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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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alleen het beste is goed genoeg.
Levensmotto van Ole Kirk Kristiansen,
oprichter van de LEGO-groep

60 miljard…
–––
Thierry Charlier,
director investment services

60 miljard… Maar waarover gaat het hier? Over de hoeveelheid
overheids- en privéschuld die de Europese Centrale Bank elk
jaar tot eind september 2016 zal opkopen? Over het aantal
dieren dat elk jaar wereldwijd wordt afgeslacht?
Toch niet. 60 miljard, zoveel blokjes heeft Lego in 2014
geproduceerd. Hiermee stoot Lego Ferrari van de troon
als krachtigste merk ter wereld. Met zo’n productie en
reputatie kan de Deense speelgoedgigant niet anders dan de
grootste aandacht aan zijn imago besteden. Zijn ambitie: zijn
ecologische voetafdruk verkleinen. Hiervoor investeert de
onderneming een miljard Deense kronen (130 miljoen euro) in
een nieuw Legocentrum dat zich uitsluitend bezig houdt met
onderzoek naar nieuw en duurzaam alternatief materiaal.

Een gigantische uitdaging op technologisch vlak. Niet alleen
moet er nieuw materiaal uitgevonden worden, de nieuwe
milieuvriendelijkere blokjes moeten ook op de oude passen.
Uitkijken naar opportuniteiten die voortvloeien uit
technologische uitdagingen, bij investeringen rekening
houden met de ecologische voetafdruk van ondernemingen,
daarmee is Private Banking voortdurend in de weer. Daarom
blijven onze specialisten zelfs in de zomer de bijzonder
volatiele financiële markten uitpluizen, en informeren ze u
over valkuilen en buitenkansen.

Veel leesplezier en prettige vakantie.
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Waar zijn die
rustige zomers
van weleer?
Er was een tijd dat de zomer in beursland rustig voortkabbelde, komkommertijd heette dat.
Een moment van lezen en reflectie, liefst in een hangmat of op het strand. Vandaag lijkt dit een droom
uit een ver verleden. De laatste zomers waren inderdaad uiterst onrustig en volatiel. De geringste
geopolitieke of economische gril volstaat om de financiële markten uit hun ‘zomerslaap’ te halen..
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

Zoveel tragedies later…

De antieke Griekse tragikomedie
bestond uit drie tragedies gevolgd
door een blijspel, kwestie van de
toeschouwers met een goed gevoel
huiswaarts te laten keren. Deze keer
waren er meer dan drie tragedies het referendum inbegrepen -, maar
het blijspel liet lang op zich wachten.
Een akkoord werd bereikt, maar wel

op aandringen van de schuldeisers.
De vraag is hoe lang Griekenland politiek bereid zal zijn om het akkoord
na te leven en of het in staat is om
de hervormingen uit te voeren. Het
operationele risico blijft bestaan en
de kans is groot dat deze Griekse
tragedie nog een staartje krijgt. Voor
de komende maanden is het gevaar
geweken, maar de crisis zal nog lang
voorpaginanieuws blijven.
Zowel de Griekse economie als de
staatsschuld waren te klein om de
wereldeconomie of het financiële systeem te destabiliseren. De volatiliteit als gevolg
van de crisis was voor ons
een mooie koopgelegenheid.
We waren echter niet de enigen die er zo over dachten,
maar het langverwachte koopmoment bleef uit. De markt ging
inderdaad nooit zwaar onderuit,
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om de eenvoudige reden dat iedereen
wachtte om bij te kopen. Toch was de
crisis niet uit het nieuws weg te slaan.
De angst bestond immers dat de crisis zou uitdeinen naar perifere landen, ook al deden de centrale banken
er alles aan om dat te vermijden, met
succes overigens. De strenge houding
van de schuldeisers had een positieve
invloed op de financiële markten en
verzwakte volgens opiniepeilingen
ook de positie van gelijkaardige politieke partijen als Syriza in andere
landen. Daarmee daalde ook het politieke risico in de eurozone. Voorlopig
lijkt het gevaar geweken, op de beurs
is het terug business as usual.

China en zijn beursbubbel

Twee elementen beheersen vandaag
het marktsentiment. Het eerste is de
vertraging van de Chinese economie.
Cijfers uit China moeten we altijd met
een korrel zout nemen. Deze keer
staan de cijfers (ca. 7% ) nog verder

van de realiteit dan gewoonlijk. Hoe
snel of hoe traag de Chinese economie groeit, is bijzonder moeilijk te
zeggen. Het is wel duidelijk dat de
prijzen van de grondstoffen er in vrije
val zijn. De verklaring hiervoor ligt in
het (structurele) overaanbod van een
aantal grondstoffen en de zwakke
binnenlandse vraag.
Lange tijd sloten de aandelenmarkten
op het Chinese vastenland de ogen
voor de haperende echte economie.
Een aantal elementen wezen duidelijk
op een bubbel: beursintroducties stapelden zich op, particuliere beleggers
openden massaal rekeningen, aandelen werden gekocht met geleend geld,
bedrijven veranderden van naam,
het grote aantal daytraders en noem
maar op. Uiteindelijk werd de druk van
de fundamentals te groot en kelderen
de hoogvliegers op deze beurzen. Zoals zo vaak zorgde dit voor een schokgolf op andere markten, meer bepaald

de grondstof- en andere groeimarkten,
vooral de markt van de grondstofexporteurs. Het beursverloop van deze
laatste is immers sterk gecorreleerd
met dat van China.
We verkiezen nog altijd een overweging van meer mature markten ten
opzichte van de groeimarkten, omdat
de omgevingsfactoren voor deze laatste minder gunstig zijn. Naast de specifieke uitdagingen voor landen zoals
China, Brazilië en Rusland, mogen we
de sterke dollar en de angst voor de
Amerikaanse renteverhogingen ook
niet uit het oog verliezen. Paradoxaal
genoeg zijn het net de zwakke groeilanden en grondstofmarkten die de
eerste Amerikaanse renteverhoging
op de lange baan kunnen schuiven.
Wanneer die er komt en hoe snel de
renteverhogingen elkaar zullen opvolgen, baart de marktspelers kopzorgen.
De correctie op de Chinese beurs zal
uiteindelijk uitmonden in een mooie
koopgelegenheid. De Chinese groei
gaat nog een mooie toekomst tegemoet. De situatie van vandaag maakt
het ons zelfs gemakkelijker: stijgt een
beurs pijlsnel en vormt er zich een
duidelijke bubbel, dan is het moeilijk
om een instapmoment te vinden. We
moeten dus wachten tot de beurs stabiliseert.
In de internetgekte werden heel wat
projecten gefinancierd die waarschijnlijk nooit economisch levensvatbaar zullen zijn. Maar er zijn zeker
nieuwe Chinese Wal-Marts en Microsofts te vinden die we kunnen oppikken, niet voor snelle winst maar als
een investering op lange termijn. Geduld is een schone deugd. Hetzelfde
geldt voor de grondstoffen. De overcapaciteit moet weggewerkt worden
door een langzaam stijgende vraag.
Pas dan zal er een mooie koopgelegenheid zijn. Tot dan kunnen we zowel de situatie in China, de grondstoffen en de andere groeimarkten,
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alsook de eerste renteverhoging zien
als bouwstenen van de wall of worry
of de muur der zorgen.

Nog steeds een gunstige
context

Een lichtpunt tussen al de stenen van
de muur der zorgen, is de kwaliteit
van de fundamentals van de meer
mature markten. De wereldeconomie groeit nog steeds, weliswaar niet
spectaculair. De bedrijven zijn de tragere groei ondertussen gewoon en
beschouwen dit misschien als een
nieuwe normale situatie. Ze slagen er
wonderwel in om zeer mooie resultaten neer te zetten. Uit een kleine omzetgroei een sterke winstgroei puren,
is indrukwekkend. In deze context

moeten we ook de nieuwe golf van
overnames en rationalisaties zien.
Voorts ligt er nog heel wat liquiditeit
klaar voor nieuwe beleggingskansen.
Die massa aan liquiditeit wordt dan
ook nog eens met de regelmaat van
de klok aangevuld door ingrepen van
de centrale banken. Er zijn evenwel
nog steeds bitter weinig alternatieven
voor aandelen. Kortom, de muur der
zorgen zal deze zomer en in de traditioneel moeilijke maanden september
en oktober waarschijnlijk verder opgebouwd worden, met nervositeit en
volatiliteit als gevolg. Hoe hoger de
muur wordt, hoe interessanter om ze
te beklimmen. Misschien komt er een
gelegenheid tijdens de traditioneel
betere eindejaarsperiode…

Markante feiten van het discretionaire beheer in juni
In volle Griekse crisis besloot het beheer om het overgewicht in (vooral
Europese) aandelen te behouden.
Hiervoor waren de volgende factoren doorslaggevend:
• Het risico voor de Europese economie bleef beperkt, omdat de Europese Centrale Bank de banken via
obligatieaankopen
liquiditeiten
verschaft.
• De uitstaande schuldvorderingen
van de Europese banken op Griekenland bedragen minder dan 1%
van hun totale kredietmassa.
• De budgettaire situatie van de
meeste lidstaten in de eurozone is
beter dan vijf, zes jaar geleden.
Hoewel de Griekse rente tijdens de
crisis om begrijpelijke redenen ontspoorde, bleef de impact op het rentepeil van Italië, Spanje en Portugal
beperkt, net zoals het beheer had
ingeschat. Evenmin verloren we uit
het oog dat het goedkope geld, de

lage olieprijs en de zwakke euro het
Europese economische herstel fundamenteel vooruit stuwde. Zelfs het
ergste Grexit-scenario had dat herstel niet kunnen fnuiken. De Griekse
economie is namelijk slechts goed
voor minder dan 2% van de Europese economie.
Verder was er de plotse en vrij sterke
rentestijging begin juni, als gevolg
van een licht positief inflatiecijfer in
de eurozone. Dat is goed nieuws,
want dat betekent dat de deflatievrees verdwijnt, maar de keerzijde
van de medaille was een negatieve
invloed op de obligatiekoersen. De
rentestijging hadden we voorzien.
Daarom hadden we de looptijd van
onze portefeuilles sterk ingekort tot
minder dan 2 jaar. De impact op
onze portefeuilles konden we zo sterk

inperken. De looptijd is de gewogen
gemiddelde looptijd van het obligatiegedeelte, die de rentegevoeligheid van de portefeuille bepaalt.
De euro steeg in de loop van de
maand juni. Toch bleven we bij onze
muntvisie. Het deviezengehalte in
de portefeuilles - gedomineerd door
Amerikaanse dollar - blijft dus aanzienlijk hoog. De tijdelijke terugval
van de dollar was immers grotendeels toe te schrijven aan de risicoaversie op de financiële markten,
die risicovollere (en rendabele) beleggingen tijdelijk terugschroefden
en hun financiering in euro terugbetaalden, waardoor de eenheidsmunt in waarde steeg.

De lichte stijging van de olieprijs in
juni is volgens ons een tijdelijke trend.

Johan Temmerman, senior investment manager
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Nieuwkomers op de Belgische markt

Inflatiegelinkte
obligaties
Het was al lang aangekondigd, maar op 4 juni was het eindelijk
zover: het Belgische Agentschap van de Schuld lanceerde twee
obligaties met bescherming tegen koopkrachtverlies, beter bekend
onder de naam inflatiegelinkte obligaties.
–––
Dirk Van Praet, investment specialist fixed income, RPB

den uitgegeven onder het Medium
Term Note programma en halen samen 150 miljoen EUR op. Het gaat
dus om relatief kleine uitgiftes (een
standaarduitgifte bedraagt minstens
500 miljoen EUR). Op de secundaire
markt zullen de obligaties dan ook in
beperkte mate verhandeld worden. De
minimale inleg bedraagt 100.000 EUR.
Het zullen dus voornamelijk institutionele beleggers zijn die op deze uitgiftes intekenen.

Hoe werkt een inflatiegelinkte obligatie?
Twee langlopende
instrumenten

De eerste inflatiegelinkte obligatie of
Inflation Linked Bond (ILB) loopt tot 18
juni 2035 en heeft een jaarlijkse coupon van 0,15%. De andere vervalt op
18 juni 2040 en biedt een jaarlijkse
coupon van 0,25%. De obligaties wer-

Bij een inflatiegelinkte obligatie wordt
het belegde kapitaal aangepast aan de
inflatie, meer bepaald aan de inflatieindex EU HICP ex-tobacco. Op de eindvervaldag krijgt de belegger dus niet
alleen zijn kapitaal terugbetaald, maar
ook de inflatie (bijvoorbeeld 120% van
de nominale waarde, voor roerende
voorheffing). Ook de (vaste) coupon
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wordt aangepast aan de inflatie. Die
wordt telkens vastgesteld op de herberekende waarde van het kapitaal.
Wanneer u een klassieke obligatie tussen 2 coupondata verkoopt, dan ontvangt u het belegde kapitaal plus de
gelopen rente. Bij een inflatiegelinkte
obligatie krijgt de belegger bij een
tussentijdse verhandeling behalve zijn
kapitaal en de gelopen rente, ook de
gecumuleerde inflatie. Die ‘index ratio‘
wordt zowel aan het belegde kapitaal
als aan de coupon toegevoegd.
Het rendement van de inflatiegelinkte
obligaties is op dit moment negatief.
Een Franse inflatiegelinkte obligatie met een coupon van 0,10% en
een looptijd tot maart 2025, noteert
103,40%. Dit is een absoluut rendement van -0,25%! Een klassieke obligatie van de Franse overheid met dezelfde
looptijd haalt een rendement van 1,22%.

Break-even inflatie: belangrijk om
weten

Het rendementsverschil tussen bovengenoemde obligaties (-0,25% en 1,22%, dus
1,47%) is meteen ook de break-even inflatie.
Verwacht de belegger dat de gemiddelde inflatie de komende tien jaar (de eindvervaldag
van de obligatie) boven de 1,47% zal liggen,
dan doet hij er goed aan in de inflatiegebonden obligatie te stappen. Is dit niet het geval, dan koopt hij beter een gewone klassieke
obligatie.
Begin 2015 waren de inflatiegelinkte obligaties goedkoper dan de klassieke obligaties. Toen waren de inflatieverwachtingen
in de eurozone laag. Ondertussen liggen de
inflatieverwachtingen als gevolg van de betere economische groeivooruitzichten hoger
en zijn de inflatiegelinkte obligaties duurder
geprijsd.

Risico’s voor inflatiegebonden
obligaties

Een stijgende inflatie heeft een positieve
invloed op de coupons die de belegger ontvangt, kwestie van het verlies aan koopkracht
te compenseren. Bij een hogere inflatie horen
immers vaak hogere rentevoeten. Hierdoor
kunnen de koersen van bestaande obligaties
onderuit gaan: beperkte koerscorrecties voor
kortlopende obligaties, maar forse dalingen
voor obligaties met een lange looptijd.
Dit geldt ook voor inflatiegebonden obligaties. Het komt er dus op aan om de inflatie
mee te pikken, zonder blootgesteld te zijn aan
de lagere noteringen van de instrumenten.
Die strategie is echter enkel haalbaar voor
professionele fondsbeheerders.

De markt van inflatiegebonden
obligaties

België maakt voortaan deel uit van de wereld
van de inflatiegelinkte obligaties. Een wereld
die gedomineerd wordt door overheidsobligaties. In de eurozone geven Frankrijk, Duitsland
en Italië reeds lang dergelijke obligaties uit. In
2014 was het de beurt aan de eerste Spaanse
inflatiegelinkte obligatie. Buiten de eurozone
zijn het Verenigd Koninkrijk en Zweden actief
op deze markt. De Verenigde Staten hebben een groot aantal TIPS (treasury inflation

Evolutie van de break-even inflatie de voorbije 5 jaar voor de
Amerikaane TIPS op 10 jaar
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protected securities) uitgegeven, met zo goed
als alle looptijden tussen 2015 en 2045. In
het verleden hebben ook heel wat financiële
instellingen dit soort obligaties uitgegeven,
maar het ging hierbij voornamelijk om kleine
uitgiftes die snel illiquide worden.
De meeste inflatiegelinkte obligaties in euro
zijn gekoppeld aan de consumptie-index: de
EU HICP (European Union Harmonized Index
of Consumer Prices). Frankrijk heeft ook een
aantal instrumenten die de nationale index
volgen.

Een kijk over de Oceaan

De situatie op de Amerikaanse markt is op
dit moment vergelijkbaar met de toestand
in de eurozone. Het laatste inflatiecijfer bedroeg 0% (op jaarbasis). TIPS met een looptijd
van 10 jaar halen een absoluut rendement
van 0,50%, terwijl een gewone Treasury Note
2,42% rendement haalt. De break-even inflatie bedraagt 1,92% (2,42% - 0,50%). Toch ligt
de inflatieverwachting op de Amerikaanse
markt doorgaans hoger dan in Europa. Het
ondertussen gekende break-even inflatieniveau schommelde de afgelopen jaren tussen 1,43% en 2,98%.
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Besluit
Met inflatiegelinkte obligaties kunt u het obligatiegedeelte van uw portefeuille spreiden. Met
overheidsobligaties loopt
de belegger geen kredietrisico. Toch blijft het
renterisico, de inflatieontwikkeling en de onzekerheid daarover bestaan.
Indien op langere termijn
de economische groei verder aantrekt en de inflatieverwachtingen stijgen,
is een belegging in deze
instrumenten een mogelijk
alternatief.

SECTORALE ANALYSE

Een zinvolle beleggingsstrategie

HOLDINGS
Wil een belegger goedkoper beleggen, dan kan dat via holdings. Die noteren systematisch
met een korting ten opzichte van de waarde van de participaties in hun portefeuille.
Deze korting kan bij een volgende beurshausse evenwel verkleinen.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist RPB

Holdings zijn investeringsmaatschappijen die
minstens 5 jaar beleggen in beursgenoteerde
en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Ze
worden gecontroleerd door de toezichthouders op de financiële markten. In België is
dit de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA). De diversificatieregels voor
aandelenfondsen gelden niet voor holdings.
Ze kunnen zich dus beperken tot een aantal
sectoren, thema’s en regio’s.
Holdings zetelen in de raad van bestuur van
de ondernemingen waarin zij participaties
bezitten en kunnen dus de strategie mee bepalen. Vooral bij ondernemingen met familiale aandeelhouders is dit zinvol, bv. bij Sofina,
de holding van de familie Boël. Ook de fusie
van de Europese cementproducenten Lafarge
en Holcim kwam er door de invloed van de
referentieaandeelhouders. Voor Lafarge was
dit GBL. De nieuwe groep Holcim-Lafarge was
pure noodzaak om het hoofd te kunnen bieden aan de overcapaciteit in West-Europa en
de verrassend sterke lokale concurrentie in
groeimarkten. Ook Ackermans & Van Haaren
kon vorig jaar met Vinci een prachtige deal
afsluiten voor CFE.
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Een lange geschiedenis

De eerste holdings dateren van eind 19de
eeuw. Het banksysteem stond toen nog in
de kinderschoenen. Grote industriële families hadden echter nood aan kapitaal en een
structuur om hun projecten te financieren.
Zo ontstond in 1945 het Britse 3i. Het is dus
niet verwonderlijk dat holdings nu nog steeds
volop overschakelen van traditionele industriële bedrijven naar nieuwe ondernemingen
(life sciences, technologie, media, consumentensectoren, alternatieve energie…).

Wat zijn de voordelen van een
belegging in holdings?

1. De belegger krijgt voor een langere periode toegang tot niet-beursgenoteerde
aandelen en kan zich beperken tot een
aantal sectoren, thema’s en regio’s. Via de
holding heeft hij onrechtstreeks invloed op
de manier waarop de onderliggende participaties worden beheerd.
2. Op 30 juni noteerden de Belgische holdings
met een gemiddelde discount (korting)
van 18%. Dit is het verschil tegenover de
netto-actiefwaarde, met andere woorden:

de intrinsieke waarde van de onderliggende participaties
na aftrek/bijtellen van de schulden/cash. Die discount
biedt bescherming bij marktschommelingen en kan verminderen bij een beurshausse.
3. De stijging van de netto-actiefwaarde brengt een meerwaarde met zich mee. De belegger kan hiervan een
graantje meepikken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij
beursintroducties, zoals bij Gimv met Tinc, bij Eurazeo
met Elis en meer recent Europcar. Sofina zou kunnen profiteren van een mogelijke beursgang van Flipkart, een ecommerce-platform in India (van 5 naar 10 euro of meer
per aandeel). Zo bouwen holdings weer cash op om te
investeren en/of uit te keren aan hun aandeelhouders. Op
dit moment wordt gespeculeerd over wat Eurazeo met
haar riante cashpositie zal aanvangen (26% van haar
portefeuille). Mogelijk komt er een speciaal dividend.
4. Hoe hoger de verwachte waardecreatie, hoe kleiner de
discount. Een goede timing voor beursintroducties (Initial
Public Offerings of IPO’s) is cruciaal. Zo waren de deals
van Eurazeo en Gimv voor respectievelijk Elis en TINC in
maart beter dan de deals in juni voor Greenyard en Europcar. Verder is ook transparantie een belangrijke factor.
5. Bij holdings met grote beursgenoteerde participaties
speelt het dividendrendement een belangrijke rol. Zo
heeft GBL haar portefeuille reeds grondig omgevormd.
De groep investeert in nieuwe sectoren (bv. SGS), werkt
aan een grotere Belgische verankering (Ontex, Umicore)
en bouwt ook niet-beursgenoteerde participaties op. Toch
maakt de participatie in oliereus Total nog 20% van de
portefeuille uit, ook al is die niet meer van strategisch
belang. Dat wordt gecompenseerd door een beleid dat
mikt op een hoog en minstens stabiel dividend.

Onze favoriete holdings

Onze Belgische favorieten zijn de monoholdings KBC Ancora en Tubize. Door een gebrek aan spreiding en de ‘status quo’-situatie noteren monoholdings terecht met grotere
discounts. 34% van UCB wordt gecontroleerd door het familiaal beleggingsvehikel Tubize. Zo lang er niet gespeculeerd
wordt over een overname zal de discount op Tubize groot
blijven. Toch is de huidige discount (42%) hoger dan toen
UCB een beschermstructuur had. Via Tubize kan men goedkoop UCB kopen. Ook in 2016 verwachten we positief nieuws
voor UCB. Tot slot hopen we op een broodnodige dividendverhoging bij Tubize.
Dit was een enorme drijfveer voor KBC Ancora, de referentieaandeelhouder (18% ) van KBC die recent een dividend
betaalde. We zijn positief over de financiële sector en de
fundamenten van KBC.
Ook Sofina is koopwaardig. De transparantie van de holding blijft beperkt, maar verbetert steevast. Sofina biedt
een mooie geografische spreiding (Azië, Verenigde Staten)
en andere beloftevolle beleggingsthema’s zoals de bevolkingsvergrijzing (bv. door de participatie in Orpea – rusthuizen). Sofina is ook aandeelhouder van Eurazeo (5,3%). Door
de sterke toename van de intrinsieke waarde in 2014 kon de
groep het dividend met 8% verhogen.
In het buitenland houden we Eurazeo. De groep zet schitterende prestaties neer en heeft een grote hoeveelheid cash,
waarvan een deel kan uitgekeerd worden. Bolloré is een ideaal
beursvehikel om het infrastructuurthema in Afrika te bespelen.
De vereenvoudiging van de aandeelhoudersstructuur zal de
komende jaren waarde creëren.

Overzicht van de hOldings gevolgd door BNP Paribas Private Banking
Holding
Ackermans & van Haaren
Bolloré
Eurazeo
GBL
Gimv
KBC Ancora
Sofina
Wendel
Tubize

Cijfers op 30 juni 2015

Omschrijving

Advies

Koersdoel
(in euro)

Dividendrendement
2015

Discount

Kwaliteit, maar duur
Correct gewaardeerd
Correct gewaardeerd
Correct Gewaardeerd
Correct Gewaardeerd
Koopwaardig
Koopwaardig
Correct Gewaardeerd
Koopwaardig

Verkopen
Houden
Houden
Houden
Houden
Kopen
Kopen
Houden
Kopen

124
5,8
70
82
42
46
117
111
65

1,5%
1,4%
2,0%
4,0%
5,7%
3,8%
2,4%
2,0%
0,9%

17,5%
25,0%
27,0%
35,0%
29,0%
25,0%
42%
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Europese technologiesector

4 aandelen met pit
In onze beleggingsstrategie voor Europese aandelen blijven we positief over de
technologische sector. Die kan als geen andere profiteren van een aantal belangrijke
innovatieve groeitrends (big data, cloud, mobiel internet en internet der dingen), en van
het voordeel van een cyclische opleving en de sterke dollar. Ondanks de volatiliteit op
korte termijn verkiezen we na de recente koerscorrectie een viertal interessant geprijsde
technologiewaarden: ARM, ASMI, ATOS en STMicroelectronics. Een overzicht.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist RPB

ARM: de architect van het
mobiele internet

De Britse technologiegroep ARM Holdings (ARM voor de liefhebbers) is de
grootste ontwerper van microprocessoren ter wereld voor mobiele applicaties
zoals smartphones, tablets en gerelateerde technologieën. Momenteel werkt
95% van alle smartphones ter wereld op
ARM- processoren - Apple is zijn grootste klant - en in 35% van alle elektronische toestellen zit ARM-technologie.
Na een relatief zwak 2014 als gevolg van
lagere royalty-inkomsten dan verwacht,
rekenen we voor 2015 en 2016 op een
snellere, dubbelcijferige groei van zowel

inkomsten als winst. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn:
- de hogere 64-bit smartphone royalties (bredere adoptie met na Apple ook
Android-toestellen); en
- de verdere doorbraak op de markt
voor bedrijfsservers waar het marktaandeel van de groep momenteel nog
klein is (explosief groeipotentieel voor
networking chips verwachten we vooral vanaf 2016).
95% van de inkomsten is uitgedrukt in
USD, tegenover slechts 50% van de kosten. ARM is dus een uitgesproken dollarplay en blijft een parel in de Europese
technologiesector met een koersdoel
van 1400 pence.

De grootste troeven van de ARM-groep:
• de sterke innovatiekracht;
• de schuldvrije balans;
• de grote voorsprong op Intel in mobiel internet;
• de ideale positionering voor Internet of Things; en vooral
• het unieke bedrijfsmodel met torenhoge marges door een focus op louter
ontwerp in plaats van op productie.
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ASMI: kernactiviteit nog
steeds fors ondergewaardeerd

ASM International (ASMI) is een Nederlandse toeleverancier aan de halfgeleiderindustrie met activiteiten in zowel
front-end (fabricage van chips) als in
back-end (assemblage/verpakking van
chips op het einde van de keten) via een
belang van ongeveer 40% in ASM PT,
dat in Hong Kong noteert. Toch zijn de
front-end-activiteiten de belangrijkste.
De groep heeft immers een leidende positie in de ALD-technologie (Atomic Layer
Deposition). Deze technologie bestaat
erin om atomaire filmlaagjes op siliciumschijfjes te zetten, essentieel bij de
productie van chips. Door de verdere miniaturisering is er een sterke vraag naar
deze technologie.
ASMI is favoriet binnen de middelgrote
technologische aandelen met een voorzichtig koersdoel van 50 EUR per aandeel.

De grootste troeven van de ASMI-groep:
• de sterke groei van ALD, met een verwachte verdubbeling van de markt in de
komende 3 tot 4 jaar;
• een winstherstel bij dochter ASM PT na enkele moeilijke jaren;
• een nettokaspositie van meer dan 400 miljoen EUR, dit verhoogt de kans op
een nieuw en groter inkoopprogramma van aandelen;
• een mogelijke verdere verlaging van het resterende belang in ASM PT op middellange termijn;
• een verhoogde speculatie op fusies en overnames binnen de halfgeleidersector; en
• een te grote onderwaardering van de kernactiviteit (die ex-cash en ex-belang
in ASM PT slechts impliciet noteert aan circa 3,5x de operationele cashflow
versus circa 9x bij de concurrenten).

ATOS: sterke cashflowmachine in wording

Op zijn kapitaalmarktendag stelde ITdienstenleverancier ATOS zijn strategische doelstellingen voor 2016 naar
boven bij om rekening te houden met
de overname van het Franse Bull en het
Amerikaanse Xerox ITO. Zo verwacht de
groep tussen 2014 en 2016 een verdubbeling van de nettowinst tot 530 miljoen
EUR. Bovendien moet het de verwachte
omzet voor 2016 - 11 in de plaats van 10
miljard EUR - volgens het management
kunnen overschrijden. De reeds verhoogde margedoelstellingen blijven van
kracht (8,5 tot 9,5%) en benadrukken de
opwaartse trend. Tegen 2016 moet tenslotte de FCF of vrije kasstroom inclusief
de integratie van Xerox ITO uitkomen

tussen de 500 en 550 miljoen EUR versus
367 miljoen EUR in 2014.
Tenslotte zal het strategische plan voor
2017-2020 (te verwachten in de tweede
jaarhelft van 2016) volgens de CEO even
ambitieus zijn als dat voor 2014-2016.
Kortom, geruststellende en eerder conservatieve schattingen van een groep in
volle strategische transformatie na de
recente overnames. Het aandeel blijft
een mooie play op een cyclisch herstel
met een aantal interessante nichesegmenten binnen big data, cloud en cybersecurity.

STMicroelectronics: oplossing
voor Digital als finale koerstrigger

STMicroelectronics of kortweg STM is
een Europese halfgeleiderproducent met
diverse toepassingen vooral binnen de
autosector, industrie, consumentenelektronica en telecom. Ongeveer 85% van de
activiteiten evolueert gunstig, met solide
winstmarges. Op groepsniveau wordt dit
grotendeels tenietgedaan door de resterende 15% van groep, vooral de divisie
van de digitale producten. Deze DPGdivisie (digital product group) presteert
barslecht met een fors dalende omzet en
zwaar negatieve winstmarges. Het komt
er voor het management dus op aan om
zo snel mogelijk een radicale oplossing
voor deze probleemdivisie te vinden. Dit
moet de negatieve impact stoppen met
een belangrijk winstherstel als gevolg.
Als gevolg van een teleurstellend eerste
kwartaal en de aanslepende problemen
bij Digital is STM een duidelijk achtergebleven aandeel binnen de halfgeleiders.
Voor de tweede jaarhelft verwachten we
in quasi alle divisies een stijging van de
omzet op jaarbasis. Dankzij de combinatie van hogere omzetgroei (op jaarbasis)
en betere marges gekoppeld aan een
gunstigere EUR/USD-pariteit verwachten
we een groeiherstel in de tweede jaarhelft.
De koersmotor bij uitstek blijft echter
een radicale aanpak van de digitale probleemdivisie die de beoogde winstmarge
op middellange termijn sneller naar de
10% (versus slechts 2,3% in 2014) kan
sturen. Tenslotte verwachten we met
vertraging (door de lopende pariteit) de
positieve impact van een sterkere dollar.
De rekeningen zijn immers uitgedrukt
in dollar en circa 50% van de kosten in
euro. Negatieve factoren blijven echter
de zwakte in de globale PC-markt en
bij smartphones in de groeilanden. Het
aandeel is koopwaardig met een recent
verhoogd koersdoel tot 11 USD (9,7 EUR).

De grootste troeven van de
Atos-groep:
• een verwachte sterkere organische
omzetgroei met margeherstel vanaf de tweede jaarhelft;
• extra aandeelhoudersvergoedingen via hogere dividenden of inkoop van eigen aandelen;
• M&A-potentieel bij dochter Worldline (70%), gespecialiseerd in elektronische betalingen en transacties; en
• een nog steeds aantrekkelijke
waardering.
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Abenomics
VOEDT JAPANSE AANDELEN
Sinds de opstart van het soepele monetaire verruimingsprogramma ‘Abenomics’
presteren Japanse aandelen meer dan behoorlijk. Net zoals in 2013 behoort
de Japanse beurs dit jaar tot een van de best presterende.
En we zien nog potentieel.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist RPB

de drie pijlen tegelijk te breken, wat geen
van hen lukte. Moraal van het verhaal: door
samen te werken sta je sterker. De drie pijlen staan voor een monetaire verruiming,
een flexibel fiscaal beleid en structurele
hervormingen. De BoJ koopt hiervoor jaarlijks 80.000 miljard yen aan overheidsobligaties en 3000 miljard yen aan beurstrackers
op. Een bijna even grote inspanning als wat
de Amerikaanse centrale bank deed. En dat
voor een economie die zelf nog niet half zo
groot is als de Amerikaanse.

Evolutie van de Nikkei 225 de laatste 5 jaar
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Abenomics

In 2013 lanceerde premier Shinzo Abe zijn
programma Abenomics om Japan uit een
economische lethargie te halen, de strijd
aan te gaan tegen de dure munt (Yen) en
het deflatiespook te verjagen. Abenomics
verwijst naar de drie pijlen van een oude legende van Yamaguchi. Volgens deze legende was er een landheer die zijn drie zonen
vroeg een pijl te breken, wat zij elk makkelijk konden. Daarna vroeg de landheer om
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Na jaren van hoogconjunctuur sukkelde Japan begin jaren negentig in een diepe banken- en economische crisis. Vastgoedprijzen
kelderden, aandelenmarkten gingen onderuit en de economie kwam tot stilstand. De
jaren negentig staan geboekstaafd als een
verloren decennium. Deze crisis en de opeenstapeling van overheidstekorten hebben
het land opgezadeld met een staatsschuld
van 230%. Sindsdien hebben tal van politieke leiders hun tanden hierop stuk gebeten
om Japan uit het moeras te halen. Premier
Abe is vastbesloten om wel te slagen.
De Japanse economie heeft 2015 verras-

send sterk ingezet, onder andere door de
goedkope munt en de lage olieprijs. In het
eerste kwartaal versnelde de groei met
3,9% tegenover 1,2% in het vierde kwartaal
van 2014. Deze verbetering is vooral het gevolg van de sterke binnenlandse vraag. De
bedrijven rapporteerden dan weer sterkere
bedrijfsresultaten. Ze vertonen opmerkelijk veel investeringsdrang en focussen op
winstgevendheid en vergoeding voor aandeelhouders.
Ten slotte zien we een voorzichtige stijging
van de consumptie. De Japanse bevolking
heeft de btw-verhoging van 5 naar 8% in de
lente van vorig jaar stilaan verwerkt. Consumentenuitgaven, goed voor 60% van het
bbp, zijn belangrijk voor de opleving van de
economie en de inflatie. De goedkope yen
lokt massa’s toeristen naar het land van de
rijzende zon, die er gretig consumeren. Een
aanhoudend economisch herstel in Europa
en de Verenigde Staten en een stabiele Chinese economie, dat kan de Japanse export
extra wind in de zeilen geven.

echter kwetsbaar voor opverende rentevoeten. Economische groei en fiscale hervormingen moeten dit probleem tegengaan.
Maar dat zal niet van vandaag op morgen
gebeuren.
Demografie en arbeidsmarkt
De Japanse bevolking veroudert snel door
de stijging van de gemiddelde levensverwachting en een aanhoudend laag geboortecijfer. Een bedreiging voor de toekomst.
Daarnaast zien we dat Japanse bedrijven
het moeilijk hebben om de juiste arbeidskrachten te vinden. Abenomics probeert
met structurele hervormingen een oplossing te bieden, de arbeidsmarkt flexibeler
te maken, voor hogere lonen te pleiten en
de participatiegraad te doen toenemen.

Uitdagingen voor Japan

Twee jaar na de opstart van Abenomics is
de kentering duidelijk ingezet. Toch liggen
er nog wat uitdagingen in het verschiet.
Inflatie
Het beoogde inflatieniveau van 2% op het
einde van dit jaar is nog lang niet in zicht.
Integendeel, de inflatie flirt op dit moment
met het nulpunt. De forse terugval van de
olieprijzen drukt de inflatie. Gouverneur
Kuroda heeft recent de doelstelling van 2%
een jaar uitgesteld. Indien de inflatievooruitzichten in de komende maanden niet stijgen, dan zullen er extra steunmaatregelen
komen. We tippen op de nazomer.
Staatsschuld
De hoge staatsschuld is het gevolg van een
decennialange trage groei, deflatie en overheidstekorten. De heropbouw van het land
na de tsunami in 2011 heeft de situatie nog
erger gemaakt. 90% van de Japanse staatsschuld is in handen van de bevolking en financiële instellingen. Het land beschikt dus
nog steeds over een hoge kredietwaardigheid. De omvang van de schuld maakt Japan

Kunnen Japanse aandelen verder stijgen?

Volgens ons wel. De Japanse aandelenmarkt beschikt over heel wat troeven. Eerst en vooral zijn ze ondanks de sterke prestaties nog steeds aantrekkelijk. De koers-winstverhouding is dankzij hogere bedrijfswinsten
niet in waarde toegenomen. En de Griekenlandcommotie heeft weinig
impact. Daarnaast blijft er om verschillende redenen veel kapitaal naar
de aandelenmarkten stromen. Zo heeft het grootste pensioenfonds ter
wereld, GPIF, recent zijn belang in aandelen opgetrokken van 12% naar
25%. In navolging hiervan maken drie belangrijke Japanse pensioenfondsen dezelfde beweging, terwijl ook verzekeraars dit zullen doen. Voorts
blijft ook de BoJ in het kader van Abenomics interveniëren op de aandelenmarkt. Japanse bedrijven beschikken over veel cash. Ze kopen massaal aandelen terug of keren hogere dividenden uit. De trend zal zich
doorzetten. Met andere woorden, Japanse aandelen zijn niet meer uitsluitend afhankelijk van een zwakke munt om terrein te winnen. Ondanks de
stabilisering van de munt dit jaar is de Nikkei-225 al met dubbele cijfers
gestegen.

• 15 •

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’.

