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Awards
–––
Thierry Charlier,
director investment services

In de herfst vallen de blaadjes van de bomen, maken we
pompoensoep, verzamelen we kastanjes… en krijgen
we cadeautjes. Zo kreeg BNP Paribas dit jaar een aantal
prestigieuze awards.
Tijdens de 25ste editie van de Private Banking International
Awards op 16 oktober in Singapore werd BNP Paribas
meermaals bekroond:
• Beste private bank in Europa (voor het vierde
opeenvolgende jaar)
• Beste private bank in Noord-Azië (voor het eerst)
• Beste discretionaire en adviesdiensten
De jury had ook een speciale vermelding over voor het “Beste
aanbod Next Generation”, het “Beste aanbod Filantropie” en
het “Meest innovatieve digitale aanbod”.

Ook hier werd BNP Paribas bekroond als Beste private
bank in Europa. Maar wat ons nog het meest plezier doet,
is de prijs die we kregen voor het Beste initiatief van het
jaar voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.
De internationale jury beloonde ons met deze onderscheiding voor onze creativiteit en expertise rond duurzame
investeringen. In dit nummer vindt u daarom naar aanleiding
van de klimaatonderhandelingen in Parijs een diepgaand
artikel over de klimaatverandering van onze specialist.
Al deze prijzen getuigen natuurlijk van onze onverdroten inzet
en de kwaliteit van onze diensten en producten. Maar zonder u
zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Bedankt!
Voor 2016 wensen wij u een jaar vol geluk en gezondheid!

Op 4 november werden de fel begeerde Private Banking
Awards toegekend door het magazine “The Banker”
en zusterpublicatie “PWM”, allebei onderdeel van de
prestigieuze “Financial Times”-groep. Deze awards gelden als
één van de belangrijkste in de private banking wereld.
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China,
Peter Pan en de
Centrale Banken
Een jaar in het teken van de centrale banken
Elk jaar heeft zijn eigen verloop en 2015 was daar geen uitzondering op: de Europese Centrale
Bank zorgde voor geld en de Chinezen zorgden voor de nodige spanning. Een terugblik op een
bewogen beursjaar.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

men maatregelen om hun economie aan te zwengelen en
de Japanners gaven hun pensioenfonds de opdracht om de
Nikkei op te kopen. Maar voor de klap op de vuurpijl moesten we in Frankfurt zijn, waar Mario Draghi zijn collega’s in
kracht en snelheid overtroefde. De ECB kwam op de proppen
met een ongezien en voordien zelfs ondenkbaar plan voor
monetaire versoepeling. Het resultaat was spectaculair: de
enorme hoeveelheden liquiditeiten stuwden de beurzen tot
in april omhoog. En dankzij de sterke Amerikaanse dollar en
de lage olieprijs vonden we de sterkste stijgers bij de Europese aandelenmarkten.

Renteverhoging

Mario de magiër

Dit jaaroverzicht van 2015 begint uitzonderlijk wat vroeger, nl. op Halloween 2014. Terwijl de kleintjes bij de buren aanbelden, toverden de centrale bankiers en overheden
nieuwe en creatieve manieren uit hun mouw om de wereld
met nieuwe liquiditeiten te overspoelen. De Chinezen na-
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In de lente was er nog geen vuiltje aan de lucht: in de Verenigde Staten was de economie goed op dreef en in Europa
ging het weer de goede kant uit. Iedereen tevreden zou je
dan denken. Maar aangezien de economie voornamelijk
aangedreven wordt door de liquiditeiten van de centrale
banken, betekent een (te) sterke economische groei ook het
onvermijdelijke afscheid van de nulrente. De vrees voor een
renteverhoging en de exacte timing daarvan was de rest van
het jaar dan ook het gespreksonderwerp bij uitstek.

Griekse en Chinese spelbrekers

Ook het Griekse drama flakkerde nog even op, maar de
schier eindeloze opeenvolging van tragedies en tragikomedies veroorzaakte nauwelijks nog enige deining op de markten. Iedereen weet dat dit onderwerp weer zal opduiken,
maar ondertussen is het overal doorgedrongen dat het land
en de Griekse economie veel te licht wegen om een gevaar
te vormen voor de Europese of wereldeconomie.
Het belang van China kan dan weer niet overschat worden.
De vertraging van de Chinese economie woog het hele jaar
op de grondstofprijzen en alles wat daarmee verband houdt.
De groeilanden die China met grondstoffen bevoorraden en
hun munten zaten in de hoek waar de slagen vielen. Tijdens
de zomer zagen we – zoals wel vaker het geval is – in de
ontwikkelde landen een (lichte) besmetting van de beurzen.
Deze tik was mee verantwoordelijk voor de beurscorrecties
op dat ogenblik.

Opportuniteiten in het vooruitzicht

Maar het belang van China reikt veel verder. Net zoals een
groot stuk van de markt, waren ook wij hierdoor heel het
jaar overwogen in Europa, Japan en in mindere mate in de
Verenigde Staten. De keerzijde van de medaille was natuurlijk dat we onderwogen waren in de groeimarkten. Op dit
ogenblik blijft dit nog altijd een raadzame strategie, maar
op langere termijn creëert dit ook koopopportuniteiten voor
alles wat cyclisch is: China, de groeimarkten, grondstoffen,
grondstoffenmunten, cyclische aandelen… We beginnen al
aantrekkelijke waarderingen te zien, maar het momentum
valt op dit ogenblik nog heel erg tegen. Zolang beide voorwaarden niet vervuld zijn, kunnen we hier op beleggingsvlak
nog niet veel mee. Nog even wachten dus.
We houden onze ogen dus open. Vooral de beurs van Shanghai (het Chinese vasteland) kunnen we daarvoor als kompas
gebruiken. Voordat de bubbel barstte ging iedereen ervanuit
dat de Chinese economie tot het einde der dagen met 10%
zou blijven groeien en dat de beurskoersen tot in de hemel
zouden reiken. Na een daling van vele procenten is het gemoed over ’s werelds tweede grootste economie omgeslagen
naar pessimisme, maar de waarheid bevindt zich ook hier
waarschijnlijk ergens in het midden. De markt balanceert
vaak tussen extreem optimisme en extreem pessimisme en
daar kunnen we als beleggers ons voordeel mee doen.

Grote hervormingen

Toegegeven, China gaat momenteel door een enorme economische transformatie. Er moeten heel wat bubbels en excessen weggewerkt worden en dat zal heel wat tijd kosten.
Maar is dat zo abnormaal voor een gigantisch land in deze
fase van zijn ontwikkeling? De A-aandelen op de beurs van
Shanghai staan nu voor een gelijkaardige beweging als de

Nasdaq in de aanloop naar het jaar 2000. Even ter herinnering, het aangroeien en vervolgens imploderen van de
bubbel leidde tot een flinke koersval. Waar we nu dus op
wachten is het uitbodemen van de aandelen. In het geval
van de Nasdaq duurde dat tot 2003, dus drie jaar na het
hoogtepunt, maar in China gaat alles normaal gezien wat
sneller. Voor het juiste ogenblik blijft het dus koffiedik kijken.
Als de Chinese beurs uitbodemt, zal dit een enorme impact
hebben op alle andere cyclische elementen. Ook de relatieve
prestaties van de hele markt zullen grondig door elkaar geschud worden. Wij kijken alvast aandachtig toe.

Monetair beleid: verschillen

Na het hoofdstuk China, kende 2015 nog een andere spectaculair thema dat zeker tot in 2016 gaat doorwerken: de verschillen in het monetair beleid tussen Europa en de Verenigde Staten. De Europese Centrale Bank blijft het ingeslagen
pad verder bewandelen en zweert vooralsnog bij monetaire
versoepeling. Over de plas zet de Federal Reserve geleidelijk
aan de eerste stappen in de richting van een normalisatie
door de rente op te trekken. Dat zal ongetwijfeld de komende
maanden voor heel wat volatiliteit zorgen. De laatste keer
dat zich zo’n situatie voordeed, was in 1994 en vooral de
obligatiemarkt maakte toen vreemde bokkensprongen.
In dit opzicht moeten we natuurlijk ook de beweging van
de Amerikaanse dollar goed in het oog houden. Een krapper
monetair beleid in de VS en een verdere versoepeling in Europa zou bij ongewijzigde omstandigheden de dollar moeten
versterken. Alleen leven we niet in een wereld waarin de
omstandigheden gelijk blijven: we zullen dus de komende
weken en maanden ontdekken in welke mate de markt al
rekening hield met dit verschil.

Peter Pan en de stier

Ondanks het feit dat de markten zich zorgen maken over de
stijgende rente, moeten we de normalisatie van het rentebeleid in de Verenigde Staten toejuichen. Dat zou er op kunnen
wijzen dat de Amerikaanse economie eindelijk weer op eigen
benen kan staan en dat de uitzonderlijke maatregelen eindelijk afgebouwd kunnen worden. Als dat waar blijkt te zijn,
is dat meteen ook een hoopvol signaal: ook andere regio’s
zoals Europa zullen erin slagen om weer aan te knopen bij
een normale economische cyclus.
In beursland verwachten we dan een groeiende stierenmarkt. En alhoewel die waarschijnlijk een stuk volatieler
zal zijn, zou die dan toch meer gedreven worden door fundamentals en minder door liquiditeiten. Zoiets staat al een
tijdje op het nieuwjaarswenslijstje, laten we hopen dat 2016
het jaar wordt waarin dat eindelijk bewaarheid wordt.
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Maar ondertussen blijven de markten,
vooral dan in Europa en Japan, heel erg
afhankelijk van de acties, maatregelen en
plannen van de centrale banken. Peter De
Keyzer vergelijkt de huidige situatie heel
terecht met Peter Pan. Zolang je denkt dat
je kan vliegen, lukt dat ook. Maar als je er
één keer niet meer in gelooft, lukt het je
nooit meer. Zolang de markten geloven dat
er bij iedere inzinking altijd wel ergens een
centrale bank klaar staat om de markt en
de economie te ondersteunen, zijn ze de
machtigste marktspelers op aarde. Maar
als het geloof in hun macht wegvalt, heeft
iedereen meteen ook een levensgroot probleem. Dat inzicht impliceert ook twee verschillende uitkomsten: voor alle risicovolle
activa bestaat er zowel een uiterst positief
als een uiterst negatief scenario. De voorbije jaren was het steevast een goede strategie om bij iedere crisis of daling van de
beurskoersen aandelen in te kopen. Dankzij de centrale banken veerden de markten
toch weer recht. Het geloof in de centrale
banken en hun interventies nam met elke

interventie toe. Dat zoiets niet zonder risico’s is, spreekt voor zich.

Bubbels vermijden

Maar als de rente laag blijft en de inflatie
wat begint op te lopen is het bijhouden van
(te veel) cash ook zeker een verliezende
strategie. Het komt er dus op aan om te
investeren en te proberen om de bubbels
te vermijden. Vanuit deze invalshoek is het
waarschijnlijk een beter idee om nu – op
een ogenblik dat niemand interesse voor
het land heeft – in de richting van China te
kijken dan toen het land nog hoge toppen
scheerde.
Dat 2016 een uitdagend maar interessant
beleggingsjaar wordt, staat nu al vast door
de afwezigheid van eenvoudige en veilige
rendementen, de hoge volatiliteit en de
sterke correlatie tussen de verschillende
activa. Wij hebben er alvast zin in om erin
te vliegen. In afwachting wensen we iedereen fijne eindejaarsfeesten.

Markante feiten van het discretionair beheer in november
In november werd het nieuws natuurlijk
vooral gedomineerd door de terroristische aanslagen in Parijs. Verrassend genoeg had het hele gebeuren eigenlijk
weinig impact op de markten.
De Europese aandelen gingen er na
een behoorlijk gunstige maand oktober ook in november nog lichtjes op
vooruit. Daar staat tegenover dat de
toenemende spanningen tussen Rusland en Turkije slecht nieuws zijn voor
aandelen uit de groeilanden in lokale
valuta’s.
Sterkere dollar
De dollar kende dan weer een erg goede maand. De goede statistieken over
de Amerikaanse arbeidsmarkt maakten
het waarschijnlijker dat de Fed de richtinggevende rente in december verhoogt. De Fed hamerde er op dat de
stijging erg geleidelijk zal verlopen om

de groei niet te ondermijnen. De waardestijging van de dollar kan ook deels
verklaard worden door de verzwakking
van de euro. Mario Draghi is immers vastberaden om de te lage inflatie te bestrijden. De markten verwachten namelijk
dat de Fed en de ECB een tegengesteld
monetair beleid zullen voeren.
In het kielzog van een lichte daling van
de rentevoeten hebben de obligaties
het redelijk goed gedaan in de voorbije maand. Dat heeft de prestaties van
onze mandaten opgekrikt.
Bij de grondstoffen blijft de kloof tussen
vraag en aanbod aanzienlijk en de lage
prijzen houden aan. Dat is ook het geval
voor de olieprijs die eind november onder 45 dollar per vat uitkwam.

Winstnemingen
In Europa lijkt de groei van de economie te versnellen. Er worden weer meer
kredieten verstrekt en de verschillende
indexen geven aan dat het vertrouwen
in de economie groeit. Dat heeft de
markten aangenaam verrast. De Europese aandelen blijven dan ook onze
favoriete activaklasse. In november hebben we wel wat winst genomen op de
Europese markt om te profiteren van de
stijging van meer dan 10% die zich had
opgebouwd sinds eind september. We
hebben ook dollarwinsten genomen in
onze strategische fondsen om die af te
stemmen op onze mandaten voor discretionair beheer.

Filip Smekens, Private Banking investment communication
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terugblik

2015, het jaar
van de omslag

Ontwikkelde landen nemen fakkel over
Het ontluikende economische herstel in de ontwikkelde landen was
ongetwijfeld het belangrijkste thema van 2015 en we rekenen erop dat
de economische opleving zich ook in 2016 zal doorzetten.
De groeilanden waren jarenlang de motor van de wereldeconomie,
maar hebben ondertussen heel wat pluimen verloren.
Wat waren de grote tendensen van 2015? Een terugblik.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

Europese economie zet herstel verder

Van het wantrouwen tegenover de Europese economie is
ondertussen niet veel meer te merken. De economische
parameters wijzen ontegensprekelijk op een herstel. Zowel de bedrijfsleiders als de consumenten hebben opnieuw vertrouwen in de toekomst. De bedrijfsresultaten
gaan de juiste richting uit, de vooruitzichten voor 2016
zijn goed en de rendabiliteit zit in de lift. De opgestarte
kwantitatieve versoepeling, de ultralage rentevoeten, een
goedkope euro en de zeer voordelige olieprijs liggen aan
de basis van deze omslag. De Europese centrale bank
(ECB) is vastberaden om het nog altijd veel te lage inflatieniveau op te tillen door verder steun te voorzien. De
Europese aandelen noteren tegen attractieve waarderingen en staan met stip op nummer één van onze favorietenlijst.

Rentenormalisering in de VS

De eerste stap naar een ommekeer in het rentebeleid
heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het ineenstuiken van de grondstofprijzen en de moeilijke economische
situatie in China maakten het een stuk moeilijker om de
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twee belangrijkste doelstellingen te halen: een optimale
tewerkstellingsgraad en voldoende hoge inflatievooruitzichten. Maar de stevige binnenlandse consumptie en
robuuste bedrijfsactiviteiten zorgden voor voldoende tegenwicht. Terwijl de financiële markten in het eerste deel
van het jaar eerder onrustig reageerden op de naderende
rentestijging, zagen we naderhand toch vooral opluchting. De Amerikaanse economie staat al een eind verder
in de economische cyclus en ondanks een duurdere dollar verwachten we dat de Amerikaanse bedrijven in staat
blijven om goede prestaties neer te zetten. Een deel van
het Amerikaanse bedrijfsleven is trouwens actief in nieuwere en beloftevolle sectoren waarover we het in de beleggingsthema’s elders in dit nummer hebben.

Japan: bedrijven stellen het beter dan de
economie

Japan blijft een specifiek geval. Premier Abe en gouverneur Kuroda zetten al enkele jaren massaal veel middelen
in om de Japanse economie en inflatiegraad te ondersteunen. Iets wat op sommige momenten ook leek te lukken.
Jammer genoeg was het effect maar tijdelijk van aard.

Eind 2015 is de Japanse economie in een
technische recessie gesukkeld terwijl er
amper inflatie is. Daartegenover staat dat
de Japanse bedrijven het wel goed doen. Ze
konden puike kwartaalresultaten voorleggen, pronken met mooie winstvooruitzichten en hebben steeds meer aandacht voor
de creatie van aandeelhouderswaarde. De
Japanse aandelen waren in 2015 de beste
leerlingen van de klas en ook voor 2016
zien we nog potentieel in het land van de
rijzende zon.

Chinese vertraging sleurt grondstofprijzen mee

De groeilanden hebben er een moeilijk 2015
opzitten. Vooral exporteurs van grondstoffen, zoals Latijns-Amerikaanse landen,
zaten in de hoek waar de klappen vielen.
Zowel de lokale economie, de munt als de
financiële markten beleefden een stevige
terugval. Dit onder meer door het deels
wegvallen van de Chinese vraag als gevolg
van de groeivertraging. Nu het land meer op
diensten en minder op de industrie focust,
kalft de industriële groei logischerwijze af.
Daardoor ontstond een overaanbod aan
grondstoffen en kelderden de prijzen. De
Chinese overheid heeft in 2015 meermaals
ondersteunende maatregelen genomen en
zal dit blijven doen. Groeilanden die veel
grondstoffen invoeren, zoals India, profiteren dan weer van deze situatie. In 2016
zijn er zeker en vast tal van interessante
groeilanden en trends op te pikken. Let wel:
selectiviteit is aangewezen.

Rotatie?

De aangekondigde “grote rotatie” van obligaties naar aandelen is er in 2015 niet gekomen. Globaal genomen kunnen we tevreden zijn over obligaties, en zeker als we ze
omzetten in euro. Op de Europese bodem
zijn het vooral de perifere en hoogrentende
obligaties die goed gepresteerd hebben.
Obligaties uit groeilanden in lokale munt
hebben het dan weer moeilijk gehad. Met
het vooruitzicht op een verstrakking van
de rente in de Verenigde Staten en gezien
de lage rentestand in Europa, verwachten
we voor 2016 niet bepaald veel rendement.
Diversifiëren naar andere activaklassen is
dus de boodschap.
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VOORUITZICHTEN

Wat brengt

2016

Tien thema’s voor het nieuwe jaar
De divergerende economische ontwikkelingen en de verschillen op het vlak van monetair beleid dwingen de
belegger tot bepaalde keuzes. Maar kiezen is niet altijd eenvoudig. Een belegger met een gezonde appetijt
voor risico ziet de zaken natuurlijk helemaal anders dan iemand die vooral op zoek is naar stabiliteit en
regelmatige inkomsten. Diversiteit, risicospreiding, potentieel hoge rendementen en nieuwe trends moeten
helpen om van 2016 een interessant jaar te maken. Aangezien selectiviteit de sleutel tot succes blijft, zetten wij
een aantal belangrijke thema’s op een rijtje.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

Defensief beleggen

De zoektocht naar rendement in een omgeving met lage rentevoeten
Opportuniteiten in hoogrentende bedrijfsobligaties
en converteerbare obligaties

1

Ook in 2016 blijven de rentevoeten
laag en zoeken we dus actief naar
extra rendement. Hoogrentende obligaties kunnen een deel van de oplossing vormen. Ze beschikken over een
lagere kredietrating maar bieden wel
een hogere coupon. Gelukkig neemt
de kwaliteit van de emittenten toe. Bij
Amerikaanse hoogrentende obligaties
mijden we energiebedrijven.
Converteerbare obligaties zijn bedrijfsobligaties die kenmerken combineren van aandelen en obligaties.
Hoewel converteerbare obligaties
sterk aan aandelen gelinkt zijn, hebben ze toch een lager risicogehalte.
Europese aandelen behoren tot de fa-

vorieten voor 2016 en Europese converteerbare obligaties kunnen hiervan
profiteren.

2

Dividendgroeiers en Europese vastgoedaandelen (REITs)

Dividenden zijn voor beleggers een
belangrijke bron van inkomsten nu de
traditionele vastrentende producten
amper intresten opleveren. Bedrijven
die elk jaar hun dividend verhogen
blinken uit in winstcreatie en inkomstenstromen. Dit maakt ze competitief.
Beursgenoteerde
vastgoedbeleggingsvennootschappen, ook gekend
als REITs, blijven het in tijden van
lage rente zeer goed doen en dus beleggers aantrekken. De wetgever verplicht REITs om het grootste deel van
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hun winst uit te keren als dividend.
De brutodividenden variëren afhankelijk van de sector en de regio van
3 tot 6%.

3

Diversificatie via flexibele
oplossingen

Flexibele oplossingen vormen een alternatieve manier om regelmatige en
stabiele inkomsten te genereren. We
denken bijvoorbeeld aan UCITS-fondsen met diverse onderliggende activa
of investeringsstrategieën (long/short
equity of macrostrategieën) en/of gestructureerde producten, die bestaan
uit complexe instrumenten (futures,
opties enz.).

Dynamisch beleggen

De zoektocht naar de juiste verhouding tussen risico en rendement
4

Het economisch herstel in
Europa zet door

De economie in de eurozone blijft verder aantrekken dankzij een sterke binnenlandse vraag en de steun van de
ECB. Dit heeft een positieve invloed op
de euro en de rentevoeten. De arbeidsmarkt kruipt uit het dal, de kredietverlening trekt aan en dankzij de lage
olieprijs dalen de kosten. Bijkomende
hervormings- en besparingsmaatregelen zijn nodig om het inflatieniveau
op te krikken. De betere economische
context maakt de weg vrij om te investeren in cyclische aandelen die na
jaren van onzekerheid nu tegen aantrekkelijke waarderingen noteren. Ook
de ‘value’ aandelen zijn na jarenlange
‘underperformance’ interessant: deze
gaan waarschijnlijk profiteren van het
goede economische momentum.

5

Selectief investeren in
groeilanden

Investeren in groeilanden was de laatste jaren een grote uitdaging en ook dit
jaar blijft selectiviteit geboden. China
kan het hoge groeiritme niet aanhouden
en grondstofexporteurs zoals Rusland,
Maleisië en Latijns-Amerika hebben een
paar harde noten te kraken. De voornamelijk Aziatische grondstoffenimporteurs profiteren maximaal van de lage
grondstofprijzen. Samen met de structurele hervormingen in Mexico en China, kan de impact van deze lage prijzen
voor positieve verrassingen zorgen.

6

Japan: goed bestuur creëert
aandeelhouderswaarde

De Japanse economie geraakt maar
niet op toerental en de inflatie blijft
achterwege. Toch zien we lichtpunten.

De investeringen zitten in de lift, de
salarissen stijgen, de binnenlandse
consumptie veert op en de bedrijfsresultaten zien er goed uit. Sinds kort
geldt er in Japan een Corporate Governance Code. Dit moet er voor zorgen dat bedrijven meer oog hebben
voor goed bestuur en aandeelhouderswaardecreatie. Japanse aandelen
presteerden goed in 2015 en we denken dat deze lijn doorgetrokken wordt
in 2016.

7

Digitale innovatie

Innovatie wint nog altijd aan belang.
Oplossingen zoals ‘slimme productielijnen’, robotics, zelfrijdende wagens,
intelligente gezondheidsvoorzieningen, cyber-security en e-commerce
zullen een positieve invloed hebben
op de efficiëntie, de rendabiliteit en
het concurrentievermogen van bedrijven en de algemene levenskwaliteit
versterken. Bedrijven die hierop inspelen, worden de toekomstige winnaars. Ze zullen sterk groeien, marktleider worden en minder gevoelig zijn
voor economische schommelingen.

8

Overleven in een
‘Uber-economie’

De globalisering en de technologische
vooruitgang van de wereldeconomie
zorgen voor meer concurrentie. Tal
van gevestigde bedrijven moeten het
opnemen tegen nieuwe uitdagers die
vaak opereren in een omgeving met
een minder strenge regelgeving. De
opkomst van Uber in de transportsector, Airbnb in de hotelsector of Netflix
in de mediasector zijn daarvan goede
voorbeelden. De prijspolitiek van een
groot aantal bedrijven zal onder druk
komen te staan. Een deel zal erin sla-
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gen om zich aan te passen en er zelfs
sterker uit te komen, terwijl andere
bedrijven de gevolgen ondergaan en
achterop raken. Het is zaak om de
juiste bedrijven, gespreid over sectoren en regio’s, te kiezen.

9

Bedrijven in
transformatie

De wereld verandert aan een sneltreinvaart en de ondernemingen zijn
verplicht om hun strategie aan te passen, zo niet dreigen ze te verdwijnen.
Transformatie kan erin bestaan dat
een bedrijf zich focust op de hoofdactiviteit, in investeringen snoeit of aan
kostenbeheersing doet. Een andere
tactiek kan zijn om een dynamische
transformatie te ontwikkelen door
concurrenten over te nemen of nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Duurzame thema’s zijn

10 beloftevol

Ethisch beleggen is in. Steeds meer
landen, bedrijven en beleggers hebben de laatste jaren meer aandacht
gekregen voor dit thema. We kunnen
er niet omheen dat de aarde het niet
zo goed stelt. Heel wat bedrijven uit
allerlei sectoren spelen hierop in met
de ontwikkeling van energiebesparende oplossingen, hernieuwbare energie
en tal van andere innovaties. Stuk
voor stuk interessante beleggingsmogelijkheden.

Sectoranalyse

farmasector
Reuzen ruimen baan voor innovatie en nichemarkten
De farmasector blijft een mooie sector, maar heeft het niet altijd even makkelijk.
In de Verenigde Staten zet Obamacare de winsten onder druk en maakt de sector
niet altijd een even goede beurt door de wanpraktijken van een aantal bedrijven.
Gelukkig bieden nichesectoren en een innovatiegolf mooie uitwijkmogelijkheden.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Dankzij een stijging van 15% presteerde
ook in 2015 de gezondheidssector opnieuw
goed. Gemeten over de laatste vijf jaar kan
de sector pronken met een prestatie die
stukken beter is dan het marktgemiddelde.
Toch valt er een kanttekening te maken: dit
jaar waren het niet de Europese farmareuzen die in het oog sprongen.
In vergelijking met de winsten van de voorbije jaren waren de prestaties van gevestigde namen zoals Novartis en Sanofi eerder teleurstellend. De winnaars moeten
we dit jaar vooral zoeken bij de kleinere,
gespecialiseerde bedrijven. Voorbeelden
zijn UCB en het Zwitserse Actelion dat heer
en meester is in de sector van de zeldzame
ziektes. Ook bij de zogenaamde medtech
bedrijven zagen we ijzersterke prestaties.
Dan denken we vooral aan ondernemingen
zoals Fresenius SE, Fresenius Medical Care
en Essilor. De eerste hadden geen last van
neerwaartse druk op hun prijzen, terwijl de
laatsten hun voordeel deden met de sterke
Amerikaanse dollar.

• 12 •

Neutrale visie

Onze visie voor de sector blijft ook dit jaar
eerder neutraal. De positieve elementen
blijven dezelfde: de bedrijven kunnen sterke
balansen voorleggen, met dividendrendementen die boven het marktgemiddelde liggen en lagere waarderingen dan in pakweg
de sector van niet-duurzame consumentengoederen. Verder zit het ook snor op het
vlak van R&D met een aantal veelbelovende
projecten in de pijplijn. Fusies en overnames binnen de sector blijven ongetwijfeld
aan de orde van de dag.

Misbruiken onder vuur

Maar de sector moet ook het hoofd bieden
aan een aantal nieuwe uitdagingen. Hillary
Clinton legde een tiental hervormingsvoorstellen op tafel die de prijzen onder druk
zouden kunnen zetten. De aanleiding daarvoor waren onder andere de misbruiken van
het Amerikaanse Valeant en Turing Pharmaceuticals. Deze laatste slaagde erin om
het land tegen zich in het harnas te jagen
door de prijs van een oud – maar voor som-

migen levensnoodzakelijk – product
uit de jaren ’50 met meer dan 5000%
te verhogen. Ook het Belgische Fagron blijft niet onbesproken: de onderneming moet meewerken aan een
onderzoek naar gesjoemel met de
prijzen van apotheekpreparaten.
Deze voorstellen uit linkse hoek, zijn
uiteraard geen reden tot paniek. Hillary is nog lang geen president en
zelfs als ze de verkiezingen wint,
verwachten we nog geen grote veranderingen. We gaan ervan uit dat
haar voorstellen, net zoals in de jaren ’90, nooit goedgekeurd raken in
een door de Republikeinse partij gecontroleerd Congres. Verder werd de
Amerikaanse farmaceutische sector
al flink hervormd: Obamacare breidde zowel Medicare (voor ouderen) en
Medicaid (voor armen) flink uit en
dat doet de sector pijn. Zo moest Sanofi voor de tweede maal een winstwaarschuwing slikken voor haar diabetesafdeling.

Innovatiegolf op komst

De sector levert heel wat R&D-inspanningen en er zitten dus heel wat
nieuwe producten aan te komen. Uiteraard zullen niet alle producten
voldoende opbrengen, maar het is wel
een positief signaal dat de farmaceutische en biotechnologiesectoren een
nooit geziene innovatiegolf kennen.
De bedrijven weten nu dat ze zich
moeten toespitsen op net die producten die kunnen helpen om de totale
kosten van de gezondheidszorgsector
te verlagen, door bijvoorbeeld ziekenhuisopnames te beperken.

Innovatie is een aandachtspunt, maar
daarnaast houden we ook rekening
met de impact van Medicare en Medicaid op de farmareuzen in de VS. De
gevolgen blijven eerder beperkt voor
de Europese bedrijven Bayer en Roche
en de Amerikaanse sectorgenoot BMS.
De bedrijven die het meest te lijden
hebben onder de nieuwe wetgeving
in de VS zijn Sanofi (8% van de totale
verkoop, de impact op de winst is zelfs
nog groter), GSK, Pfizer en Merck. Na
de fiscaal geïnspireerde fusie met het
Ierse Allergan zullen de gevolgen voor
Pfizer in de toekomst gelukkig lager
uitvallen.
De sector heeft nog twee andere strategieën om aan de prijsdruk te ontsnappen. Zeldzame ziektes vormen
een klein domein en ontsnappen
daarom aan de radar van de ziekteverzekeraars. Opgelet, zelf vinden we
Actelion op dit ogenblik toch te duur.
Medtech is en andere sector waarin
we graag diversifiëren omdat die ook
aan de prijsdruk ontsnapt.

Onze favorieten

Innovatie bespelen we via het Belgische biotechbedrijf Ablynx, dat focust
op de ontwikkeling van een nieuwe
klasse geneesmiddelen op basis van
nanobody-technologie. Het toepassingsgebied is zeer ruim en de groep
werkt samen met Merck aan immunotherapieën voor kanker. We veronderstellen positief nieuws in de loop
van 2016.

In de klassieke farmaceutische sector
verkiezen we Roche. De groep boekte
in 2015 mooie vooruitgang met de
vernieuwing van de kankerafdeling
en staat nu ook aan de top op het vlak
van immuno-oncologie. Daarnaast
bewees Roche met de indrukwekkende fase III-resultaten op het vlak van
multiple sclerose dat de groep ook
voldoende diversifieert.
In de medtech-sector gaan we voor
Smith & Nephew. Dat is niet alleen
wereldleider op het vlak van geavanceerde chirurgische apparatuur voor
orthopedische reconstructie, maar
staat ook aan de top binnen het domein van de chronische en acute
wondverzorging waarvoor het producten en diensten levert. In 2016
wegen de wisselkoersen nog door,
maar dankzij een aantal nieuwe producten, een hogere marktpenetratie
in de groeilanden en het in de hand
houden van de kosten, verwachten we
dat de winst per aandeel vanaf 2017
met 10% zal groeien. Smith & Nephew
blijft trouwens een overnameprooi
voor het Amerikaanse Stryker.

Prijsdruk omzeilen

Onze beleggingsstrategie bestaat op
dit ogenblik uit een neutrale weging,
maar met een sterke selectiviteit. Laten we eerst nog even melden dat de
farmasector na de sterke prestaties
van de voorbije jaren aardig doorweegt in de beursindexen. Dat betekent dat zelfs een neutrale visie toch
een aantal keuzes inhoudt.

Ons advies over de aandelen in dIT artikel
Onderneming

Evolutie van de aanbevelingen tijdens de

Datum

12 laatste maanden
Actelion

van Kopen naar Houden

27.11.2015

Ablynx

van Houden naar Kopen

13.08.2015

Roche

van Houden naar Kopen

22.01.2015

Smith & Nephew

Kopen

/
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OndERWERPSAnAlySE

KlImaatveranderIng
RAMP oF UITDAGInG?
Hoeveel de temperatuur gaat stijgen weten we nog niet, maar dat het klimaat wijzigt staat wel vast.
Het is dus raadzaam om ons voor te bereiden op de economische impact van droogte en stormen die o.a.
gaan wegen op de prijs van water en landbouwproducten. Maar het is niet allemaal kommer en kwel:
de overheid stimuleert nieuwe industrieën die de overgang naar een groene en zuinige economie
mogelijk moeten maken.
–––
Guy Janssens, senior fund specialist & senior SRI specialist

Dat de aarde opwarmt, daar valt niet aan te tornen. De
gemiddelde temperatuur van het aard- en oceaanoppervlak is volgens de wetenschappers van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tussen 1880 en
2012 met 0,85 °C gestegen. In Europa steeg de temperatuur de voorbije eeuw nog sneller dan het gemiddelde. In
de periode 2002-2011 lag de temperatuur niet alleen 1,3°C
hoger dan in het pre-industriële tijdperk, het was ook de
warmste periode ooit sinds het begin van de metingen. We
krijgen minder koudeperiodes over ons heen, maar hittegolven worden dan weer frequenter. Bovendien was 2014
het warmste jaar ooit opgemeten en 2015 is goed op weg
om dit record te breken.

Warm maar wisselvallig

Een hogere temperatuur zorgt voor meer extreme weersomstandigheden. Enkele voorbeelden die nog vers in het
geheugen liggen, zijn het noodweer tijdens Pukkelpop
2011 en de extreme hagelbui die in juni 2014 een match
van de Rode Duivels teisterde. Dat de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn, zagen we ook in de Côte d’Azur die met
zware overstromingen geconfronteerd werd.

• 14 •

duurdere wijn

Het groter aantal natuurrampen heeft heel wat gevolgen:
verzekeringsmaatschappijen zijn genoodzaakt hun polissen te verhogen, de land- en tuinbouwsector ziet door het
noodweer serres en gewassen verloren gaan, overstromingen veroorzaken ernstige watervervuiling… Dat zoiets
ook financieel doorweegt, mag natuurlijk niet verbazen.
Een hogere brandverzekering en waterfactuur zijn evident.
Maar ook bepaalde voedingsproducten en dranken zoals
wijn zullen in de toekomst waarschijnlijk duurder worden.

Overheidsmaatregelen

Al deze wijzigingen bieden natuurlijk ook kansen. In Europa, de VS en China hebben de overheden diverse klimaatplannen goedgekeurd die de opwarming van de aarde
moeten afremmen door de uitstoot van broeikasgassen
zoals CO2 en methaan terug te dringen. Daarvoor bestaan
er twee manieren: de energie-efficiëntie verhogen en de
energieconsumptie verlagen.

China aan kop

De Europese Commissie heeft beslist dat tegen 2020 maar

Reële reducties CO2-uitstoot

In 2013 werd 8,5% van de wereldwijde elektriciteit opgewekt door milieuvriendelijke
energie zoals zon, wind, water en biomassa. In 2014 was dit percentage al gestegen
naar 9,1%. De zo vermeden CO2-uitstoot
bedraagt dubbel zoveel als wat de wereldwijde luchtvaartsector veroorzaakt. Maar al
deze investeringen hebben ook een keerzijde: we mogen ons verwachten aan hogere
energiefacturen omdat het uiteindelijk de
consument is die de rekening gepresenteerd krijgt. Toch hebben we ook hier goed
nieuws: dit gaat niet blijven duren. Eenmaal
deze investeringen volop beginnen te renderen, zullen we over een twintigtal jaar
ons voordeel kunnen doen met overvloedige, natuurvriendelijke en goedkope energie. Dit is ook noodzakelijk om de stijgende
wereldbevolking en de hiermee gepaard
gaande economische groei op te vangen.
De investeringen in natuurvriendelijke energie worden opgelegd door de overheid om
de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk af te remmen. Dat betekent ook dat de
correlatie met de olieprijs wegvalt. Investeringen in alternatieve energie worden niet
langer bepaald door de olieprijs.

Energie-efficiëntie even belangrijk

Naast de sterke toename van de investeringen in alternatieve energie zien we ook
een sterke stijging in energie-efficiëntie. Zo

duuRZAME EnERGIE WORdT COnCuRREnTIEEl
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heeft Europa in 2012 beslist om de energieconsumptie tegen 2020 met 20% te verminderen, en tegen 2030 met 30%. Als we
kijken naar het energieverbruik, dan zien we
dat niet de transportsector of de industrie
de grootste verbruikers zijn, maar wel de
gebouwen. Gebouwen verbruiken liefst 41%
van onze energieconsumptie, terwijl transport en industrie elk slechts 30% voor hun
rekening nemen. De hoofdreden is dat onze
gebouwen sterk verouderd zijn en niet meer
aangepast zijn aan de nieuwe energienormen. Maar liefst 35% van alle gebouwen
in Europa zijn meer dan 50 jaar oud. Om
het energieverbruik te laten dalen werden
verschillende maatregelen opgelegd: alle
woningen moeten ramen met dubbel glas
hebben en voor nieuwe woningen worden
de normen op het vlak van isolatie, verlichting en verwarming progressief verstrengd.
Vanaf 2020 mogen nieuwe gebouwen zelfs
bijna geen energie meer verbruiken.
In de autosector en de industrie zien we
gelijkaardige normen die worden opgelegd.
Het energieverbruik, de vervuiling en de
CO2-emissie moeten allemaal omlaag. Bedrijven die zich toeleggen op energie-efficiëntie, meestal uit de industrie- en technologiesectoren, gaan een mooie toekomst
tegemoet. Ook bedrijven die deze emissies
moeten controleren, zullen zeker aan belang winnen.
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liefst 20% van de Europese energie duurzaam geproduceerd moet worden en voor
2030 ligt het doel zelfs op 30%. De wereldwijde investeringen in alternatieve energie
stegen de laatste 10 jaar met 20% per jaar:
van 45 miljard USD in 2004 tot 270 miljard
USD in 2014. China is met 83 miljard USD de
grootste investeerder in alternatieve energie. Wat niet echt verwonderlijk is aangezien China met 23% ook de grootste energieconsument ter wereld is. Het leeuwendeel,
namelijk 92% van de investeringen, gaat
naar zonne- en windenergie. Zoveel investeringen hebben de prijzen flink doen dalen
waardoor zonne-energie in warme streken
goedkoper is dan aardgas. We verwachten
dat deze tendens zich de komende jaren zal
verderzetten.

Conclusie
Het is duidelijk dat de
opwarming van de aarde
voor de beleggers niet
altijd negatief moet uitpakken. Integendeel, het
biedt heel wat opportuniteiten. Slimme beleggers
springen nu al op de trein.
Beleggen in milieuvriendelijke technologie is ook
beleggen in de toekomst
van onze planeet. En voor
eenmaal mag u dat letterlijk nemen.
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