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Een nieuwe start
in ons mooiste kleedje
–––
Thierry Charlier,
director investment services

In december maken we de balans van het afgelopen jaar.
Januari is dan weer het moment bij uitstek voor goede
voornemens. En in september? September is een nieuwe
start, het ideale moment voor een lijstje met wat er wel en
niet verandert.
Wat verandert er niet? Het weer blijft even wisselvallig,
de geopolitieke conflicten wisselen elkaar af, de politieke
situatie in ons land blijft nog altijd even onvoorspelbaar …
Kortom, niet echt om vrolijk van te worden.

Is dat alles? Neen. Het beste moet nog komen. Wat er deze
keer verandert en zeker zal bijblijven, is niets minder dan
onze Invest News. Niet de inhoud die, zo hebben onze
enquêtes aangetoond, volledig aan uw verwachtingen lijkt te
beantwoorden. Wel zijn kleedje dat we eleganter, chiquer
en geraffineerder hebben gemaakt.
Een nieuwe start in ons mooiste kleedje?
Invest News gaat ervoor!
Veel leesgenot,

Wat verandert er wel? Eigenlijk een paar dingen waar je niet
echt van wakker ligt: katten moeten gesteriliseerd worden
als je ze weggeeft, bepaalde geneesmiddelen verdwijnen uit
de apotheek, stofzuigers met meer dan 1600 watt mogen
niet meer verkocht worden en voortaan worden class actions
(groepsvorderingen) mogelijk. Ziezo!

Thierry Charlier
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Krijgt ECB reële economie uit het slop?

De estafette van
Jackson Hole
De Europese Centrale Bank verlaagde
nogmaals haar basisrente en liet weten
meer te zullen doen indien nodig.
Op het eerste zicht is dat goed nieuws,
maar uiteindelijk kunnen centrale
banken enkel bepalen hoeveel geld er
geïnjecteerd wordt in het systeem.
Waar het naartoe vloeit blijft evenwel
een groot vraagteken...
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

De marktactiviteit in de zomerperiode kunnen we in twee
periodes opsplitsen. Begin juli was er de correctie in de aandelenmarkten vanaf de top, begin augustus een bodem hammer low - en dan een steile rebound tot ongeveer waar
we vertrokken waren.

Mario Draghi en Janet Yellen tijdens het financieeleconomisch symposium voor centrale bankiers in het
Amerikaanse Jackson Hole.
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De daling was het sterkst voelbaar in Europa en geïnspireerd op tegenvallende economische cijfers en wereldwijde geopolitieke
spanningen in onder meer Oekraïne, Irak en
Gaza. De opvering kwam er, hoe kan het ook
anders, onder impuls van voorzitter van de
Europese Centrale Bank Mario Draghi die in
Jackson Hole, het jaarlijkse bedevaarts-oord
van ’s werelds centrale bankiers, aankondigde dat hij er alles aan ging doen om de
deflatie in de eurozone te bezweren.
De aandelenmarkten kregen vleugels, de
rentes daalden verder tot op niveaus die
echt niet meer realistisch zijn en de dollar
zette zijn klim verder, of beter gezegd de euro
verzwakte. De markten weten immers na een
aantal rondjes van kwantitatieve versoepeling in de VS, want dat is waar Mario Draghi
in Jackson Hole op doelde, hoe financiële
markten hierop reageren. En zo begon de anticipatie op mogelijke nieuwe acties van de
voorzitter van de ECB.
De markt heeft ondertussen begrepen dat
dankzij de opleving van de Amerikaanse economie, Janet Yellen het moeilijk krijgt om nog
veel nieuwe liquiditeiten uit te delen. Het
kwam er dus voor de nieuwe rentepaus op
aan niet te ontgoochelen. Dat deed hij ook
niet. De Europese Centrale Bank verlaagt
haar basisrente van 0,15% naar 0,05%. Tegelijkertijd daalt de rente op tegoeden die banken bij de centrale bank deponeren verder,
van -0,10% naar -0,20%. Vanaf oktober zal de
ECB overgaan tot de aankoop van asset-backed securities en covered bonds. Dat moet
vooral de banken in het zuiden van de eurozone meer ademruimte geven om het lokale
bedrijfsleven te financieren. De ECB liet ook
weten meer te zullen doen indien nodig. Met
dit zinnetje kan je vele kanten op. De markt
interpreteert dit als een mogelijke opstap
naar een bredere aankoop van staatspapier
zoals in de VS en het Verenigd Koninkrijk gebeurde (full quantitative easing). Dat zal hij
natuurlijk nog technisch en juridisch hard
moeten maken en voorbij de Duitsers krijgen,
die - als we de geruchtenmolen mogen geloven - al niet blij waren met de meest recente
‘initiatieven’.
Ondanks het feit dat we nog geen echte Ame-

rican style quantitative easing hebben, want
er wordt nog geen overheidspapier gekocht,
is op de laatste ECB-meeting nog eens gebleken dat de Europese Centrale Bank bereid is verder te gaan dan gelijk wie dan ook
een aantal jaren of zelfs maanden geleden
voor mogelijk had gehouden. Daarmee komt
de ECB helemaal in de traditie van de Amerikaanse en Engelse Centrale Bank. Maar
vooral toch de Amerikaanse, want daar zijn
al die ideeën om de economie te stimuleren
geboren. Mario Draghi komt daarmee in een
lange opvolgingslijn van centrale bankiers
die terug gaat tot Alan Greenspan en oktober
1987. Voor hen die de marktgeschiedenis een
beetje kennen, of al oud genoeg zijn om het
zelf bewust te hebben meegemaakt: in oktober 1987 gebeurde de grote crash van Wall
Street. De kersverse president van de Fed
schrok zich een hoedje en verlaagde prompt
de rente. De crash werd meteen gereduceerd tot een onbeduidend streepje in een
opwaartse grafiek van de grootste stierenmarkt uit de geschiedenis. Zo werd ‘wanneer
je problemen hebt, verlaag dan toch gewoon
de rente’ de mantra van de Fed. Bij iedere
crisis, en er waren er nogal wat: een paar
Aziatische, een Russische, LTCM, de implosie
van de bubbel in de huizenmarkt, de aanslagen van 9/11, the subprime, the sovereign
debt - werd meteen de rente verlaagd. Wie
dacht dat dit verhaal zou stoppen met een
rente op nul, had het goed mis. We hebben
geleerd dat rentes ook onder nul gaan en er,
als er niets meer te verlagen valt, nog altijd
de mogelijkheid is om bijna onbeperkt activa
te kopen. Mario Draghi heeft de fakkel, of de
stok in een estafetterace overgenomen van
Janet Yellen die er aan denkt om het rentebeleid te verkrappen.
Als we kijken naar de acties van de ECB kunnen we alleen maar tevreden zijn, want net
zoals aandelen en obligaties gaat de dollar
omhoog. Of dit bijzonder artificieel is en op
langere termijn gevaarlijk, laten we in het
midden. Voor dagelijkse investeringen brengt
dit enorme praktische problemen mee. Ten
eerste zit de marktlogica verkeerd. We hebben altijd geleerd dat de financiële markten
de economische realiteit moeten weerspiegelen. Vandaag is niets minder waar. Sinds Mario Draghi in Jackson zei dat hij zou ingrijpen
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als de economische cijfers tegenvielen,
was ineens ieder tegenvallend economisch cijfer goed om zowel de aandelen als de obligaties verder omhoog te
drijven. Hetzelfde zagen we met betrekking tot Oekraïne. Als de toestand
in Oekraïne een negatieve impact zou
hebben op de Europese economie zou
er ook ingegrepen worden. Laat het
slechte nieuws maar komen. Op een
bepaalde manier zijn fundamentals
minder belangrijk geworden en komt
de focus bijna volledig te liggen op de
centrale banken.
Maar er is meer. De rentes zijn zo laag
dat er geen rendement meer te halen
valt op een relatief veilige manier. De
traditioneel defensief ingestelde belegger wordt zo op de risicoladder
geduwd, wat op termijn niet zonder
gevaar is. Beleggen wordt zo teruggevoerd tot de ogenschijnlijk simpele
vraag: ’hoeveel risico is men bereid te
nemen’. Of heel cru gesteld: hoeveel
zit ik in cash en hoeveel investeer ik

in de financiële markten? Als je op tien
jaar, om nog niet te zeggen 50 jaar, tegen deze rentevoeten belegt, is er niet
veel rentestijging nodig om serieus op
verlies komen te staan. Hetzelfde kan
gezegd worden als de aandelen fors
zouden corrigeren.
De vraag is: hoe kunnen de acties van
de ECB de reële economie uit het slop
trekken met de Oekraïnecrisis in de
achtertuin? De centrale banken kunnen wel bepalen hoeveel geld er geïnjecteerd wordt in het systeem, maar
niet waar het naartoe vloeit. Als we
naar de economische cijfers en de inflatiecijfers kijken, is het duidelijk dat
het geld naar activa zoals aandelen,
obligaties maar ook vastgoed gaat en
maar weinig naar de reële economie.
Toen de ECB vorige keer drastisch ingreep, stond de Europese inflatie op
0,7%, nu één drastische maatregelenaankondiging later op 0,3%. Dat zegt al
genoeg.

We kunnen nu zeggen dat we voor de
rest van het jaar op de aandelenmarkten voorzichtiger moeten zijn, omdat
de ECB veel kruit verschoten heeft en
er hier en daar wat geopolitieke risico’s op de loer liggen. Dat zou op korte
termijn niet eens zo onverstandig zijn.
Op langere termijn blijft het positieve
aandelenverhaal overeind. Op korte
termijn lijkt heel wat van het goede
nieuws echter opgebruikt. Het zal nu
interessant zijn om te zien hoe de
markt zal omgaan met wat de ECB op
tafel heeft gegooid. Met andere woorden, hoeveel er al in de prijzen van
aandelen, obligaties en munten verrekend zit. Het belooft nog een interessant najaar te worden.

Markante feiten van het discretionaire beheer in augustus
Minder risico op de aandelenmarkten
De maand augustus werd vooral gekenmerkt door de opflakkering van de
geopolitieke spanning in Oost-Europa,
Irak, Syrië en de Gazastrook. Dergelijke perioden van spanning gaan
gewoonlijk gepaard met een grotere
volatiliteit op de aandelenmarkten.
Tijdens de zomer hadden de Europese
beurzen het moeilijk en krabbelden
pas overeind bij de aankondiging van
een eventuele diplomatieke oplossing
voor het conflict in Oekraïne. Hoewel
die weg de meest plausibele lijkt, kunnen we alleen maar vaststellen dat
aan de grenzen van het oude continent nog altijd een oorlogsdreiging
weerklinkt. Om die reden hebben we
het risico van de portefeuilles verminderd door de Europese aandelen tijdelijk af te bouwen.

Hoewel ook de Amerikaanse beurs in
augustus gekenmerkt werd door dalingen, sloot ze de maand af met een
positieve noot dankzij goede economische cijfers. Het conjunctuurherstel
lijkt inderdaad krachtiger te zijn dan
gedacht. Toch blijven we voorzichtig,
omdat de Federal Reserve kan beslissen om haar monetaire beleid (tapering) sneller te normaliseren, wat op de
koers van de Amerikaanse aandelen
kan wegen. Ook hier werd de blootstelling aan de aandelenmarkt iets
verlaagd.
Aankoop van obligaties in Noorse
kroon
Op de obligatiemarkt blijven de rentes in de eurozone verder dalen, wat

opnieuw de koopopportuniteiten beperkt. Andere landen zoals Noorwegen kennen echter een grotere economische groei dan de eurozone en
bieden obligaties met aantrekkelijkere
rentes. Daarom hebben we onlangs
geopteerd voor een Noors obligatiefonds om van dat renteverschil te profiteren.
Herstel van de dollar
Eveneens belangrijk om te vermelden,
is de goede evolutie van de dollar tegenover de euro. Het groene briefje
zet zijn stijging van begin deze zomer
verder. Die evolutie is vooral positief
voor de portefeuilles in discretionair
beheer.

Valérie de Gheldere, Investment Communication
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Obligatiemarkten

Inflatiegelinkte
obligaties
Interessant bij lage inflatie?
Nu de inflatie in de eurozone op jaarbasis 0,4%
bedraagt en de rentevoeten nooit zo laag scoorden,
rijst steeds vaker de vraag of het niet interessant is
om in inflatiegelinkte obligaties te beleggen.
–––
Dirk Van Praet, investment specialist fixed income

Inflatieverwachtingen blijven laag
Tijdens de maandelijkse vergadering van de Europese Centrale Bank in juni werden de inflatievooruitzichten verlaagd.
Voor 2014 gaat men uit van een stijging met 0,7%, van de
consumentenprijzen en ook voor 2015 (1,1%) en 2016 (1,4%)
blijven deze voorspellingen nog steeds lager dan de langetermijndoelstelling die mikt op een jaarlijkse inflatie van 2%.
Ook de verwachtingen van de strategen van BNP Paribas
Fortis liggen in dezelfde lijn, met cijfers van respectievelijk
0,6% voor 2014 en 1,1% voor 2015.
De markt van inflatiegebonden obligaties
Het leeuwendeel van deze markt bestaat uit overheidsobligaties, waarvan in de eurozone de meeste worden uitgegeven door Frankrijk, Duitsland en Italië. Buiten de eurozone
zijn Europese overheden zoals het Verenigd Koninkrijk en
Zweden actief op deze markt. In Amerikaanse dollar bestaat
er een groot aantal TIPS (treasury inflation-protected securities), waar zo goed als alle looptijden tussen 2014 en 2044
ingevuld zijn. In het verleden hebben heel wat financiële instellingen ook dit soort obligaties uitgegeven, maar meestal
zijn dit kleine emissies die snel illiquide worden.
De meeste linkers in de eurozone hebben de EU HICP
(European Union Harmonized Index of Consumer Prices) als
onderliggende index, maar Frankrijk heeft ook een aantal
instrumenten die de nationale prijsontwikkelingen volgen.
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Hoe werkt een inflatiegelinkte obligatie?
De hoofdsom (nominale waarde) wordt geïndexeerd en de
(vaste) coupon wordt telkens op dit bedrag berekend. Op
de eindvervaldag ontvangt de belegger de geïndexeerde
hoofdsom (bijvoorbeeld 120% van de nominale waarde,
voor roerende voorheffing).
Vandaag stellen we vast dat inflatiegelinkte obligaties een negatieve rente geven. De Franse obligatie met een coupon van
0,25% en een looptijd tot juli 2018 noteert aan 102,85%. Dit
levert een rendement op van -0,46%. Ook klassieke obligaties
van de Franse overheid met eenzelfde looptijd bieden slechts
een rendement van 0,19%, waardoor de reële rente (nominale
rente gecorrigeerd voor inflatie) eveneens negatief is.
In het eerste geval zal bij een transactie de marktprijs van
102,85% gecorrigeerd worden naar 107,20%, want de inflatie
sinds de start van het product wordt doorgerekend in de
prijs die de koper aan de verkoper moet betalen. Die berekeningsbasis wordt ’index ratio‘ genoemd. Men kan dit
vergelijken met de verkregen rente op een gewone obligatie
tot op het ogenblik waarop die tijdens haar looptijd verhandeld wordt. Ook bij een inflatiegebonden obligatie wordt de
verworven rente verrekend.
Break-eveninflatie: belangrijke notie van waardering
Het rendementsverschil tussen de twee bovenvermelde

uit ons voorbeeld van 102,85% terugzakken tot
99,16%. Zoals voordien aangehaald, krijgen we
een compensatie voor de opgelopen inflatie,
waardoor de koersdaling enigszins gemilderd
wordt, maar bij een belangrijke renteopstoot
zijn ook deze instrumenten niet immuun voor
negatieve koers- en returnontwikkelingen.
Een blik over de Oceaan
Op de Amerikaanse markt is de situatie toch
enigszins verschillend met een inflatiepeil op
jaarbasis van 2,1% in juli en het feit dat 5-jarige staatsobligaties een rendement bieden van
1,63%. Toch merken we ook hier dat de TIPS met
een looptijd van 5 jaar een negatief rendement
bieden van -0,36%. Dit brengt het break-eveninflatieniveau op 2%, een pak hoger in vergelijking
met de Europese markt, maar eigenlijk dicht bij
het historische gemiddelde van de US-markt.
Besluit
Inflatiegelinkte obligaties zorgen voor diversificatie binnen het obligatiegedeelte van
een portefeuille. Zolang men bij de overheidsobligaties blijft, loopt de belegger geen kredietrisico. Niettemin moet hij attent blijven
voor het renterisico, de inflatieontwikkeling
en -prognose. In de huidige context is deze
activaklasse, net zoals overheidsobligaties in
het algemeen, minder interessant omwille
van de lage rendementen.

instrumenten (-0,46% en 0,19%, dus 0,65%)
brengt ons tot het begrip van de break-eveninflatie. Indien de belegger verwacht dat de gemiddelde inflatie de komende vier jaar boven
dit niveau van 0,65% zal uitstijgen, kan men
beter in de inflatiegebonden obligatie stappen.
In het andere geval koopt men beter de conventionele (klassieke) obligatie.
Het historische verloop van deze break-eveninflatie (zie grafiek) toont aan dat inflatiegelinkte
obligaties vandaag goedkoop zijn (ondanks het
negatieve rendement) ten opzichte van hun
klassieke tegenhangers. In april 2013 was de
break-even-inflatie nog 1,75%, waarna dit niveau snel daalde tot het huidige lage peil.

Historisch verloop break-eveninflatie
1,8
1,6
1,4

Risico’s verbonden aan inflatiegelinkte
obligaties
Ondanks het negatieve nominale rendement
zou men kunnen besluiten dat dit soort obligaties en vooral het break-evenniveau goedkoop zijn en daarom koopwaardig op langere
termijn, indien het inflatiepeil in de eurozone
opnieuw zou aantrekken. In de veronderstelling dat de rente volgend jaar 1% meer zou
bedragen ten opzichte van het huidige niveau,
zal de koers van de inflatiegebonden obligatie

1,2
1
0,8
0,6
0,4
27.04.2012

27.10.2012

27.04.2013

27.10.2013

27.04.2014

Bron: Bloomberg
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Farmaceutische sector: een winnaar in 2014

Hoe moet het
na de zomer?
Eind augustus stond de teller
van de Europese farmaceuticasector
op een koerswinst van 13% ,
tegenover een vlakke bredere markt,
en in de VS op 15%.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Begin 2014 waren we nochtans neutraal. De sector had in
2012 en 2013 een verdiende sterke prestatie neergezet.
Ook al dient het potentieel van de sector op lange termijn
beoordeeld te worden, voor 2014 vielen de vooruitzichten
van de farmareuzen tegen. Voor wisselkoersen zou de winstgroei per aandeel gemiddeld 5% bedragen. De voornaamste
oorzaak hiervoor is het sombere prijsklimaat in Europa. Na
aftrek van de nefaste wisselkoerseffecten - farmabedrijven
zijn wereldbedrijven - zou er nulgroei overblijven. Sinds
het begin van de zomer raden we echter opnieuw aan om
posities te verhogen. Een strategie die meer dan lonend was.
Ten eerste zijn er de fusies en overnames (F&O). Grote farmaceuticabedrijven brengen structureel hoge kasstromen
voort en pakken uit met ijzersterke balansen. De fusies en
overnames maken het mogelijk het probleem van de lage
groei in Europa op te vangen en stellen bedrijven in staat om
zich te focussen op hun kernactiviteiten, zoals blijkt uit de
transacties tussen Novartis en GlaxoSmithKline. Ook in de
farmasector, en veelal vanuit Amerikaanse hoek, zijn de F&O
fiscaal geïnspireerd. Als Amerikaanse bedrijven met veel cash
Europese bedrijven overnemen en als de nieuwe entiteit die
hieruit ontstaat, voor minstens 20% uit die aanwinst bestaat,
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kan deze cash in de Verenigde Staten belastingvrij gebruikt
worden en valt dit onder het lagere belastingtarief van het
land van het overgenomen bedrijf. Het tot nu toe mislukte
bod van Pfizer op AstraZeneca is hier een voorbeeld van.
De tweede reden is de afwezigheid van het groeiherstel in
Europa en de neerwaartse winstherzieningen voor de cyclische bedrijven, evenals de voorkeur voor meer defensieve
beleggingen in het licht van de geopolitieke conflicten.
Farmaceutische sector blijft favoriet
Sinds het dieptepunt van de marktcorrectie midden augustus konden enkele onterecht afgestrafte cyclische aandelen
zoals Infineon herstellen. In lijn met mogelijk meer stimulimaatregelen in Europa verwachten we geleidelijk beterschap
voor cyclische aandelen. Toch blijft de farmaceutische sector
favoriet, en dit zeker binnen de defensieve sectoren.
De waardering mag dan al opgelopen zijn, op de bredere
markt is dit ook het geval. De koers-winstverhouding voor
de grote farmabedrijven bedraagt 16,8 voor 2014 en 15 voor
2015. De premie valt lager uit in vergelijking met de markt,
waardoor na neerwaartse winstherzieningen de koers-

winstverhouding opgelopen is tot 15. Als de
prognoses voor cyclische bedrijven voor 2015
nog te hoog gegrepen zouden zijn, is deze
laatste koers-winstverhouding mogelijk nog
hoger. Houden we rekening met de sterke balansen van de farmaceutische sector en de
hoge cashgeneratie, dan is de waardering nog
interessanter.
In het tweede kwartaal slaagde de meerderheid van de grote Europese farmabedrijven
erin, met uitzondering van GSK, om resultaten te publiceren zoals verwacht (Novartis,
Roche, Bayer) of beter dan verwacht (Sanofi,
AstraZeneca, UCB).
Vanaf 2015 verwachten we een versnelling van de winstgroei per aandeel richting 10% dankzij de impact van fusies en
overnames (Novartis, Roche) en, fundamenteel belangrijker, het groeiende succes van de R&D-pijplijn (Research & Development) en van de verkopen van de
nieuwe producten (Sanofi, UCB, Bayer). Algemeen lage rendementen op vastrentende
beleggingen zorgen ervoor dat farmareuzen,
met een gemiddeld dividendrendement van
bijna 4%, in trek blijven.
Voor individuele aandelenposities verkiezen we binnen de sector de grote farmabedrijven boven de biotechnologische. De
verklaring hiervoor ligt voornamelijk in het
waarderingsverschil (koers-winstverhouding
van 22 vs. 16). En ook al zien we met uitzondering van AstraZeneca en misschien op termijn UCB geen overnamekandidaten, de hele

farmasector (overnemer of prooi) profiteert
wel van de consolidatiegolf. Onze favorieten zijn Sanofi, dat met zijn indrukwekkend
pijplijnsucces een statusverandering kent, en
Tubize, omwille van de nog te hoge holdingdiscount tegenover UCB.
UCB
Met een koerswinst van 35% gaat de prijs van
het beste farma-aandeel in België naar UCB.
De waardering van UCB anticipeert al op meer
dan de piekverkopen van de nieuwe geneesmiddelen en de door UCB verwachte sterke
stijging van de marge. Ten eerste wordt er
reeds met heel wat van de pijplijn rekening
gehouden, ook al is het tot 2016 wachten op
de resultaten van fase drie voor ’romo‘ tegen
osteoporose. UCB vermeldt nu immers expliciet romo ook voor mannen te positioneren.
Ten tweede is de hele farmaceutische sector
duurder geworden, waardoor de torenhoge
premie van UCB tegenover de sector was teruggevallen. Vandaag zouden we wat winst
nemen en verkiezen we Tubize.
Thrombogenics
De troostprijs gaat naar Thrombogenics. Het
probleem van Jetrea is niet alleen het kleine
potentieel, maar heeft vooral te maken met
de kosten om het potentieel te realiseren.
Thrombogenics kiest daarom voor een
voorzichtige aanpak, met focus op kosten.
Het bedrijf blijft perfect leefbaar, maar
beursgewijs valt er niet veel interessants
meer te verwachten, toch niet op korte
termijn. Vooralsnog en na de val behouden
we de aandelen.

Koers/winstverhouding 12 maanden

Gemiddelde koers/
winstverhouding
op 10 jaar

premie / decote
(waarderingsverschil)
op 10 jaar

Groei NWPA
(nettowinst per aandeel)
2013 - 2016

MSCI Europe

13,8

11,6

18%

11,50%

Farma

16,5

13,3

24%

7,90%

Nutsbedrijven

14,3

12,2

17%

4,10%

Telecom

16,7

11,4

46%

8,70%

Basisconsumptie

17,8

15,1

18%

8,30%

Huishoud- en verzorgingsproducten

19,3

17,9

8%

7,50%

Food & beverages

18,5

15,2

22%

8,60%

13,1

-5%

7,10%

Voedingsdistributie

12,5

Discount Farma / Basisconsumptie

-8%

Discount Farma / huishoud- en
verzorgingsproducten

-15%

Discount Farma / Food & Beverages

-11%
Bron: Datastream
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eindevaluatie voorbije resultatenseizoen

Beter
dan verwacht
In de VS was de balans in het tweede kwartaal
duidelijk positief, in Europa matig en in België
voldeden zo’n drie kwart van de bedrijven aan de
verwachtingen of deden zelfs beter.
–––
Patrick Casselman, senior equity specialist

In het tweede kwartaal haalden of overtroffen 77% van de
bedrijven in de VS de verwachtingen. De omzet groeide er
gemiddeld met 4,3% en de winst met 10%. De aangenaamste verrassingen deden zich voor in de financiële en de farmasector.

volg hebben de analisten hun winstgroeiverwachting voor
2014 opnieuw neerwaarts bijgesteld. Rekenden de analisten
eind vorig jaar op een gemiddelde winstgroei van 13% voor
de Europese bedrijven in 2014, dan is die consensusverwachting intussen al gehalveerd.

In Europa was het plaatje meer gemengd. De omzetevolutie stelde teleur: -2%. Hier en daar was er wel volumeherstel, maar dit werd meer dan tenietgedaan door negatieve wisselkoerseffecten en een zwakke prijsomgeving. De
winstevolutie (+9%) verraste wel positief, vooral dankzij
kostenbesparingen. 52% van de bedrijven deden beter dan
de winstverwachtingen, 36% bleven eronder, de overige 12%
eindigden in lijn. De sterkste winstverrassingen deden zich
voor in de financiële en technologiesector, terwijl in de telecom- en nutssectoren de winstdaling beter was dan gevreesd. De bedrijfsleiders blijven wel voorzichtig met hun
vooruitzichten voor de tweede jaarhelft. De verhoopte groeiversnelling blijft uit en sommigen melden zelfs een nieuwe
verzwakking van hun markten, onder andere als gevolg van
de economische boycots tussen Rusland en Europa. Bijge-

In België viel het resultatenseizoen beter mee. Zo’n drie
kwart van de bedrijven voldeden aan of overtroffen de verwachtingen.
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Goed zoals verwacht
AB InBev en Solvay realiseerden een operationele winstgroei van 10%, ondanks een matige organische omzetgroei
en negatieve wisselkoerseffecten. UCB boekte beresterke
resultaten. De relevante operationele kasstroom steeg bij
UCB met 29% onder meer dankzij de blijvend sterke omzetgroei (+25%) van de nieuwe geneesmiddelen Cimzia, Vimpat
en Neupro. Omwille van een moeilijkere vergelijkingsbasis,
boekhoudkundige factoren en een groter aandelenvolume
zou de winstgroei per aandeel voor heel 2014 6% bedragen,
met uitzicht op een verdere stijging in de komende jaren.

Verrassend sterke winstgroei
De sterkste winstgroeiverrassingen zagen we
bij Melexis, Arseus en Exmar, die uitpakten
met een winstgroei van ruim 50%. Melexis
profiteert van de opleving van de automarkten en de structureel toenemende vraag
naar halfgeleiders en sensoren in auto’s voor
meer veiligheid, comfort en energie-efficiëntie. Hun innovatieve producten resulteren in
een stijgend marktaandeel, sterke prijszettingskracht en hoge winstmarges. Los van
de structurele groeitrends moeten we er wel
rekening mee houden dat Melexis’ activiteit
gevoelig is voor de voorraadcyclus bij toeleveranciers aan de auto-industrie. Ook Arseus
blijft verbazen. Dat is te danken aan overnames, maar ook aan een sterkere organische
groei en toegenomen winstmarges dankzij
uitbreiding naar bereidingsapotheken (met
hogere toegevoegde waarde). Exmar kent een
sterke onderliggende winstgroei en gunstige
groeivooruitzichten dankzij de toenemende
vraag naar overzeese gastransporten, goede
capaciteitsbezetting en stijgende tarieven.
Daarnaast heeft het beloftevolle nieuwe projecten in de offshoredivisie, alsook in varende
systemen om gas om te vormen tot vloeistof
en omgekeerd.

daalde de bedrijfswinst nog met 15% door
lagere metaalprijzen en wisselkoersen, gecombineerd met hogere afschrijvingen. Na
de teleurstellende vooruitzichten van begin
dit jaar viel dit toch wat beter mee. De forse
winstdaling in de recyclageafdeling wordt
gedeeltelijk goedgemaakt door de sterke
winstgroei in batterijmaterialen.
Nyrstar boekt weliswaar nog steeds een nettoverlies (na zware afschrijvingen en financiële kosten), maar de bedrijfskasstroom kwam
26% hoger uit dan een jaar eerder dankzij
hogere smelttarieven en kostenverlagingen.
Voor het tweede halfjaar wordt nog een
sterkere rendabiliteitsverbetering verwacht
dankzij de fors gestegen zinkprijs (+20%;
door een sterk groeiende vraag, afnemende
voorraden en uitputting van enkele mijnen).
Agfa boekte nog steeds een forse omzetdaling (-11%), maar dankzij de lagere zilverprijs
en kostenbesparingen werd toch een verrassend winstherstel gerealiseerd (+22%). Agfa’s

Minder slecht dan gevreesd
Bij financiële groepen KBC en Ageas werd
gevreesd voor de verzekeringsimpact van
de hagelschade en uitzonderlijke provisies
(resp. voor Hongaarse hypotheekportefeuille
en de Fortisclaims). Maar de onderliggende
resultaten waren beter dan verwacht en
konden dit gedeeltelijk compenseren. De resultaten van Delhaize zijn verre van schitterend, maar het tempo van de onderliggende winstdaling (-8%) is al fors gematigd
ten opzichte van het eerste kwartaal (-20%).
De concurrentiële margedruk in België werd
gedeeltelijk goedgemaakt door een beter dan
verwachte organische groei in de VS (+3,3%).
Ook bij Belgacom en Mobistar lijkt het tempo
van de winstdaling af te nemen en komt er
licht aan het einde van de tunnel. Het effect van de tarievenslag van de voorbije 2
jaar dooft stilaan uit, terwijl het toenemende
dataverkeer onder invloed van 4G resulteert
in een upgrade naar waardevollere abonnementen. Daarnaast was er een positieve
bijdrage van kostenbesparingen. Bij Umicore
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toekomst blijft zeer uitdagend omdat de markt voor analoge filmproducten verder zal krimpen en omwille van de
enorme pensioenverplichtingen.
Eerste halfjaar beter dan verwacht, maar voorzichtige
vooruitzichten
bpost deed andermaal beter dan verwacht met een 10% hogere bedrijfswinst. De volumedaling in brievenpost (3,6%)
werd meer dan gecompenseerd door de combinatie van
prijsverhogingen, een sterke groei in pakjesbedeling (+18%)
en volgehouden kostenbesparingen. Toch toont het management zich voorzichtig voor de tweede jaarhelft, omdat
de krimp van brievenpost kan versnellen, terwijl de groei in
pakjesbedeling wat vertraagt. We moeten er voortaan rekening mee houden dat de winst van bpost in 2014 zal pieken
om de komende jaren geleidelijk wat te dalen. Ondanks een
lagere omzet door wisselkoerseffecten realiseerde Bekaert
een sterkere dan verwachte toename van de bedrijfswinst
(+11%), dankzij een mooi rendabiliteitsherstel in Europa en
een aanhoudende groei in Azië. Maar de tweede jaarhelft
belooft moeilijker te worden door een scherpere prijsconcurrentie in China. Ook Tessenderlo kon ondanks een lagere
omzet toch een verrassend hogere bedrijfskasstroom (+18%)
realiseren in het eerste halfjaar dankzij kostenbesparingen
en een herstel in sulfaatmeststoffen. Het management
waarschuwt dat dit in de tweede jaarhelft niet houdbaar is
en sluit een kapitaalverhoging niet uit. EVS voldeed in het
tweede kwartaal wel aan de groeiverwachtingen (dankzij
het WK), maar verlaagde niettemin zijn jaarprognose naar
slechts een nipte omzetgroei gecombineerd met een winstdaling. Het management wijt dit aan moeilijke marktomstandigheden (verzadigde markt) en de noodzaak om te
investeren in nieuwe technologieën.
Teleurstellend
Het aantal teleurstellende publicaties bleef relatief beperkt.
Weliswaar noteerden we onverwacht grote winstdalingen
bij Barco, D’Ieteren en Econocom, en een verlaagde prognose bij Telenet en Colruyt. Barco was één van de grootste teleurstellingen van het resultatenseizoen met een 17%
lagere halfjaaromzet en een forse daling van de bedrijfskasstroom (-29%) en de nettowinst (-65%). Behalve de verwachte terugval in digitale cinema waren er ook zwakke verkoopcijfers in medische beeldschermen, control rooms en
LED-walls door besparingen bij ziekenhuizen en overheden,
de dure euro en toenemende concurrentie en prijserosie.
Het tweede halfjaar belooft beterschap, maar dat zal onvoldoende zijn om de zwakke eerste jaarhelft te compenseren.
D’Ieteren en Econocom boekten een forsere dan verwachte
courante winstdaling in het eerste halfjaar (resp. -25% en
-19%), maar behouden hun jaarprognose, wat dus beterschap impliceert in de tweede jaarhelft. Telenet bleef in het
tweede kwartaal onder de verwachtingen met een omzet-
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groei van slechts 3%, terwijl ruim 5% was verwacht. Hiermee lijkt het groeitempo fors af te nemen ten opzichte van
de 8% groei van de voorbije jaren. Gezien de veeleisende
waardering, afnemende groei en toenemende operationele
uitdagingen (concurrentie van Netflix, mogelijke prijsdruk
door openstelling kabel, media-avontuur, mogelijke overnames…) zouden we winst nemen. Colruyt kan niet ontsnappen aan het sombere klimaat in de distributiesector. Na een
daling van de winst per aandeel met 3,6% afgelopen boekjaar, geven ze andermaal zeer voorzichtige vooruitzichten
voor het huidige boekjaar.

Ons advies over de aandelen
in dit artikel
Evolutie van de aanbeveling
over de laatste 12 maanden

Datum

AB InBev

Van Kopen naar Houden

08.09.14

Ageas

Van Kopen naar Houden

29.07.14

Agfa

Van Verkopen naar Houden

27.08.14

Arseus

Van Verkopen naar Houden

07.08.14

Barco

Verkopen

Bedrijf

Bekaert

Houden

04.08.14

Van Houden naar Verkopen

03.06.14

bpost

Van Kopen naar Houden

21.11.14

CMB

Van Houden naar Kopen

25.04.14

Colruyt

Van Houden naar Verkopen

03.02.14

Belgacom

D’Ieteren

Van Verkopen naar Houden

03.03.14

Delhaize

Van Kopen naar Houden

17.01.14

Econocom

Van Houden naar Kopen

25.07.14

Van Houden naar Verkopen

28.08.14

Exmar

Van Houden naar Kopen

05.08.14

KBC

Van Houden naar Kopen

26.06.14

EVS

Melexis

Van Houden naar Verkopen

6.08.14

Mobistar

Van Houden naar Kopen

24.04.14

Nyrstar

Geen aanbeveling

11.09.14

Solvay

Van Kopen naar Houden

17.02.14

Telenet

Van Houden naar Verkopen

24.01.14

Tessenderlo

Van Houden naar Verkopen

27.08.14

UCB

Van Houden naar Verkopen

01.08.14

Umicore

Van Verkopen naar Houden

30.04.14

grondstoffen

Interessant tussendoortje

Grondstoffen
Vaak geen goede belegging op lange termijn,
wel een mooie kans om te diversifiëren.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer
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grondstoffen

Laten we onmiddellijk een aantal illusies
over snel geldgewin de kop indrukken: op
zeer lange termijn, en dan hebben we het
over enkele eeuwen, zijn grondstoffen, vooral
industriële grondstoffen, geen goede investering.
Op lange termijn dalen grondstoffen immers
vaak tot de marginale productiekost. Producenten blijven de productie verhogen zolang
ze er geld aan verdienen, m.a.w. zolang de
verkoop meer opbrengt dan de productie
kost. Bovendien drukken nieuwe productietechnieken en innovaties ook steeds de
marginale productiekost. Daarom is een belegging op zeer lange termijn in fysieke (industriële) grondstoffen vaak geen goed idee
omdat ze niet eens de inflatie compenseert.
Logisch, want daar vloeit net de vooruitgang
en de stijging van de levensstandaard uit
voort. Omdat we alles beter en vooral efficiënter - lees goedkoper- kunnen produceren,
de bouwstenen van de materie beter kunnen ordenen en controleren, komt er geld
vrij om andere dingen te doen. Naast deze
lange termijn is er ook de korte en middellange termijn. In grondstoffenland spreken
we over een termijn van 5 tot 10 jaar en
soms zelfs langer. Dan zijn er natuurlijk wel
interessante beleggingsopportuniteiten. Zo
verdrievoudigde ’s werelds meest gevolgde
grondstoffenindex, de CRB, van begin 2002
tot midden 2008 van 150 tot meer dan 450
punten. De oorzaak hiervan was de onverwacht grote vraag in de groeimarkten en dan
vooral in China.
Structurele stierenmarkt
Bij grondstoffen, vooral industriële grondstoffen, hard commodities, maar ook bij olie
en goud duurt het zelfs meer dan vijf jaar
voor het aanbod zich aan de nieuwe vraag
heeft aangepast. Het vraagt immers veel
tijd om de grondstoffen te vinden, de nodige
vergunningen te krijgen, het kapitaal op te
halen, de infrastructuur (water, elektriciteit,
transport…) te voorzien en uiteindelijk de
mijn(en) te bouwen. Tijdens die aanloopperiode stijgt de vraag en kan het aanbod
niet volgen, waardoor de grondstoffen in
kwestie (het kan gaan over enkele grondstoffen, maar ook over het hele gamma, zoals tussen 2002 en 2008) in een structurele
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stierenmarkt zitten, die jarenlang kan duren.
Horizontale markt
Uiteindelijk gebeurt het onvermijdelijke en
past het aanbod zich aan. Dan komen we
in een beleggingsomgeving terecht zoals
die van vandaag. Van de meeste industriële
grondstoffen zoals koper, is het aanbod
groot genoeg, zelfs te groot. Zink is een
uitzondering, omdat we daar de komende
jaren in principe met een tekort zullen
kampen. Als het aanbod toereikend is,
bepaalt de vraag de prijs. Als de economie
zoals vandaag wereldwijd en vooral in
China opleeft, peuzelt het aanbodoverschot
langzaam maar zeker de stijgende vraag
op. Dan kunnen de prijzen stabiliseren en
zelfs stijgen. Die stijging zal echter nooit
even groot zijn als bij een structureel
aanbodtekort. Anders gezegd, we zitten de
komende jaren eerder in een horizontale
markt waarbij de grondstoffen de
wereldwijde economische cyclus volgen. Die
blijft opwaarts evolueren, dus zijn we licht
positief voor de industriële grondstoffen in
het algemeen, al ziet het er voor zink beter
uit dan voor koper en wordt de prijszetting
voor nikkel vooral bepaald door het al dan
niet bestaan van uitvoerbeperkingen uit
Indonesië. In een horizontale markt, die
net de hele groep samen naar boven drijft,
moeten we bijgevolg aandacht hebben
voor de verschillende fundamentals van de
onderscheiden grondstoffen.
Nog even dit: wat geldt voor de grondstoffen,
geldt niet noodzakelijk voor de grondstofdelvers. Voor hen is de prijs van de grondstoffen die ze verkopen belangrijk. Zoals voor
eender welk ander bedrijf gelden er ook heel
andere principes, die bepalen of een investering interessant is of niet. De geschiedenis leert ons dat grondstoffenbedrijven over
lange termijn er in het algemeen wel in slagen een rendement te genereren dat boven
de inflatie ligt.
Mooie kans om te diversifiëren
Ook al is een belegging in grondstoffen niet
altijd eenvoudig en vooral een kwestie van een
goede timing, grondstoffen bewijzen toch vaak
hun waarde in een portefeuille, omdat zij voor
diversificatie zorgen. Vaak is er geen of weinig

correlatie tussen grondstoffen en andere
activa. Het komt er dus op aan grondstoffen op
het juiste moment en in de juiste hoeveelheid
in portefeuille te nemen met het oog op een
betere risico-rendementsverhouding.
Een stijgende dollar is vaak slecht nieuws
voor de grondstofprijzen
Wat een belegging in grondstoffen momenteel
nog complexer maakt, is het feit dat de dollar
momenteel stijgt en de komende maanden
nog verder zal stijgen. Dit heeft te maken met
het totaal verschillende monetaire beleid dat
de Fed en de ECB voeren. Daar waar de Fed
stilaan de voet van het monetaire gaspedaal
haalt, zal de te lage inflatie in Europa de ECB
verplichten om nog wat meer gas te geven,
wat naar alle waarschijnlijkheid een verdere
stijging van het groene briefje in de hand zal
werken. De geschiedenis leert ons dat de dollar en de grondstoffen vaak in de tegengestelde richting bewegen, zeker als die laatste
in USD uitgedrukt zijn. Een stijgende dollar
zal dus als een rem op de grondstoffenprijzen
werken.
Olie: een OPEC- en geopolitiek verhaal
In het grondstoffengamma is olie een buitenbeentje. De olieprijs wordt immers voornamelijk gestuurd door het oliekartel, de OPEC,
met als grote drijvende kracht Saoedi-Arabië.
Met zijn ruime reservecapaciteit kan het tijdelijke tekorten in de productie elders opvangen en zijn eigen productie verminderen als
er te veel olie wordt bovengehaald. Daardoor
hebben de geopolitieke problemen in onder
andere Irak en Oekraïne een veel kleinere
impact op de olieprijs dan elders het geval
zou zijn. Dit wil niet zeggen dat de olieprijs
nooit schommelt. De kans is wel groot dat
de OPEC erin zal slagen de olieprijs rond zijn
doelstelling van 100 USD per vat te houden.
Zo maximaliseren de Saoedi’s en de andere
OPEC-leden hun cashflows op lange termijn.
Een te sterk stijgende olieprijs zou de wereldeconomie schaden en alternatieven voor
olie te veel aan belang doen winnen. Een te
sterk dalende prijs is voor de verkopers dan
ook weer geen optie…

markt. Daarin verschilt goud van de andere
grondstoffen. Het is een veilige haven tegen
alle vormen van onheil, zoals geopolitieke
spanningen en inflatie. Op heel lange termijn
biedt goud in tegenstelling tot industriële
grondstoffen wel een goede bescherming tegen inflatie. Gezien we zeker in Europa de inflatie de komende maanden niet zien stijgen,
moeten we goud momenteel zien als barometer voor geopolitieke spanningen.
Net als andere grondstoffen is goud vaak
negatief gecorreleerd met de dollar. Meer
nog is de prestatie van het gele metaal het
spiegelbeeld van wat er op de aandelenmarkten gebeurt. Ten tijde van de olieschokken en hoge inflatie in de jaren zeventig deed
goud het bijzonder goed, terwijl aandelen
het bijzonder moeilijk hadden. Toen in 1982
de grootste stierenmarkt uit de geschiedenis
begon voor aandelen, ging goud onderuit tot
in 2000, de top van diezelfde stierenmarkt.
Vanaf 2000 deed goud het opnieuw beter
terwijl aandelen niet echt een structurele
stijging wisten neer te zetten. De afgelopen
jaren presteren aandelen opnieuw beter en
heeft goud het moeilijk. We blijven daarom
met veel aandacht naar onze goudbarometer kijken om te zien wat er met de andere
activa en de inflatieverwachtingen gebeurt.
Momenteel is de trend voor goud nog steeds
neerwaarts of horizontaal als we heel genereus zijn…

Goud: een fantastische barometer
Hoe de goudprijs verder zal evolueren, hangt
grotendeels af van de risicoappetijt van de
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De prestatie van het
gele metaal
is het spiegelbeeld
van wat er op de
aandelenmarkten
gebeurt

Lezershoek

In een risicoloze samenleving is geen plaats voor initiatief,
wel voor immobilisme.

HOE MEER RISICO,
HOE MEER RENDEMENT
Wil de belegger vandaag nog
rendement halen, moet hij hoger
op de risicoladder klimmen.
–––
Carl Jacobs, investments advisory desk private banking

Bij veel defensieve beleggers is de angst
om kapitaal te verspelen groter dan de
vrees om winstkansen te missen. Geen
wonder. Kapitaalverlies – vooral kort na
een aankoopbeslissing – kan een belegger immers behoorlijk uit het lood slaan.
Zozeer zelfs dat hij zijn verlies niet meer
op lange termijn kan relativeren op basis
van de risico- en rendementskenmerken van zijn aandelen. Risico is echter
wel noodzakelijk om op lange termijn
tot welvaartsgroei te komen. In een risicoloze samenleving wordt alle initiatief gebannen en komen we geen meter
vooruit. Risico is ook nooit helemaal uit
te sluiten, welke voorzorgsmaatregelen
ook genomen worden. Kortom: beleggen
blijft risicovol.
meer rendement op lange termijn
Omwille van bedrijfsspecifieke risico’s
zal de markt een risicopremie (zie grafiek) eisen om in aandelen te beleggen,
een extra rendement bovenop de zoge-

naamde risicovrije rente op staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar. Dat
is logisch. Niemand is bereid om (grote)
risico’s te nemen zonder daarvoor rijkelijk vergoed te worden. Dat is ook de
reden waarom aandelenmarkten op
lange termijn wiskundig beter presteren dan obligaties. Als een ondernemer
geen hoger rendement haalt uit zijn
zaak dan uit obligaties, dan zal hij zijn
geld liever in de zogenaamde risicovrije
vastrentende beleggingen investeren.
Risicogehalte bepaalt rendement
Er is niets mis mee om risico te nemen
als we er ons maar bewust van zijn.
Maar het is wel belangrijk om dit ‘risico’
goed uit te leggen en volgens de persoonlijke doelstellingen (of eventuele
risicoaversie) te beheersen. Risicoaversie bevat namelijk niet enkel de financiële draagkracht (het risico dat je kan
nemen) maar ook de emotionele draagkracht (het risico dat je wil nemen).
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market-timing werkt niet
Door de toegenomen volatiliteit op de
financiële markten zou de belegger geneigd zijn deze koersevoluties op korte
termijn te willen (kunnen) voorspellen
om al zijn schaapjes op het droge te
zetten voor de hel losbreekt. Zo eenvoudig is het niet. Financiële markten
zijn geen exacte wetenschap. Hoewel
een handvol beleggers correct handelde door in 2008 cash te gaan, blijkt dat
de meerderheid doorgaans geld verliest
door (veel) te lang in cash te blijven.
Academische studies hebben aangetoond dat market-timing, het bepalen
van het ideale instapmoment, voor de
gemiddelde belegger niet werkt. De
drijvende kracht achter market-timing
is kapitaalsbescherming. Beleggers willen hun kapitaal veiligstellen als de
beurs daalt en wederom instappen als
de beurs aantrekt. Het is duidelijk dat
het rendement gevoelig kan stijgen als
we een beurscrash kunnen neutralise-

Lezershoek
ren. De beslissing om cash te gaan of te beleggen is vooral emotioneel gedreven. Mensen reageren paniekerig als de beurs daalt
en worden hebberig als de beurs stijgt. Veel
beleggers denken van zichzelf dat ze het ideale instapmoment kunnen bepalen. Of dat zo
is, werd onderzocht door verscheidene academici. De Nobelprijswinnaar William Sharpe
berekende dat een belegger in 75% van zijn
beslissingen op korte termijn – alles in cash
of volledig geïnvesteerd – juist moet zijn om
toegevoegde waarde te leveren boven een investeringsstrategie op lange termijn. In een
zeer volatiele markt zal het verschil tussen
goede en slechte beursreturns per definitie
groot zijn. Wanneer de beurs op een herstel
anticipeert zal de stijging sterk zijn. Fouten
inzake market-timing komen dan heel duur te
staan. Een lans breken voor market-timing is
dan ook ongepast omdat hét ideale moment
treffen om een effect of activaklasse in de
portefeuille op te nemen of uit de portefeuille
te verwijderen, niet bestaat.
Dé oplossing voor elke portefeuille en
elk beleggersprofiel
Welk sluitend antwoord kunt u verzinnen op
de noodzakelijke opname van beleggingsrisico’s om rendement te behalen – al dan niet
met kapitaalbescherming of risicocontrole
– en tegenover de inefficiëntie van markettiming?
Hier willen we uitdrukkelijk een lans breken
voor een actie bij het Investeringsadvies. Een
analyse van uw globale portefeuille, onmiddellijk gevolgd door een Rebalancing. De
portefeuilleanalyse geeft een objectief beeld
weer van de globale spreiding van het aandelen-, obligatie-, alternatieve en cashgedeelte.
De Rebalancing stelt zich tot doel de beleggingsportefeuille opnieuw in (eigen) balans te
brengen – of op zijn minst ernaar te streven
– volgens de marktevolutie en de mogelijk
gewijzigde visie van onze strategen, alles volgens uw persoonlijk beleggersprofiel.
Praat er over met uw private banker. Hij/zij
zal er u alles over vertellen.

Risicopremie europese aandelen
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