een toren
waarin duizenden mensen terechtkunnen, met scholen,
kantoren, winkels, straten, woonzones, tal van mogelijkheden
voor vrijetijdsbesteding en zelfs grote geïntegreerde groene
ruimtes.

Veel leesgenot,
Thierry Charlier.
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De stierenmarkt gaat mogelijk een
nieuwe fase in

Een wereld van
ijs en vuur

Zelden kenden twee munten een zo verschillend en bruusk
verloop als recent de Amerikaanse dollar en de euro.
Net zoals een steen kringen maakt als je die in een vijver
gooit, zo deint volatiliteit vaak uit van markt tot markt
en van activaklasse tot activaklasse. Het zou ons dus niet
verwonderen als de volatiliteit van de wisselkoersmarkten
zou overslaan naar de aandelen- en rentemarkten.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer
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Sommige ideeën, producten of idolen lijken
uit het niets op te duiken. En toch heb je de
indruk dat ze er altijd al waren. Neem nu
het internet, de iPad of - waarom niet - Lady
Gaga. Andere fenomenen hebben een langer
rijpingsproces nodig, zoals Game of thrones
van George R.R. Martin. Die heeft vooral in
zijn verfilmde versie niet alleen een cultstatus bereikt, maar ook ingang gevonden bij
het grote publiek, dat met ingehouden adem
de lotgevallen van de Starks en Lannisters
volgt. De gelijkenissen met de Rozenoorlogen tussen het huis van Lancaster en het
huis van York in Engeland, waar Martin voor
een stuk zijn mosterd haalde, is sprekend.
Lannister lijkt niet voor niets op Lancaster.
Vaak wordt vergeten dat het eerste boek al
20 jaar geleden in de boekhandel lag onder
de titel Het lied van ijs en vuur, weliswaar
niet op de bovenste plank. Toch slaagde een
titel er zelden zo goed in de lading te dekken. Naast de zeer interessante personages
is het fictieve landschap waar het verhaal
zich afspeelt bijzonder goed opgebouwd.
In het Noorden is het koud en guur, in het
Zuiden warm en broeierig. Dit doet denken
aan de toestand van onze wereldeconomie.
Zo kan je de slabakkende economische groei
en dreigende deflatie in Europa vergelijken
met het koude en gure weer in het Noorden.
Het Zuiden in Game of thrones komt hier
overeen met de Verenigde Staten, waar het
momenteel lekker warm is en de economie
floreert. Maar het gevaar dat hier om de
hoek loert, is er een van een te snel stijgende rente.

nauwelijks 1% zal halen en Japan het met
de helft hiervan zal moeten stellen, zal de
Amerikaanse economie met ongeveer 3%
groeien.

Het contrasterende beleid van de
centrale banken

De verschillende economische evolutie
in de Verenigde Staten en de rest van de
wereld (het Verenigd Koninkrijk is een uitzondering, want net zoals in zijn vroegere
kolonie boert de economie in het drijvende
koninkrijk goed) heeft als gevolg dat de
centrale banken een sterk contrasterend
monetair beleid voeren. In Europa heeft de
voorzitter van de Europese Centrale Bank
(ECB), Mario Draghi, recent nog maar eens
aangegeven dat hij er alles zal aan doen
om de prijsstabiliteit in de zone te vrijwaren. Hij wil de inflatie opdrijven naar een
niveau net onder de 2%. Hiervoor zal hij via
verschillende kanalen zoals leningen aan
banken of de rechtstreekse aankoop van
activa in de markt, de balans van de ECB
proberen op te drijven van tweeduizend
miljard euro tot drieduizend miljard euro.
Als dat niet helpt, komt er meer.

ONTWIKKELING van de balansgrootte van de ECB en de Fed
600
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Wanneer ’s werelds grootste economie
iets anders doet dan de rest kunnen we
niet meer spreken van een gesynchroniseerde wereldeconomie. De groeivooruitzichten voor de wereldeconomie hebben
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Naar alle waarschijnlijkheid zal Japan
volgend jaar de negatieve effecten van
de tweede BTW-verhoging (om het overheidstekort terug te dringen) op zijn economie proberen te neutraliseren door een
extra rondje liquiditeitsinjecties. China is
beducht voor een bubbel in de huizen- en
kredietmarkt en zal het monetaire gaspedaal waarschijnlijk niet helemaal induwen.
Als de groei blijft vertragen, kunnen we
daar op monetair vlak iets verwachten. Dit
staat in schril contrast met de Verenigde
Staten waar de aankoop van activa door de
Federal Reserve (Fed) deze maand stopt en
we tegen het tweede of derde kwartaal van
volgend jaar een eerste renteverhoging
mogen verwachten. Geen wonder dat de
Amerikaanse dollar fors terrein heeft gewonnen tegenover de euro en de yen. Deze
trend zal zich mogelijk na een correctie of
consolidatie de komende maanden verder
zetten.

Game of thrones laat niemand onberoerd. Zelfs niet Koningin Elizabeth II van Engeland, die tijdens haar bezoek
aan Belfast in juni de set bezocht. Ze ging evenwel niet in op de uitnodiging om plaats te nemen op de troon
van de heerser van het koninkrijk.
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Meer volatiliteit en opportuniteiten

De stijging van de dollar tegenover de
euro is indrukwekkend. Zelden was het
verloop van beide munten zo verschillend op zo weinig tijd. Dit heeft te maken
met de enorme liquiditeitenmassa die
dagelijks van de ene kant van de planeet
naar de andere vloeit, of beter gezegd
vliegt. Als die om een of andere reden
van richting verandert - en nu de centrale banken een contrasterend beleid voeren, is dat niet denkbeeldig - verloopt
die beweging vaak bruusk. Net zoals een
steen kringen maakt als je die in een vijver gooit, zo deint volatiliteit vaak uit van
markt tot markt en van activaklasse tot
activaklasse. Het zou ons niet verwonderen als de volatiliteit van de wisselkoersmarkten zou overslaan naar de aandelen- en rentemarkten. Als we de recente
bewegingen in aandelenland bekijken, is
dit proces eigenlijk al begonnen.
Fundamenteel zijn er een aantal elementen die volatiliteit en nervositeit in de
hand kunnen werken en op korte termijn
tot voorzichtigheid aanmanen. Momenteel zijn er wereldwijd heel wat geopolitieke brandhaarden, zoals in Gaza, Irak,
Oekraïne en Syrië. Recent kwam daar
ook de politieke onzekerheid in Brazilië
(de verkiezingen) en Hongkong (protesten voor meer democratie) bij. Daarnaast
bestaat er economische onzekerheid over
hoe sterk de Chinese economie zal vertragen en of het relatief fragiele economische herstel in de eurozone nog een
rondje sancties van en tegen Rusland
aankan. Daartegenover staan de centrale
banken, met de ECB op kop, die beloven
er alles aan te doen om het economische
schip veilig door de storm van onzekerheid te loodsen. Vroeger volstond die belofte om de financiële markten gerust te
stellen en de aandelenmarkten zonder
veel terugvallen (want bij iedere terugval
werd onmiddellijk gekocht) hoger te stuwen. Nu zorgt de onzekerheid over hoe
de ECB, met heel wat dissidente stemmen, niet in het minst van Duitsland,
binnen zijn mandaat de beloofde duizend
miljard euro bij elkaar zal harken, voor
bijkomende nervositeit.

De stierenmarkt gaat mogelijk een
nieuwe fase in. Een fase die wispelturiger en volatieler zal zijn en
waarbij een correctie van 10%, die
we al meer dan drieëndertig maanden niet meer hebben gehad, zeker
niet uit te sluiten is. Dit is geen omgeving voor zomerkinderen die, zoals in het epos van ijs en vuur, nog
nooit een winter hebben meegemaakt. Maar voor de Starks onder
ons, met als leuze ’de winter komt’,
biedt de komende periode ook mooie
koopopportuniteiten. May you live
in interesting times.

Markante feiten van het discretionaire beheer in september
Op de financiële markten was de
ingreep van de Europese Centrale
Bank (ECB) in de eerste week van
september duidelijk voelbaar. Om de
economie te stimuleren en de terugloop van de inflatie in de eurozone
te stoppen, verlaagde de ECB haar
basisrente van 0,15% tot 0,05% en verdubbelde ze de negatieve depositorente (van 0,10% tot 0,20%). Meteen
kondigde ze ook andere maatregelen aan, waaronder selectieve aankopen van gedekte obligaties (covered bonds). De grote opluchting voor
de financiële markten was echter de
uitspraak van de ECB om nog meer
actie te ondernemen indien nodig.
Lichte overweging van aandelen
Die uitspraak betekende een stimulans voor de internationale beurzen
- inclusief het tot nu eerder aarzelende Japan – om hun opmars verder
te zetten. We blijven dan ook positief
voor de Europese aandelen, waar de
bedrijfswinsten een vrij sterk tweede
kwartaal optekenden. Al houden we
rekening met de groeivertraging en
de daarmee gepaard gaande terugval van de bedrijfswinstverwachtingen tot ongeveer 6,5%. De ultralage rentestand zorgt er immers voor

dat er in Europa voor aandelen geen
waardig alternatief voorhanden is.
Voor Amerikaanse aandelen zijn we
wat terughoudender omwille van
hun hoge waardering (koers-winstverhouding van ongeveer 16). Dat
is de enige reden waarom we deze
subcategorie in de portefeuilles nu
licht onderwegen. We zijn nog steeds
overtuigd dat Japan economisch op
de goede weg is en behouden ons
vertrouwen in de groeilanden. Het
beheer geeft dan ook de voorkeur
aan deze regio’s met een lichte overweging van het aandelengehalte in
de portefeuille.
Renterisico vermijden
Na een totaal onverwachte rentedaling en een bijgevolg gunstig prijsverloop tot eind augustus hadden
obligaties er een minder goede septembermaand opzitten. We bleven
voorzichtig met de gemiddelde looptijd van obligaties in portefeuille, want
zo konden we die beschermen tegen
mogelijke prijsschade in geval van
een oplopende rente. Het rentepeil is
echter nog altijd zó laag dat het op

de obligatiemarkten moeilijk schipperen blijft. Zelfs de kredietrisicopremie
blijft historisch laag. We mijden hier
dus het renterisico. Daarom zochten
we heil in de groeilanden en kozen
voor een fonds dat belegt in het volledige gamma groeilandschulden,
zowel in lokale als harde valuta.
De euro in vrije val
Door de renteknip in de eurozone
bleef de eenheidsmunt verder dalen
en verloor fors terrein, meer bepaald
ten opzichte van de Amerikaanse
dollar. De meeste discretionair beheerde portefeuilles hebben de voorbije maand dan ook geprofiteerd
van hun relatief hoog dollargehalte.
Het beheer loopt op innovatieve
wijze vooruit op de dollarstijging via
gestructureerde
producten
die
gaandeweg dollars in euro omzetten
tegen welbepaalde wisselkoersen
naarmate het groene briefje duurder
wordt. De verzwakkende euro speelt
ook in de kaart van andere deviezen,
wat het – in september fel gestegen
– rendement van de portefeuilles alleen maar ten goede komt.

Johan Temmerman, senior discretionary investment manager
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(Bron: Bloomberg Consensus en BNP Paribas Fortis)
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aandelenmarkten

Wisselkoersschommelingen

DOLLARGEVOELIGE
EUROPESE AANDELEN
Wisselkoersschommelingen hebben duidelijk
een invloed op de resultaten van Europese
bedrijven, maar niet elk bedrijf is even
gevoelig of reageert op dezelfde manier.
–––
Sandra Vandersmissen en Patrick Casselman,
senior equity specialists

De laatste jaren stond de euro (EUR) vrij sterk ten opzichte
van wereldmunten zoals de Amerikaanse dollar (USD), de
Japanse yen (JPY) en sommige munten van groeilanden.
Voor heel wat Europese multinationals speelde die sterke
euro echter in hun nadeel bij de omrekening van buitenlandse resultaten in hun munteenheid.

Het tij is gekeerd

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde in mei aan dat
zij haar monetaire beleid zou versoepelen, terwijl de Federal Reserve (FED) aan de andere kant van de oceaan
net het tegenovergestelde van plan was. Sindsdien corrigeerde de euro al van 1,39 naar 1,26 USD. De verschillende economische evolutie in Europa (nauwelijks groei en
dalende inflatie) en de VS (groeiversnelling) ondersteunt
die daling van de euro. De euro is niet enkel verzwakt tegenover de Amerikaanse dollar, maar ook tegenover het
Britse pond (GBP), de Zwitserse frank (CHF) en de munt
van de meeste groeilanden.
Vanaf het derde kwartaal, en allicht nog duidelijker in het
vierde kwartaal, zullen de wisselkoersen bijgevolg een
positief effect hebben op de resultaten van de Europese
multinationals. Indien ze de wisselkoersrisico’s voor een
bepaalde periode hebben ingedekt, gaat het om een uitgesteld effect, maar die betere vooruitzichten mogen nu al
worden ingecalculeerd. De markt en de analisten houden

blijkbaar te weinig rekening met recente muntbewegingen,
zodat nog meer positief nieuws en dus opwaartse winstherzieningen mogen worden verwacht. En dat is uiteindelijk wat de koersen op korte termijn drijft.
Dollargevoelige (of wisselkoersgevoelige) Europese bedrijven delen we op in de volgende vijf categorieën.
1. Bedrijven met activiteiten in de VS
(of buiten de Eurozone)
Voor deze categorie is de dollargevoeligheid van de resultaten gemakkelijk te berekenen als het aandeel van
die Amerikaanse activiteiten in de totale winst of cashflow (niet zozeer in omzetverdeling, want winstmarges
in de VS kunnen hoger of lager liggen, en de impact op
de waarde van het aandeel is afhankelijk van de winsten cashflowevolutie). Een goed voorbeeld hiervan is Delhaize, dat 62% van zijn verkoop in de VS realiseert. De
marges liggen daar opnieuw iets hoger en als men rekening houdt met de schulden in USD, bedraagt de totale
dollargevoeligheid bijna 70%. Als de dollarkoers dus met
10% toeneemt, stijgt de winst en de onderliggende waarde van Delhaize in EUR met ongeveer 7%. Het Belgische
bedrijf met de meeste activiteiten buiten de eurozone is
ongetwijfeld biergigant AB Inbev: 37% in de VS, 40% in
Latijns-Amerika, 10% in Azië, tegenover slechts 7% in de
eurozone. Ruim 90% van de ondernemingswaarde is dus
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aandelenmarkten

wisselkoersgevoelig, al is het niet enkel
de dollar die een rol speelt, maar ook en
vooral de Braziliaanse real.
Ook industriële groepen zoals Bekaert, Solvay, Umicore en Tessenderlo hebben redelijk wat lokale activiteiten in de VS en buiten de eurozone. Bekaert realiseert zowat
70% van zijn cashflow buiten de eurozone
(vooral in Latijns-Amerika en China, waarvan de munt min of meer gekoppeld is aan
de dollar). Bij Solvay is dat 60%, bij Umicore 40%. Voor Tessenderlo is de VS goed
voor slechts een kwart van de omzet, maar
wel voor het grootste deel van de cashflow,
omdat het voornamelijk gaat om het zeer
rendabele Kerley.
Op Europees vlak vinden we de meest
geografisch gespreide bedrijven (met belangrijke activiteiten buiten de Eurozone)
vooral in de technologische sector met bv.
Nokia, Alcatel, Ericsson, industriële conglomeraten zoals Siemens, Philips, Fiat
(vooral dochter Chrysler) en Volkswagen
(niet zozeer in Noord-Amerika, maar in China
en Zuid-Amerika), alsook defensieve multinationals in consumentengoederen (bv.
Unilever, L’Oréal) en farmaceutische bedrijven (Novartis, Sanofi). In de financiële
sector zijn het eerder uitzonderingen zoals verzekeraars Aegon en Allianz met een
groot deel van hun activiteiten in de VS.
2. Bedrijven die exporteren naar de VS of
buiten de Eurozone
Bedrijven die in de eurozone produceren
en naar andere muntzones exporteren,
kunnen ook gevoelig zijn voor wisselkoersschommelingen. Bij een daling van de euro
kunnen ze de prijs in de exportmunt laten
dalen en zo hun concurrentiepositie verbeteren, ofwel profiteren van een positieve
invloed van het wisselkoersverschil op
hun omzet. De kosten (in EUR) blijven onveranderd, zodat hun winst proportioneel
zelfs sterker stijgt dan enkel het effect van
de wisselkoers op de omzet. Dat is het geval voor bv. de groep UCB met voornamelijk kosten (R&D en productie) in EUR, GBP
en CHF, maar die wel 42% van zijn omzet
in de VS realiseert. Let wel, ook veel R&D
gebeurt in de VS. Als de wisselkoers EUR/
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USD met 10% schommelt, bedraagt de dollargevoeligheid 3 à 4% (voor hedging).
Andere belangrijke Europese exporteurs
zijn Airbus (met vertraagd dollareffect
omdat ze zich doorgaans anderhalf jaar
vooruit indekken), Alstom, Vallourec (export van buizen naar o.a. de Arabische
olielanden), Daimler en BMW (export vanuit Europa naar groeilanden). Toch is de
autosector nu minder gevoelig voor wisselkoersschommelingen dan in het verleden. De lokale productie in de VS en China
wint immers aan belang (vooral bij Volkswagen). Producenten van luxegoederen
(Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH),
Richemont, Swatch, Hermès) vinden ook
gretig afzet in Azië en Noord-Amerika. Om
het luxelabel (met hoge prijs) te mogen
gebruiken, moeten Zwitserse horloges bijvoorbeeld in Zwitserland gemaakt worden
en lederwaren in ambachtelijke ateliers in
Frankrijk en Italië. Als de wisselkoers EUR/
USD met 10 % schommelt, bedraagt hun
dollargevoeligheid 11%.
Opgelet: wisselkoersschommelingen hebben een grote impact op de generatie van
cash in beide richtingen. Groepen zoals
LVMH dekken deze wisselkoersrisico’s
daarom in en voelen deze impact vaak
pas later (meestal 12 maanden). Belangrijk voor wie via de luxesector op een stijging van de dollar wil mikken, is ook de
fundamentals van de sector niet uit het
oog te verliezen. Op korte termijn kan de
geopolitieke onzekerheid (bv. spanningen
tussen Hongkong en China) een grotere
rol spelen, en dan is er ook nog de mogelijke dreiging van nieuwe producten zoals
smartwatches.
3. Bedrijven met concurrenten in Amerika
en/of Azië
Technologiebedrijven zoals Barco, EVS,
Melexis, Agfa zijn zeer gevoelig voor de
evolutie van de wisselkoers EUR/USD. Zij
verkopen over de hele wereld, ook voor een
groot deel in de VS en Azië, maar concurreren ook rechtstreeks met vooral Amerikaanse en Aziatische bedrijven. De evolutie van
de wisselkoers kan dus een impact hebben
op hun prijszettingsmacht en winstmarges,

zelfs in Europa. Op Europees vlak denken we
naast de eerder genoemde Nokia, Alcatel,
Ericsson ook aan STMicroelectronics en
Infineon (de grote chipconcurrenten bevinden zich vooral in de VS en Azië), evenals
de autosector en kapitaalgoederen (Airbus,
Siemens, Alstom en Philips).
4. Bedrijven die actief zijn op markten
waar de prijzen in Amerikaanse dollar
uitgedrukt zijn
Sommige bedrijven hebben inkomsten
die, waar ze ook verkopen, bijna volledig
in USD zijn uitgedrukt, omdat hun producten op de wereldmarkt in USD uitgedrukt
zijn. Het gaat hier vooral om grondstoffen-, energie- en transportmarkten. Opgelet: een stijgende USD gaat vaak hand
in hand met druk op de grondstoffenprijzen in USD, waardoor de netto-impact
afgezwakt wordt. Op de Belgische beurs
zijn o.a. Nyrstar (en in mindere mate ook
Umicore) actief op de wereldwijde grondstoffenmarkten. Bij scheepvaartbedrijven
CMB, Euronav en Exmar zijn niet alleen
de inkomsten, maar ook de kosten grotendeels in USD uitgedrukt, omdat schepen en
brandstof ook in USD worden aangekocht.
Hoewel de beursnotering in EUR is, rapporteren sommige bedrijven zelfs volledig in
USD. Het zijn dus in feite 100% ‘dollaraandelen’, zodat de onderliggende waarde van
het aandeel evenredig stijgt of daalt met
de evolutie van de EUR/USD-wisselkoers.
Nyrstar is zelfs nog gevoeliger voor wisselkoersschommelingen, omdat de kosten
van die groep grotendeels in EUR en in iets
mindere mate in Australische dollar (AUD)
uitgedrukt zijn. Ook ArcelorMittal verkoopt
zijn staalproducten in USD, terwijl de kosten van die groep grotendeels in EUR uitgedrukt zijn. De hefboom wordt hier deels
tenietgedaan, omdat 75% van de schulden
in USD uitstaan. De in Londen genoteerde
mijnbouwreuzen handelen en rapporteren
doorgaans in USD, maar bv. Rio Tinto heeft
toch een deel van zijn kosten in EUR, naast
AUD en andere munten. Andere belangrijke
dollarwinnaars binnen deze categorie zijn
de oliedienstenbedrijven zoals Technip en
SBM Offshore.

5. Bedrijven die zich voornamelijk bevoorraden en/of kosten hebben in Amerikaanse dollar en bijgevolg
geconfronteerd worden met een
negatieve muntcorrelatie
Een stijgende USD is niet voor alle multinationals een zegen. Heel wat bedrijven actief in de niet-voedingsdistributie, met name
de kledingsector, werken met ateliers in Azië
met USD-gerelateerde prijzen. Hennes &
Mauritz heeft bijvoorbeeld een negatieve
correlatie van maar liefst 15%. Ook producenten van consumentengoederen zoals
Adidas hebben netto een uitgesproken
negatieve correlatie met de USD.

Bedrijven die
wisselkoersrisico’s
indekken, voelen de
impact pas later.

Impact bij een 10% stijging van de pariteit USD/EUR
BEDRIJF

Impact op de
NETTOWINST

STMicroelectronics
Vallourec
Alstom
Airbus
Ericsson
LVMH
Richemont
Swatch
CMB / Euronav / Exmar
Fiat
Technip
AB InBev
Alcatel
Nokia
Novartis
ArcelorMittal
Barco
Daimler
Fresenius M.C.
Novo Nordisk
Siemens
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43%
20%
13%
12%
11%
11%
11%
11%
10%
10%
10%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

BEDRIJF

Impact op de
NETTOWINST

Wolters Kluwer
8%
Aegon
7%
Bekaert
7%
Delhaize
7%
Agfa
6%
L’Oréal
6%
Philips
6%
Volkswagen
6%
Ahold
5%
BMW
5%
EVS
5%
Infineon
5%
Sanofi
5%
Solvay
5%
Unilever
5%
Akzo Nobel
4%
BASF
4%
DSM	4%
Melexis
4%
Umicore
4%
Bron: BNP Paribas Fortis

OBLIGATIEMARKTEN

Het obligatiefeestje is bijna voorbij

De moelijke
zoektocht naar
rendement
Wie vandaag hogere rendementen wil halen, moet kiezen
voor een langere looptijd of een lagere kredietkwaliteit.
Een spreiding met obligaties van groeilanden in de lokale
munt is dankzij de daling van de euro en het interessante
renteverschil een aantrekkelijk alternatief.
–––
Kristof Wauters, investment specialist fixed income & forex PRB

Obligatiebeleggers hebben de laatste 20 jaar mooie rendementen behaald. De gestage rentedaling in bijna alle
Europese landen vormde voor obligaties een uiterst positief beleggingsklimaat. Aan alle mooie liedjes komt echter
een eind. De rente staat in de meeste landen dicht bij het
laagste punt ooit.
In de huidige renteomgeving moeten obligatiebeleggers
die elk risico schuwen de komende jaren noodgedwongen
tevreden zijn met zeer lage, zelfs negatieve rendementen.

Hoe hoger de rente, hoe hoger het risico

Wie uit is op een hoger potentieel rendement binnen de
eurozone, heeft twee mogelijkheden: de looptijd verlengen
of een lagere kredietkwaliteit aanvaarden.
Langere looptijden zijn echter niet zonder gevaar, want
een verlenging van de looptijd verhoogt de rentegevoeligheid van de obligatieportefeuille. Een geleidelijke rentestijging in de komende jaren zal de koers van deze obligaties op lange termijn naar beneden duwen. Zij bieden
vaak slechts een bescheiden coupon en die zal dan vaak
niet volstaan om de lagere obligatiekoers te compenseren.
Wie zo’n obligatie voor de eindvervaldag verkoopt, riskeert
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verlies te moeten incasseren. Langlopende obligaties zijn
daarom enkel geschikt voor beleggers die bereid zijn deze
obligaties tot de eindvervaldag te houden (buy and hold).
Een lagere kredietkwaliteit verhoogt het potentiële rendement. We hebben het hier dan over speculatieve of high
yield-obligaties. Vele emittenten van dergelijke obligaties
hebben de laatste jaren weliswaar forse inspanningen geleverd om hun balans te versterken. Met de lage rente
hebben ze zich goedkoop kunnen herfinancieren en met
een sterke focus op kostenreductie konden ze hun schuldgraad terugdringen. Ook hier bestaat er een sterke correlatie tussen risico en rendement. De meeste bedrijven zijn
door het trage herstel van de Europese economie voorzichtig met nieuwe investeringen, waardoor ook het kredietrisico van speculatieve emittenten is gedaald. Ondanks
die gedaalde extra rentevergoeding bovenop de risicovrije
rente (zie grafiek) is een spreiding met hoogrentende obligaties zeker nog te overwegen. Fondsen bieden hier een
goede oplossing met hun sterke spreiding over verschillende emittenten en de marktkennis van de fondsbeheerders. Beleggen in individuele lijnen wordt moelijker, omdat de meeste speculatieve emittenten obligaties met een
minimumcoupure van 100.000 euro op de markt brengen.

Obligaties van groeilanden in
lokale munt

Er bestaat echter nog een derde alternatief,
namelijk obligaties van groeilanden in de
lokale munt. De twee voornaamste redenen
om hiervoor te kiezen, zijn het indrukwekkende renteverschil en de structurele daling
van de euro.
We verwachten dat het renteverschil tussen obligaties in groeilanden en obligaties
in de eurozone nog een tijd minstens op het
huidige niveau blijft. De Europese Centrale
Bank (ECB) heeft al duidelijk gemaakt dat
de rente in de eurozone nog lange tijd laag
blijft om het economische herstel te voeden en de inflatie terug te brengen naar de
doelstelling van 2%. De inflatie in de groeilanden is echter vaak nog te hoog, waardoor er te weinig ruimte is om de rente te
verlagen.
Bovendien hebben de lokale munten
stijgingspotentieel ten opzichte van de
euro. Enerzijds omdat de ECB een zwakkere
euro nastreeft om de inflatie op de drijven
en de exportsector te ondersteunen en anderzijds omdat de munten van groeilanden
vorig jaar al fors zijn gedaald als reactie
op de aankondiging van Ben Bernanke, de
toenmalige voorzitter van de Amerikaanse
centrale bank (Fed). Die waarschuwde de
markt in mei 2013 dat de Fed van plan was
het ultrasoepele monetaire beleid te laten
uitdoven (tapering). De financiële markten vreesden een krimpend renteverschil
tussen de groeilanden en de VS en anticipeerden op de kans dat de beleggersstromen richting groeilanden zouden opdrogen
(een deel van de geldcreatie door de Fed
vloeide immers naar de groeilanden). De
krachtige verkoopgolf van groeilandobligaties vergrootte het renteverschil met de
Amerikaanse dollar en de euro, waardoor
de munten van de groeilanden kelderden.
Sinds begin dit jaar zien we een duidelijk
herstel van de groeilanden en de lokale
munten. Het instapmoment hebben we dus
zeker nog niet gemist.

De hamvraag

trekt, krijgen we dan opnieuw een verkoopgolf in de groeimarkten?”
Dit valt niet volledig uit te sluiten, al zal
een eventueel negatief effect volgens ons
beperkt zijn. Een rentestijging in de VS kan
moeilijk nog een verrassing genoemd worden, enkel de timing is onzeker. We mogen
evenwel niet uit het oog verliezen dat een
hogere rente in de VS het rechtstreekse gevolg zal zijn van een goed draaiende Amerikaanse economie. Iets waarvan ook de
groeilanden via de internationale handel
kunnen profiteren.
Ondanks de te verwachten volatiliteit zijn
obligaties van groeilanden in de lokale
munt op dit moment, en zeker tegenover
de euro, het overwegen waard. Elke beleggingsbeslissing is een afweging van risico
en rendement. Voor de groeilanden vinden
we de risicopremie momenteel voldoende
om de stap te zetten.

Conclusie
Door de sterke daling van
de rente is het voor de obligatiebelegger die elk risico
schuwt niet gemakkelijk om
een mooi rendement te halen. Looptijden verlengen
raden we niet aan omdat
de lage coupon vaak onvoldoende is om een rentestijging op te vangen. Ook al
gaat een hoger potentieel
rendement samen met een
hoger risico, een beperkte
spreiding met speculatieve
obligaties of obligaties van
groeilanden in de lokale
munt is volgens ons een
betere strategie.

Evolutie van de risicopremie van speculatieve emittenten
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Bron: Bloomberg
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Portefeuillebeheer

Multi-Asset
Income-strategie
Experten zorgen voor een gediversifieerde
en flexibele portefeuille
De Multi-Asset Income-strategie: een minder
risicovol alternatief voor obligatie- of
aandelenfondsen die zeer goed presteren, maar een
veel beter renderende formule dan de risicoloze
rentes van de industrielanden.
–––
Pierre-Amaury Tabarly,
investment specialist - BNP Paribas Investment Partners

De historisch lage rentetarieven maken het de belegger
vandaag moeilijk om regelmatige en aantrekkelijke inkomsten te vinden. Bij hun zoektocht naar rendement beperken ze zich vaak te veel tot overheidsobligaties van hoge
kwaliteit en rendementen op spaarrekeningen. Maar die
beleggingen belonen niet langer de spaarinspaningen en
kunnen de inflatie soms nauwelijks overtreffen. Aan de andere kant loopt de belegger een groot risico als hij absoluut een behoorlijk rendement wil halen, bijvoorbeeld door
in te tekenen op collectieve beleggingsinstellingen (doorgaans ‘fondsen’ genoemd) die voor 100% belegd zijn in
hoogrentende schulden (high yield, emittenten van minder goede kwaliteit) of in aandelen met een hoog dividend.

Multi-Asset Income-stragegie

Met de Multi-Asset Income-strategie van BNP Paribas
Investment Partners staat de belegger niet langer voor
dit soort dilemma. Deze formule biedt een regelmatig en
aantrekkelijk inkomen van om en bij de 4%1 per jaar en
vermijdt tegelijkertijd al te grote risico’s door de beleggingen te diversifiëren over meerdere activacategorieën:
internationale aandelen met een hoog dividend, hoogrentende obligaties en vastgoedobligaties (beursgenoteerde
effecten) van over de hele wereld, overheids- of bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit van de eurozone...

Bart Van Poucke, beheerder van de Multi
Asset Income-strategie: «Beleggingen
diversifiëren is tegenwoordig absoluut
belangrijk voor elke belegger die een
evenwicht zoekt tussen risico en aantrekkelijke inkomsten. De belegger moet zijn
beleggingshorizon uitbreiden om te profiteren van nieuwe rendementsopportuniteiten.»
Sinds haar oprichting in oktober 2005 keerde de Multi
Asset Income-strategie een gemiddeld jaarlijks rendement
uit van 4%1, met kapitaalaangroei. Het rendement werd
volledig gegenereerd door de coupons en dividenden betaald door de onderliggende beleggingen en er was geen
enkele kapitaaluitkering nodig.
Bart Van Poucke: «We hebben aangetoond dat we onze
rendementsdoelstellingen kunnen halen. In tegenstelling
tot tal van onze concurrenten zijn we niet nieuw op de
markt van de multi-activaproducten met rendementsgeneratie, en dat blijkt ook uit de resultaten.»

1
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Het rendement van 4% is een doelstelling en vormt geen garantie.

Een team van experten

Het Multi-Asset Solution (MAS)-team beheert de strategie en voegt er, naast zijn
vermogen om een portefeuille te diversifiëren over meerdere activacategorieën, een
flexibele spreiding van die verschillende
categorieën aan toe. Het MAS-team heeft
meer dan tien jaar ervaring in het beheer
van gediversifieerde en flexibele portefeuilles. Door die ongedwongen aanpak kan de
beheerder zeker zijn dat de portefeuille de
meest aantrekkelijke rendementsopportuniteiten benut, terwijl tegelijk de zeilen
van de meest risicovolle beleggingen bijgesteld kunnen worden wanneer de markten
stormachtig worden.
Bart Van Poucke: «Het is niet de bedoeling
om onze positionering tactisch te wijzigen,
maar om onze visie meer op middellange
termijn te richten. We streven naar een stabiel rendement met een gecontroleerd risico, en niet naar de hoogst mogelijke prestatie. Daarbij kunnen we erg flexibel spreiden.
Zo kan het deel dat belegd is in beursgenoteerd vastgoed variëren tussen 0 en 40%.»

obligaties te diversifiëren. Volgens Bart Van
Poucke is de kans weliswaar klein dat de
koers van die laatste zal stijgen, maar de
coupons zijn nog altijd interessant, vooral
in vergelijking met overheidsobligaties van
hoge kwaliteit. Bovendien ligt de wanbetalingsgraad (default rates) tegenwoordig erg
laag.

Doelstelling:
een stabiel
rendement met
een gecontroleerd
risico.

Conclusie
De strategie die het Multi-Asset
Solutions-team volgt, stelt alles in het
werk om een aantrekkelijk en stabiel rendement te bieden. Diversifiëring van de
activa, een flexibele spreiding, een selectie door gespecialiseerde teams... niets
wordt aan het toeval overgelaten om aan
de alsmaar veeleisendere belegger een
volledige oplossing te bieden.

Actief beheer en stock-picking

Een andere bron van meerwaarde komt van
het actieve beheer van de onderliggende beleggingen. Elke activacategorie wordt immers
beheerd door een team van specialisten.
Bart Van Poucke: «We trachten rendement
te halen dankzij een gediversifieerde belegging in meerdere markten en verschillende
activacategorieën en door die spreiding
flexibel aan te passen. Maar we differentiëren ook andere multi-activafondsen die
gefocust zijn op rendement doordat we op
zoek kunnen gaan naar rendement binnen
elke activacategorie.»
De teams gespecialiseerd in de selectie van
aandelen en vastgoedeffecten trachten zo
met kennis van zaken effecten te selecteren die een interessant rendement zullen
opleveren.
In termen van positionering heeft het team
onlangs zijn blootstelling aan aandelen
verlaagd en gaf het er de voorkeur aan om
het risico via vastgoed en hoogrentende

Vergelijking van het rendement van de Multi-Asset Incomestrategie met de internationale aandelen en overheidsobligaties
5
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Lezershoek

Beleggen binnenste buiten

STRATEGEN EN
SPECIALISTEN
AAN HET ROER
Elke maand snijden onze strategen en specialisten
enkele beleggingsthema’s aan. Dat is uiteraard
mooi meegenomen. In deze lezershoek kijken we
hoe onze strategen en specialisten het hele
beleggingsproces begeleiden.
–––
Carl Jacobs, investments advisory desk private banking

Voor Private Banking kan BNP Paribas terecht bij haar eigen specialistenteam, overigens één van de best
bemande in Europa. Zij volgen dagelijks de economie en financiële markten op om uw portefeuille optimaal te
beheren of u optimaal advies te verstrekken.
De chief investment officer van BNP
Paribas Wealth Management en zijn
internationaal strategieteam bepalen
maandelijks (of vaker indien nodig)
de internationale beleggingsstrategie
aan de hand van een grondige analyse
van de macro-economische omgeving
en de financiële markten.
De chief investment advisors van Private Banking vullen deze strategie
verder aan, maar dan toegespitst op
Private Banking. Zowel de teams van
Adviserend als van Discretionair be-

heer baseren zich op deze strategieën
om hun activa te spreiden en beleggingsadvies te formuleren.
Het Local Advisory Committee (LAC)
en het Local Investment Committee
(LIC) bepalen elke week voor respectievelijk Adviserend en Discretionair
beheer hoe dit advies concreet te vertalen naar de lokale Belgische situatie. De private bankers, adviserende
en discretionaire beheerders doen een
beroep op de meer dan 100 Private
Bankingspecialisten om hun cliënten
de beste financiële instrumenten voor
te stellen. Deze specialisten analyseren wereldwijd financiële activa zoals
aandelen, obligaties, fondsen of gestructureerde producten. Het Belgische team van beheerders, strategen
en specialisten onderbouwt de strategie van de internationale Private
Bankinggroep, en doet daarbij een be-
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roep op de uitgebreide kennis van collega’s over de hele wereld. In België
zijn meer dan dertig beheerders actief
binnen Discretionair vermogensbeheer en Adviserend beheer.
Een chief investment advisor en
senior strategist zetten de krijtlijnen
uit van de beleggingsstrategie in België. Zij worden bijgestaan door lokale
specialisten voor een of meerdere
activaklassen.

Aandelen

BNP Paribas Fortis Private Banking
volgt een indrukwekkende lijst van
meer dan 600 aandelen. De klemtoon
ligt op grote internationale aandelen,
aangevuld met lokale aandelen.
De Belgische analisten die deel uitmaken van het internationale team
volgen een vijftigtal Belgische en Ne-

Lezershoek
derlandse bedrijven en sturen binnen Discretionair en Adviserend beheer nauwgezet
de binnen- en buitenlandse aandelenselectie. Hiervoor maken ze een gedetailleerde
fundamentele analyse van de resultatenrekening, bedrijfsbalans en vrije cashflow. Het
risico van elk aandeel wordt nauwkeurig in
kaart gebracht. Het resultaat van deze analyse wordt voor elk aandeel uiteengezet in
een rapport.

Obligaties

De obligatiespecialisten in België kunnen
bogen op een rijke ervaring en beschikken
over een uitgebreid netwerk van internationale contacten. Zij volgen de obligatiemarkten, analyseren de valutamarkten en
stellen obligatieportefeuilles samen. Hierbij komt het hele spectrum aan bod: overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, obligaties uit groeilanden, senior (klassieke)
en achtergestelde obligaties, fixed (vooraf
vastgestelde rente) en floating (vlottende
rente) coupons en inflatiegelinkte obligaties. Op de valutamarkten worden dertien
valuta opgevolgd.

Fondsen

BNP Paribas Private Banking werkt ook met
een uitgebreid team onafhankelijke en internationale fondsenspecialisten. Zij analyseren interne (‘van het huis’) en externe
fondsen en op basis van een strenge kwantitatieve maar vooral kwalitatieve selectiemethodologie selecteren zij de beste fondsen in elke (sub)activaklasse. BNP Paribas
beschikt zelf over een bijzonder uitgebreide
portefeuille van fondsen, gespreid over alle
activaklassen en beleggingsthema’s.

BNP Paribas beschikt over een team van
meer dan 20 specialisten in gestructureerde producten, waaronder twee in eigen land. Zij kunnen u oplossingen – al dan
niet met kapitaalbescherming – aanbieden
op maat van uw specifieke beleggingswensen, zowel voor openbare als particuliere
uitgiften.

Dankzij onze strategen en specialisten kunt u
rekenen op:
- een ruime waaier aan hulpmiddelen bij uw belegging. Om uw vermogen zo goed mogelijk te laten presteren, zal uw private banker u de
meest geschikte investeringsstrategie voorstellen en toelichten. Welke
strategie de beste opties biedt, is uiteraard afhankelijk van de omvang
van uw vermogen, uw beleggersprofiel en uw beleggingshorizon.
- Expertise: wanneer lokale specialisten hun krachten bundelen met een
internationale groep. De begeleiding en hulpmiddelen voor uw beleggingen bepalen de uiteindelijke prestaties van uw portefeuille. Dankzij
hun uitgebreide internationale netwerk kunnen onze lokale analisten
aandelen, obligaties en eigen of externe fondsen op hun thuismarkten
en internationale markten kritisch en van zeer nabij opvolgen.

Speciale aanbiedingen binnen de
Private Bank

Voor onze Private Bankingcliënten bieden
we daarbovenop een specifiek en bevoorrecht gamma fondsen aan. Hierbij wordt
rekening gehouden met zowel geografische als sectorale aspecten. Daarnaast
hebt u ook toegang tot een gamma van
multibeheerfondsen en fondsen van externe aanbieders die we nauwgezet hebben uitgekozen.
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DE DIENSTEN VAN PRIVATE BANKING

Het contract Discretionair beheer

Geef uw vermogensbeheer uit handen
Heeft u de tijd en/of de kennis niet om uw
beleggingsportefeuille samen te stellen en dagelijks
op te volgen? Met een Discretionair beheerscontract kunt u
dit aan de specialisten van BNP Paribas Fortis
Private Banking toevertrouwen.
–––
Alain Servais, investments communication

Uw verwachtingen
Tijd winnen
De financiële markten en hun evolutie zijn zo
complex geworden, dat u die intensief en ononderbroken moet volgen, wilt u alle kansen
hebben gezien die zij bieden, maar ook alle risico’s die ermee gepaard gaan. Maar uw tijd is
kostbaar.
Met het Discretionair beheer geeft u de analyse, selectie en permanente controle van uw
portefeuille in handen van onze teams. Zij putten uit hun ervaring en knowhow en kunnen rekenen op de expertise van tal van specialisten
(beleggingsstrategie, selectie van beleggingsinstrumenten ...). Ons beheer is dynamisch en
reageert onmiddellijk op marktontwikkelingen,
om elke beleggingskans te kunnen grijpen.
In alle sereniteit beleggen
Om uw vermogen te laten groeien, moet u een
aantal risico’s aanvaarden (marktrisico, beheersrisico ...). Als u uw portefeuille zelf beheert, komt daar ook nog eens een emotioneel
risico bij. Maar waarde creëren in een wereld
die voortdurend evolueert, kan enkel door een
globale en deskundige benadering.
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Als u ons het beheer van uw vermogen toevertrouwt, kunt u rekenen op een betrouwbare en
ervaren partner. Wij beheren uw portefeuille
volgens het wederzijds afgesloten contract of
het beheersmandaat. U krijgt regelmatig duidelijke informatie over de evolutie van uw beleggingen en kunt altijd bij uw private banker
terecht.
Uw vermogen met succes beheren
Een succesvol beleggingsproject vereist een
grondig inzicht in uw vermogenssituatie. Hiervoor gaan we na hoeveel risico u bereid bent te
nemen, welk rendement u verwacht en wat u
wilt bereiken. Op basis hiervan maken we een
beheersmandaat op dat bij uw profiel aansluit.
Wij streven hierbij naar een optimaal rendement in welbepaalde omstandigheden en voor
een zeker risiconiveau. Daartoe analyseren
onze teams stelselmatig en oordeelkundig de
markten en het economische verkeer, en hanteren ze voor het risicobeheer en de risicocontrole strikte procedures.

Ons beheersproces
Volgende stappen zijn belangrijk voor het beheer van uw activa:
➡ Begrijpen wat uw verwachtingen zijn, wat u
wenst als vermogen, rendement en risico.
➡ Uw beleggersprofiel bepalen en samen nadenken over een beleggingsstrategie voor
uw situatie.
➡ Een mandaat zoeken dat het beste bij uw
beleggingsprofiel aansluit.

Een beheerstijl volgens uw beleggingsambities
Of u nu uw kapitaal wilt behouden, beschermen en daarnaast
een graantje wilt meepikken van de prestaties op de aandelenmarkt of voluit gaat voor de evolutie ervan, uw private banker
zal met u het beleggersprofiel kiezen dat het beste bij uw
verwachtingen aansluit wat rendement, risico en beleggingshorizon betreft.

Het Discretionaire beheer in een notendop
Ons beheer berust
op een strategie die
wordt bepaald door
gebruik te maken van
alle competenties van
de BNP Paribas Groep
op het gebied van
macro-economische en
financiële studies.

U krijgt regelmatig
een rapport over uw
portefeuille en er is een
continue uitwisseling
tussen uw private banker
en/of uw beheerder.

Regelmatige
communicatie

Beleggingsstrategie

Risicobeheersing

Samenstelling
van de portefeuille

Uw portefeuille wordt
opgebouwd aan de hand
van een strikte selectie van
effecten en fondsen, op
basis van de analyse van
de specialisten van BNP
Paribas Wealth
Management.

De samenstelling
van uw portefeuille
wordt voortdurend op
uw beleggersprofiel
afgestemd.
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Wilt u nog meer weten over de economische actualiteit?
Markets Daily

Markets Weekly

Blog Philippe Gijsels

Dagelijkse marktanalyse

Korte analyse en
strategische aanbevelingen

Philippe Gijsels geeft zijn kijk
op de financiële actualiteit

Meer weten?

www.bnpparibasfortis.be/privatebanking,
Kies voor een of meer publicaties onder ‘Strategie en markten’.

