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Beleggen in
Zwitserland?
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Eeuwenlang hebben de Zwitsers slingerende bergwegen
aangelegd om elk Alpendorp bereikbaar te maken. Ze
zijn er in 1872 ook niet voor teruggedeinsd om door het
Gotthardmassief te boren en een 15 km lange spoorweg aan
te leggen. Vandaag pakken zij opnieuw uit met een gedurfd
staaltje, de Gotthardbasistunnel.
Die tunnel is nog altijd in aanbouw en zal pas in 2016 in
gebruik worden genomen. De spoortunnel bestaat uit twee
buizen over een lengte van 57 kilometer en wordt daarmee de
langste spoortunnel ter wereld.
De tunnel zou uiteraard de transit van passagiers en goederen
tussen Noord- en Zuid-Europa moeten bevorderen. Het
is echter absoluut niet zeker dat hij ook het toerisme naar
Zwitserland zal stimuleren. De verklaring hiervoor ligt in de
sterke koersstijging van de Zwitserse frank. Die kwam er als
reactie op de beslissing van de Zwitserse nationale bank om
de bodemkoers van 1,20 CHF voor 1 EUR los te laten, want te
duur om nog langer te verantwoorden.

Het enige voordeel voor de Zwitserse gezinnen is dat ze
minder zullen moeten betalen voor ingevoerde producten.
Maar voor het overige is de stijging van de frank met 20%
verstikkend voor de exporteurs en veroorzaakt ze een golf
van paniek in de toeristische sector. Als de frank te lang sterk
zou blijven, zou hij immers wel eens de aantrekkingskracht
van de bergen, de chocolade, de uurwerken en andere lokale
specialiteiten zwaar kunnen hypothekeren.
En wat zijn de gevolgen voor de belegger? Biedt het land van
de Helvetiërs nog mogelijkheden? Onze specialisten vertellen
het u in dit nummer.
Veel leesgenot,

Thierry Charlier
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Het jaar 2015 beloofde volatiel te zijn. en zo geschiedde!

EEN WERELD
voL CoNTRASTEN

De Verenigde Staten hebben hun soepele monetaire beleid weliswaar afgevoerd, maar de komende
maanden zullen nog altijd massa’s liquiditeiten uit andere regio’s op de aandelenmarkten belanden.
Door de versnippering die in 2014 is ontstaan, geraken de regio’s internationaal opgesplitst volgens hun
al dan niet beloftevolle of gevoelige karakter. Spreiden blijft dus het beste wapen van de belegger.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy ofﬁcer

Van realiteit naar fictie

Bij grote wereldwijde sociale en geopolitieke verschuivingen zoals vandaag vluchten mensen al eens in verhalen. Verhalen die de huidige complexe realiteit helpen
te vatten. Verhalen die vaak hun inspiratie halen uit een
romantisch verleden, vandaar het succes van historische
romans, al dan niet met een esoterische inslag. Maar even
vaak kiest men voor een nabije toekomst met een andere
sociale orde, die meestal bevreemdend overkomt maar
uiteindelijk steeds volgens dezelfde eenvoudige logica is
opgebouwd. Misschien omdat op die manier gemakkelijker
goed van kwaad en held van schurk kan worden onderscheiden.
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De film Divergent is een grandioze verfilming van dit thema. De bevolking van een futuristisch Chicago wordt er
onderverdeeld in vijf clans. Mensen die na een test niet de
eigenschappen blijken te hebben om tot een van de clans
toe te treden, worden verstoten. Mensen met eigenschappen van meerdere clans zijn divergent, abnormaal dus gevaarlijk, en worden vervolgd.

En van fictie naar realiteit

Is er een parallel te trekken tussen deze literaire en filmische beschouwingen en de wereldeconomie en de markten
van vandaag? Ook hier kunnen we beide opdelen op basis

van een aantal verschillen. De Verenigde Staten kennen
een sterk groeiende economie, in tegenstelling tot andere
regio’s zoals Japan, Europa en volgens de meest recente
cijfers ook China, waar de groei slabakt. Het monetaire beleid gaat dus ook steeds meer een andere richting uit. Nu
de Verenigde Staten hun monetaire versoepeling hebben
afgevoerd en midden dit jaar hun rente voor de eerste keer
sinds lang gaan verhogen, zal Japan met zijn kwantitatieve
versoepeling de balans van de Bank of Japan laten aandikken tot zowat 70% van het bruto nationaal product. Zo een
vaart zal het in Europa niet lopen, maar de 60 miljard euro
die de Europese Centrale Bank iedere maand minstens tot
september 2016 in de economie zal pompen, overtreffen
de stoutste verwachtingen van de markt.

Naar een valutaoorlog?

De acties van de ECB en de Bank of Japan springen weliswaar het meest in het oog, maar ook andere landen zijn
van plan hun rente verder te verlagen om hun economie
te stimuleren, en vooral, zoals Australië recent aangaf, om
hun overgewaardeerde munt te verzwakken. Maar niet iedereen kan zijn munt verzwakken tegenover die van zijn
concurrenten. En zo gaan ze tegen elkaar opbieden, sommigen maken al gewag van een currency war, een valutaoorlog. Wie is de eerste om zijn rente te verlagen en zijn
balans aan te dikken? De gevolgen zijn dan ook navenant.
De markt verwacht enkel een rentestijging in de Verenigde
Staten, de dollar blijft dus de sterkhouder tegenover zowat
alle munten, ook tegenover de euro. De trend is duidelijk
gezet. Het risico is dat iedereen uitgaat van ditzelfde scenario en er naar handelt. Het is niet ons basisscenario,
maar als de Federal Reserve, onder druk van de exporteurs
of als tegengewicht voor de wereldwijde onzekerheid en/of
een te sterke dollar voor hun economie, zou besluiten haar
renteverhoging uit te stellen, zou dit voor een correctie
in de greenback kunnen zorgen. De dollar staat namelijk
heel sterk en is fel gestegen. Aan de andere kant, zolang de
Japanners en Europeanen hun balans blijven aandikken,
blijven - in voor de rest ongewijzigde omstandigheden hun munten zwak. De fundamenteel sterke Noorse kroon,
stevig gecorrigeerd door de daling van de olieprijs, kan ons
momenteel zeker bekoren.

aandelenmarkten overspoeld door
liquiditeiten

Nog groter dan de impact op de munten zal de wereldwijde competitieve monetaire versoepeling mogelijk een
blijvende invloed hebben op de rentes. Het lage peil van
de kortetermijnrentes zal nog een hele tijd aanhouden. De
lange rentes zijn tot op niveaus gezakt die niemand een
paar jaar geleden voor mogelijk had gehouden. De markt
zal binnenkort rekening moeten houden met een betere
economische groei en minder deflatierisico, en dan zouden

de rentes moeten beginnen stijgen. Daarvoor is het duidelijk nog te vroeg.
Een (lichte) stijging van de rentes zou erop wijzen dat
de acties van de centrale banken vruchten beginnen afwerpen, niet alleen op de markten maar ook in de reële
economie. Op dit moment stroomt een groot deel van de
geldinjecties door de centrale banken naar de financiële
markten in plaats van naar de reële economie. Vooral de
aandelenmarkten spinnen hierbij garen, in het bijzonder
de aandelenmarkten met de meest actieve centrale banken, met Europa op kop. De beurzen van het Oude Continent hebben er in januari een verschroeiende opwaartse
rit opzitten, wat nog maar eens aangeeft dat de stieren
veeleer kiezen voor een soepel monetair beleid (Europa en
Japan) dan voor een sterke economie (de Verenigde Staten). Europa beschikt over de grootste positieve economische hefboom, of anders gezegd, de grootste marge voor
verbetering, zeker en vast ook met de hulp van de dalende
olieprijs en de zwakke euro. Dit moet exporteurs een duwtje in de rug geven.

Moeten we nu lachen of wenen ?

Natuurlijk blijft ’s werelds grootste economie met de sterkste munt, de Verenigde Staten, onvermijdelijk een deel van
de overtollige wereldwijde liquiditeiten aantrekken. We
verkiezen dus nog steeds de ontwikkelde landen boven de
groeilanden. Dit brengt ons bij de volgende tweespalt. De
verdere daling van de olieprijs na het uitblijven van een
ingreep door de OPEC-landen, verdeelt de groeimarkten
in twee grote groepen. De groep van olie-exporteurs en bij
uitbreiding grondstoffenexporteurs die schade ondervinden van de prijsdaling, enerzijds, en de groep van grondstoffeninvoerders die er net van profiteren, anderzijds.
En we botsen op nog een tweespalt die deze groeilanden
verder in twee categorieën onderverdeelt. Neemt het land
in kwestie goede structurele maatregelen, of is er nog
werk aan de winkel? India scoort hier momenteel goed,
Brazilië heeft daarentegen nog heel wat werk voor de
boeg. Kortom, als we in de groeilanden beleggen, kiezen
we grondstoffeninvoerders die voldoende efficiënte structurele hervormingen doorvoeren.

Volatiel 2015

2015 werd altijd aangekondigd als een volatiel jaar en is
niet alleen bijzonder sterk gestart op de financiële markten, maar heeft ook zijn reputatie al alle eer aangedaan.
Er liggen nog voldoende elementen op tafel die voor de
rest van het jaar voor nog meer volatiliteit kunnen zorgen.
Momenteel lopen Griekenland en Rusland - om in de sfeer
van de film te blijven- het risico om clanloos te worden.
Door de overwinning van Syriza ligt Griekenland, zoals ge-
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vreesd, op ramkoers met Europa. Maar het heeft er alle
schijn van dat de volatiliteit op zijn markten er voor gezorgd heeft dat de toon een beetje minder hard en de eisen
een beetje minder scherp zijn geworden dan in de eerste
uren na de historische verkiezingsoverwinning. Een opsteker voor de markten hierbij is dat er momenteel duidelijk
geen besmettingsgevaar is voor Spanje en Italië. En dan
blijft het probleem beheersbaar en een compromis mogelijk. Hetzelfde geldt voor Rusland. Alhoewel de gevechten
in Oost-Oekraïne lijken te zijn hervat, gaat het land gebukt
onder de sancties en de lage olieprijs. Met als gevolg dat
zelfs de Russische soep misschien niet zo heet zal worden
gegeten als ze wordt opgediend.
Vergeet echter ook niet in onze wereld vol contrasten voldoende te diversifiëren om optimaal de kansen te benutten die zich ongetwijfeld zullen voordoen. Want zoals men
van oudsher in Wall Street pleegt te zeggen: worden we
geplaagd door volatiliteit, dan is afwachten en diversifiëren de boodschap…

Markante feiten van het discretionaire beheer in januari
Schitterende start voor Europese
aandelen
Uitblinker in de eerste maand van
2015 was de bijzonder knappe prestatie van de Europese markten. De
STOXX Europe 600 ging immers meer
dan 7% hoger als reactie op de aankondiging van massale kapitaalinjecties door de Europese Centrale Bank.
Enige keerzijde: de beurs van Athene
kreeg klappen door de verkiezingsoverwinning van de antibesparingspartij Syriza.
Naast de maatregelen van de ECB
zullen de lage olieprijs en de daling
van de euro ten opzichte van de dollar de bedrijven van het Oude Continent stevig wat wind in de zeilen
blazen. In die veelbelovende context
verhoogde het beheer nogmaals de
weging in Europese aandelen.
De blootstelling aan de groeilanden
werd bovendien verlaagd, vooral met

betrekking tot Azië. Hier werd gedeeltelijk winst genomen na de knappe
prestaties van enkele markten, in combinatie met de opwaardering van de
munten tegenover de euro.
Versterking van de obligatieposities
in NOK
Op de obligatiemarkt bleven de
langetermijnrentes in de belangrijkste
Europese markten verder dalen, een
evolutie die grotendeels toe te schrijven is aan de aankondigingen van
Mario Draghi. Opnieuw vormt Griekenland de uitzondering met een rentestijging. Het gevreesde besmettingsgevaar lijkt nochtans beperkt te zijn.
Het beheer opteerde ervoor om te
profiteren van de tijdelijke zwakte van

enkele munten om de posities te versterken. De keuze ging naar obligaties
uitgegeven in Noorse kroon, die onlangs klappen kreeg door de daling
van de olieprijs. De fundamentals van
de Noorse economie zijn echter heel
sterk: grote reserves, een overschot
op de lopende rekening en hogere
groeivooruitzichten dan de landen
in de eurozone. De zwakke Noorse
kroon vormt dus een koopkans.
Winstneming op de USD
Ten slotte kon het beheer door de
verdere stijging van de dollar tegenover de euro winst nemen op de
liquiditeiten in dollar die in het kader
van de beheerscontracten aangehouden worden.

Valérie de Gheldere, investment manager
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(Bron: Bloomberg Consensus en BNP Paribas Fortis)
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ObligatiEMarKtEN iN VrEEMDE MUNtEN

DE EuRo BLIjfT DALEN

TREK MET UW
PORTEFEUILLE
OVER DE GRENZEN
Vorig jaar was de euro een van de zwakste munten en ook dit jaar zet
de waardedaling zich verder. Nu de inﬂatie zo goed als stilgevallen
is, neemt de Europese Centrale Bank noodgedwongen haar toevlucht
tot een indrukwekkend programma van kwantitatieve versoepeling.
Dat betekent zoveel als geld bijdrukken. Dit zal de rente langer laag
houden maar de euro verder onder druk zetten. Het loont meer dan
ooit de moeite om uw portefeuille te herschikken met obligaties in
vreemde munt.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

Drietrapsraket torpedeert euro

banken duwde de al fel geplaagde euro nog fors lager. Dit
betekent dat de lage rente in de eurozone waarschijnlijk
nog lang zal aanhouden en dat de euro onder druk blijft
staan, zeker in vergelijking met landen die op monetair
vlak net het tegenovergestelde doen of voorbereiden, namelijk een renteverhoging.

We sommen de belangrijkste redenen op naar gelang van
hun impact.

2. De afschaffing van de bovengrens van 1,20 CHF voor
1 euro
De opwaartse druk op de Zwitserse frank werd zo groot
dat de centrale bank totaal onverwacht besloot de grens
van 1,20 CHF voor 1 euro op te geven. Hiermee verliest de
markt een van de grootste kopers van euro’s. Om de grens
van 1,20 CHF voor 1 euro te kunnen handhaven, kocht de
Zwitserse centrale bank immers jarenlang miljarden euro’s.

De euro krijgt rake klappen. De afgelopen maanden verloor
de Europese eenheidsmunt veel van haar waarde, niet alleen tegenover de Amerikaanse dollar maar ook tegenover
andere belangrijke handelspartners en munten van groeilanden.

1. De monetaire versoepeling van de ECB.
De sterke daling van de olieprijs duwde de inflatie in de eurozone onder nul. Wat ons echter nog meer zorgen baarde,
was de flinke duik van de inflatieverwachtingen. Hierdoor
dreigde de Europese Centrale Bank (ECB) haar enige officiele doelstelling te missen (inflatie op middellange termijn
van minder dan, maar dicht bij 2%). De aankondiging van
een verrassend groot aankoopprogramma van obligaties
(1.140 miljard euro) door de ECB en de nationale centrale
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3. Politieke spanningen in de eurozone.
De zenuwachtigheid in de eurozone over de toekomst van
Griekenland na de verkiezingsoverwinning van de ex-

treemlinkse partij Syriza van huidig
premier Alexis Tsipras neemt toe. Ook
al is het besmettingsgevaar nu kleiner
dan vroeger, het politieke risico in de
eurozone is niet te verwaarlozen. Ook
de Spanjaarden moeten dit jaar naar
de stembus. De eurosceptische partij
Podemos scoort alvast goed in de peilingen. De aanhoudende onzekerheid
binnen de eurozone, waar de lidstaten
op fiscaal vlak niet op één lijn zitten,
kan wegen op de eenheidsmunt.

Obligaties in vreemde munt: ons advies
Favorieten
Rente
USD
CNH
NOK
BRL

Noorse kroon (NOK)
De scherpe daling van de olieprijs
woog sterk op de NOK. Noorwegen is
een van de grootste olie-exporteurs
ter wereld. Ook het trage herstel in de
eurozone, de belangrijkste handelspartner, speelt niet in de kaart van de
Noorse economie. De centrale bank
verlaagde de rente om de economie
meer zuurstof te geven. Een stabilisatie of herstel van de olieprijs en betere
binnenlandse groei- en inflatiecijfers
kunnen de NOK sterk doen opveren.
De munt is overdreven afgestraft ondanks de nog steeds bijzonder gunstige economische fundamenten en
de onbetwiste kredietwaardigheid van
het land.
Braziliaanse real (BRL)
Voor de regering en de centrale bank
is de inflatiebestrijding een absolute
prioriteit. Dat is de juiste keuze, ook al
remt dit de economische groei sterk
af. De nieuwe minister van financiën,
Joaquim Levy, lijkt er dankzij zijn stevige reputatie en daadkracht in te
slagen de financiële markten te overtuigen van de noodzaak van een gro-

0,88%
3,22%
1,80%
12,14%

Positief
Rente1
AUD
NZD
MXN
GBP

Neutraal

CAD
TRY
ZAR
CHF
1
2

0,51%
6,81%
6,46%
-0,92%

2,09%
3,28%
4,30%
0,59%

Evolutie YTD ten opzichte van de euro2
4,02%
2,17%
8,30%
3,88%

Negatief
Evolutie YTD ten opzichte van de euro2
-0,14%
6,50%
8,17%
17,50%

Rente1

De zoektocht naar rendement over de grenzen

De zwakke euro en de lage rente zijn
een buitenkans om uw portefeuille te
herschikken met obligaties in vreemde munt. Bij beleggingen in individuele lijnen kiezen we voor emittenten
met een solide kredietwaardigheid
(investment grade). Onze favorieten:
obligaties in NOK, BRL, USD en CNH.

Evolutie YTD ten opzichte van de euro2
7,16%
6,76%
2,64%
10,50%

1

Rente1
JPY
SEK

0,01%
0,28%

Evolutie YTD ten opzichte van de euro2
8,63%
1,10%

Bij benadering op basis van de rente op overheidsobligaties op 3 jaar
Evolutie sinds begin dit jaar (YTD), 27.01.2015

tere budgettaire discipline. De vrees
voor een eventuele ratingverlaging
zou op die manier moeten wegebben.
De juiste beleidskeuzes en het zeer
aantrekkelijke renteniveau maken van
obligaties in BRL onze favoriet in het
hoogrentende segment, ook al zal de
volatiliteit waarschijnlijk groot zijn.
Amerikaanse dollar (USD)
Het contrasterende monetaire beleid
en het ijzersterke economische herstel in de VS zullen de USD verder ondersteunen. Nu de ECB het monetaire
gaspedaal volledig indrukt door massaal euro’s te drukken, staat de Amerikaanse centrale bank meteen klaar
om de rente voor het eerst in 9 jaar
te verhogen. Het groeiende renteverschil met de eurozone lokt beleggers
naar de VS en duwt de dollar hoger.
Chinese yuan (CNH, offshore)
In tegenstelling tot de CNY (enkel
verhandelbaar binnen China) is de
offshore-variant van de Chinese yuan
(CNH) wel internationaal verhandelbaar. Steeds meer grote Westerse
bedrijven met activiteiten in China
financieren zich in yuan via de zogenaamde Dim Sum-markt. Een geleidelijke opwaardering van de Chinese munt tegenover de USD past

•9•

in de langetermijnstrategie van de
Chinese regering om over te schakelen van een exportgerichte economie
naar een economie die steunt op de
binnenlandse consumptie. Door de
Chinese groeivertraging en de (zeer)
geleidelijke liberalisering van de munt
zal dit evenwel gepaard gaan met een
grotere volatiliteit dan de voorgaande
jaren. De Chinese yuan heeft nog potentieel om verder te stijgen tegenover de dollar, en zeker tegenover de
euro.

AANDELENMARKTEN

De forse opwaardering van de Zwitserse frank

EN WAT MET DE
ZWITSERSE
AANDELEN?
Op 15 januari heeft de Zwitserse centrale bank totaal onverwacht
beslist om het plafond af te schaffen waardoor de Zwitserse frank
niet kon zakken onder de 1,20 Zwitserse frank voor 1 euro. De
Zwitserse frank schoot meteen omhoog tot een 1:1-verhouding
(bijna +20%). Deze nieuwe wisselkoers zal een grote impact hebben
op de resultaten van de Zwitserse bedrijven, omdat zij hun omzet en
winst overwegend in buitenlandse munten realiseren. Als reactie op
deze ingreep verloor de Zwitserse beurs in enkele dagen ruim 10%.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Voor Europese beleggers in Zwitserse aandelen hoeft dit
geen slecht nieuws te zijn. De aandelenkoersen daalden
minder in vergelijking met de opwaardering van de Zwitserse frank. Niettemin is voorzichtigheid geboden, omdat
het nog lang kan duren vooraleer we weten wat de exacte
impact op de resultaten is en in hoever de koersdoelen
neerwaarts bijgesteld zullen worden. We kiezen voor aandelen uit de eurozone omwille van de forse daling van de
euro tegenover zowat alle munten, wat een positief effect
heeft op de resultaten en de concurrentiepositie van de
ondernemingen.

Neerwaartse trend voor de koersdoelen van
Zwitserse multinationals

De koersen van Zwitserse aandelen zijn gedaald, omdat
er op de Zwitserse beurs vooral multinationals genoteerd
zijn. Multinationals realiseren zowat hun hele omzet en
winst in buitenlandse munten. Hun rekeningen zijn echter
uitgedrukt in de sterke CHF, waardoor hun gerapporteerde
cijfers - inclusief de winst per aandeel – onder druk staan.
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Willen we bij een lagere winst per aandeel de waardering
(bv. koers/winstverhouding) behouden, dan moeten zowel
de koers als het koersdoel zakken.

Het translatie-effect is de invloed van wisselkoersveranderingen bij de omrekening van buitenlandse
winsten in de munteenheid van de moedermaatschappij.
De meeste bedrijven hebben enkel te kampen met een negatief translatie-effect, omdat zowel de opbrengsten als
de kosten hoofdzakelijk in buitenlandse munten worden
gerealiseerd. Nestlé is een goed voorbeeld hiervan, net als
farmaceutische bedrijven zoals Roche en Novartis. Bij de
Zwitserse banken en verzekeraars is het grootste deel van
hun activa en inkomsten in USD en EUR uitgedrukt. Ook op
hun balans – die in Zwitserse frank is uitgedrukt - zullen
er herwaarderingen moeten worden geboekt.

Als bedrijven daarentegen aanzienlijk
meer kosten in CHF hebben tegenover
het grootste deel van hun opbrengsten
in het buitenland, komt de operationele winstmarge en mogelijk de concurrentiepositie onder druk te staan. De
impact is niet meer louter boekhoudkundig maar tast de reële kasstromen
aan. Dat is het geval voor bedrijven
die in Zwitserland produceren om te
exporteren. Vooral voor de Zwitserse
luxesector (Richemont en Swatch) is
de impact negatief.
Sommige in euro genoteerde bedrijven hebben een belangrijke productieentiteit of kostenbasis in Zwitserland,
waardoor de hogere CHF de kosten de
hoogte in jaagt en de marges drukt. Dit
is het geval bij DSM.

Wat betekent dat voor onze
aanbevelingen?

De forse opwaardering van de Zwitserse frank valt negatief uit voor internationaal georiënteerde zaken- en privaatbankiers zoals UBS. Met circa 75% van
de inkomsten in buitenlandse munten
en een kostenbasis in voornamelijk
CHF, schatten we de negatieve impact
op de groepswinst op 15%. Gelet op de
onzekerheid en de verwachte hogere
volatiliteit op korte termijn nemen we
winst en sluiten we het koopadvies.
Bij Roche en Novartis zijn respectievelijk
12% en 18% van de kosten in CHF uitgedrukt, tegenover 2% van de opbrengsten. Bovenop het translatie-effect ondervinden zij ook een klein negatief
marge-effect. Novartis blijft fundamenteel gezien onze favoriet omwille
van de herschikking van de portefeuille
en de sterke researchpijplijn met superblockbusters. De koers was echter al
voor de evenementen van 15/1 geklommen tot in de buurt van ons koersdoel.
Dit werd neerwaarts herzien naar 96
CHF met een ‘Houden’-advies. Roche is
nu koopwaardig dankzij het grotere potentieel om het koersdoel van 285 CHF
te bereiken. Recent R&D pijplijnnieuws
was opnieuw zeer positief.

Ons advies over de aandelen in dit artikel
Bedrijf

Evolutie van het advies over de

Datum

laatste 12 maanden
DSM
Heineken
Nestlé
Novartis
Richemont
Roche
SABMiller
Solvay
Swatch
UBS

Van Houden naar Kopen
Van Houden naar Kopen
Houden
Van Kopen naar Houden
Van Kopen naar Houden
Van Houden naar Kopen
Kopen
Van Houden naar Kopen
Kopen
Van Kopen naar Geen advies

Nestlé was geen favoriet aandeel in
de sector van de niet-duurzame consumentengoederen en dat blijft zo. In
de sector verkiezen we SABMiller en
Heineken.
Voor de luxesector zijn na jaren van
forse groei de fundamenten de laatste
twee jaar verzwakt. De verklaring hiervoor ligt in de anti-corruptiecampagne
in China en de zoektocht van (Chinese)
consumenten naar kleinere nichemerken voor lederwaren. Bij Richemont en
Swatch is respectievelijk 50% en 67%
van hun kosten in CHF uitgedrukt, tegenover 2% van de totale omzet. Het
verschil is dus groot. Enige voorzichtigheid is geboden, maar de koersen zijn
intussen al fors gecorrigeerd. Toch is
er ook positief wisselkoersnieuws: de
sterke Amerikaanse dollar. Richemont
en Swatch realiseren bijna de helft van
hun verkoop in dollarzones. Bovendien
rekenen we op grotere toeristenstromen naar Europa. Swatch krijgt omwille van de te lage waardering een
koopadvies mee, maar het aandeel is
iets volatieler. Fundamenteel gaat onze
voorkeur naar Richemont maar het is
wachten op een instapmoment. Met
meer dan één derde van de omzet in
juwelen en een hoge positionering in
uurwerken heeft Richemont een sterke
prijszetting. Deze hoge positionering
beschermt ook tegen de mogelijke dreiging van de connected watches (bv. Apple Watch). Bovendien heeft Richemont
voor de eerste keer in 7 jaar een nieuw
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07.05.2014
19.01.2015
/
08.09.2014
28.01.2015
22.01.2015
/
10.11.2014
/
16.01.2015

Cartier-uurwerkengamma gelanceerd
(Clé de Cartier).
DSM heeft met zijn omvangrijke vitamineproductie (overname van de
Roche-business) en harsenfabriek een
belangrijke kostencomponent in Zwitserland. Ook zijn concurrentiepositie
staat onder druk. Indien we de nieuwe
wisselkoersverhouding over heel 2015
toepassen, heeft dit een negatieve impact van 6 à 7% op de operationele kasstroom. Dit komt bovenop het recente
negatieve nieuws over de dalende vitamine E-prijzen, ook al worden deze
door kostenbesparingen en een sterke
USD gecompenseerd. Hoewel het aandeel fundamenteel ondergewaardeerd
is en we in de transformatie van de
groep blijven geloven, verwachten we
een dipje op korte termijn. We blijven bij
ons koopadvies op 12 maanden, maar
op kortere termijn verkiezen we Solvay.

SECTORALE ANALYSE

Wie profiteert van prijsdaling olie,
grondstoffen en euro?

DUURZAME
CONSUMENTENGOEDEREN
De sector van duurzame consumentengoederen profiteert
het meest van de depreciatie van de euro en de fors dalende
olie- en grondstoffenprijzen. Vooral de auto- en de mediasector
varen er wel bij.
–––
Patrick Casselman & Sandra Vandersmissen, senior equity specialists

Brandstof en euro goedkoper

De lagere brandstofprijzen ondersteunen
de koopkracht van de consument. Dat heeft
het grootste effect op de verkoop van duurzame consumentengoederen (zoals auto’s,
wasmachines, tv’s, luxegoederen enz.).
Analisten berekenden dat de daling van de
olieprijs de consumentenbestedingen met
ongeveer 1 tot 2% zou moeten opkrikken.
Deze impact is uitgesproken in de VS door
een scherpere daling van de prijs aan de
pomp (-30%). In de groeilanden is de impact
van de olieprijsdaling op de bestedingen
elastischer.
Bovendien genieten producenten van consumentengoederen (zoals autofabrikanten)
een rechtstreeks effect door de lagere energie- en grondstoffenfactuur. De prijzen van
metalen en kunststoffen zijn eveneens fors
gedaald. Vermits dit in de meeste gevallen niet volledig doorgerekend wordt in de
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verkoopprijzen, kunnen we stijgende winstmarges verwachten. Volgens Morgan Stanley zou de recente halvering van de olieprijs
(en andere grondstoffen) de winst per aandeel met gemiddeld 13% kunnen optrekken
voor 80% van de Europese bedrijven. Vooral
producenten van duurzame consumentengoederen zouden hiervan moeten profiteren, te meer omdat deze sector ook duidelijk
behoort tot de winnaars van de waardedaling van de euro. Deze goederen worden
namelijk in ruime mate geëxporteerd en
door de zwakte van de euro verbetert de
concurrentiekracht tegenover Amerikaanse
en Aziatische sectorgenoten.

Autosector

Een van onze favorieten is de auto-industrie.
De aantrekkingskracht van de autosector
steunt vooral op de nog lage waardering en
de verwachte winstmargeverbetering dankzij de hierboven beschreven effecten. De

volumegroei in sommige regio’s zal wellicht
wat vertragen, rekening houdend met de
sterke volumegroei in 2014 (+10% in China,
+6% in de VS en Europa, wat de forse krimp
in Zuid-Amerika compenseerde). Maar de
omzet- en winstgroei zal daarnaast gestimuleerd worden door een betere productmix (verschuiving naar duurdere wagens
dankzij koopkrachteffect) en de lagere energie- en grondstofkosten.

markten (veelal technologie).
Als wereldspeler lijdt WPP onder de negatieve wisselkoerseffecten. De onderliggende
groei blijft evenwel gezond (+3%). Vanaf
2015 verwachten we terug 10% winstgroei
per aandeel per jaar. WPP realiseert 30%
van de omzet in groeilanden en 34% in digitale activiteiten en heeft een uitstekend
prestatieverleden en een sterke balans.

Onze favoriet
Volkswagen (VW) realiseerde in 2014 een
recordverkoop van ruim 10 miljoen voertuigen (+4,2%) en een sterkere winstgroei
dan verwacht, met een belangrijke bijdrage
van de luxemerken Audi (+10%) en Porsche
(+15%). De Volkswagengroep is een van de
meest rendabele Europese autoproducenten
met een meer dan gemiddelde groei dankzij
de dominante aanwezigheid in groeilanden
en de sterke vraag naar luxemerken. Met
een koers/winstverhouding van slechts 8 is
de waardering bovendien heel aantrekkelijk. Volkswagen blijft dan ook ons favoriete
aandeel in de autosector.

• De luxesector ondervindt weinig impact
van de daling van de olieprijs.
• De Europese consumentenelektronica
heeft niet veel pure players. De afdeling
consumer electronics vertegenwoordigt
slechts een klein onderdeel bij Siemens of
Philips.
• Het is wachten op een instapmoment in
de sector van de niet-voedingsdistributie, waartoe bijvoorbeeld kledingketen Inditex behoort, het moederhuis van Zara.
Bovendien moesten de kledingketens
hoge solden aanbieden door het zachte
weer eind 2014.
• Voor de niet-duurzame consumentengoederen (voeding en huishoudartikelen,
met bv. Nestlé …) zijn we voorzichtiger
omwille van de hoge waarderingen. Toch
profiteert ook deze sector van de hogere
koopkracht en lagere kosten. Hier is selectiviteit geboden en zijn we vooral het
segment van de bierbrouwers (SABMiller
en Heineken) genegen.

Mediasector

Ook de mediasector geniet onze voorkeur.
Dat zou kunnen verrassen, maar we verwachten dat producenten van merken (zoals
L’Oréal) op de stijgende koopkracht gaan inspelen via verhoogde reclamebestedingen.
Mediabedrijven leven van reclame en tvzenders hebben hoge vaste kosten. Elke
verhoging van de inkomsten heeft dan ook
een positief effect op de winstmarge.
Onze favoriet
In deze sector hebben we een voorkeur voor
WPP, wereldwijd een van de grootste reclamebureaus. Via reclamebureaus kunnen
beleggers inspelen op zowel de mondiale
groei – de grote groepen zijn internationale
spelers - als op een waaier van sectoren. De
drijfveren van de groei zijn de verdere ontwikkeling in groeilanden en de digitalisering
van de reclamewereld. Deze laatste trend
heeft geen negatieve invloed op de marge,
omwille van de nood aan advies, software
en diensten na verkoop. Daarnaast brengt
de sector cash voort, wat toelaat om overnames te doen in de nog gefragmenteerde

Andere sectoren

In 2014 heeft
VW de kaap van
10 miljoen verkochte
voertuigen
overschreden.
Maar Toyota blijft de
grootste autobouwer
ter wereld.

Ons advies over de aandelen in dit artikel
Bedrijf

Evolutie van het advies over de

Datum

laatste 12 maanden
Heineken
SABMiller
Volkswagen
WPP

Van Houden naar Kopen
Kopen
Van Kopen naar Houden
Van Kopen naar Houden
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/
08.12.2014
24.11.2014

OBLIGATIEMARKTEN

Van nicheproduct naar strategische activaklasse

AZIATISCHE
OBLIGATIES
Aziatische obligaties bieden aantrekkelijke rendementen en sterke
spreidingsvoordelen. Alle grote Aziatische landen zijn nu inderdaad
zeer kredietwaardig. Bovendien trekt hun groeipotentieel beleggers
van overal aan, die hopeloos op zoek zijn naar rendement. Blijft de
vraag hoe de Aziatische obligatiemarkten zullen reageren op de
renteverhoging in de VS.
–––
Nina Leys, BNP Paribas Investment Partners

De magere groeivooruitzichten voor Europa staan in schril
contrast met Azië, waar de markten profiteren van een
groeiende middenklasse. Door deze toenemende binnenlandse vraag en een versterking van de concurrentiepositie
wereldwijd komt het economisch herstel op gang. Adeline
Ng, beheerder bij BNP Paribas Investment Partners, licht toe
waarom beleggers in Aziatische obligaties wellicht zullen
delen in de opmars van de Aziatische obligatiemarkt en dus
in hogere voor risico gecorrigeerde rendementen.

Azië, een mooie beleggingskans

In absolute cijfers was de Aziatische obligatiemarkt in USD
eind 2014 tien keer zo groot als in 2000. In vijf jaar tijd is
deze markt meer dan verdrievoudigd. Het bruto binnenlands
product (bbp) groeide in Azië veel sneller dan in de overige
economische regio’s, zelfs sneller dan in andere opkomende
markten. Tegen 2050 zullen 5 landen van de wereldwijde
top 10 in Azië liggen (zie tabel). De handelsvolumes zijn bijna vijftig maal groter dan 20 jaar geleden dankzij de uitgifte
van bedrijfs- en overheidsobligaties om kapitaal op te halen,
alsook overheidsinitiatieven bedoeld om de Aziatische markten te stimuleren. Dergelijke beleggingsprojecten konden
voor hun financiering niet alleen terecht bij centrale banken
en Aziatische financiële instellingen, maar konden ook gere-
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aliseerd worden via het lokale retailkapitaal en de instroom
van buitenlands kapitaal van beleggers op zoek naar hogere
rendementen. Dankzij de robuuste kredietfundamentals stegen de ratings voor Aziatische staatsobligaties. De kredietratings voor Indonesië en Zuid-Korea bijvoorbeeld zijn sinds
1998 acht tot negen trappen gestegen. Sinds 2008 waren er
meer dan tien keer zoveel ratingverlagingen in West-Europa
dan in Azië.

Bijzonder aantrekkelijk bij wereldwijde lage
rente

Van december 2000 tot augustus 2014 boekte de Aziatische
obligatiemarkt sterke voor risico gecorrigeerde rendementen
die hoger lagen dan die van de meeste andere activaklassen
over dezelfde periode. Hun globale rendementen liggen nu
hoger dan die van de meeste ontwikkelde landen - de Duitse
rente op tienjarige obligaties bedraagt vandaag minder dan
0,5%. Bovendien is de correlatie tussen het rendement op
Aziatische obligaties en dat van veel obligatie- en aandelenmarkten van de ontwikkelde landen relatief laag. Voor internationale beleggers zijn Aziatische obligaties bijgevolg een
bron van potentieel extra rendement en een mooie spreidingskans. Een sterke groei, robuuste buitenlandse valutareserves, lage schuld/bbp-ratio’s, de vraag naar Aziatische

obligaties en naar boven bijgestelde
kredietratings hebben de internationale aantrekkelijkheid van Aziatische
obligaties volgens ons nog vergroot.

structurele vraag blijft wellicht groot
gelet op de gezonde balansen van de
centrale banken, wat ook blijkt uit de
grote valutareserves.

Aziatische obligaties
tegenover schuldpapier uit
opkomende markten

De beleggingsklasse krijgt niet alleen
steun van de sterke wereldwijde geldstromen naar Aziatische vastrentende
producten, maar ook van de deelname
van lokale beleggers in alle categorieën
– beleggingsfondsen, financiële instellingen en privébanken. De bankdeposito’s van Azië zonder Japan bedroegen
5000 miljard USD, tweemaal zoveel als
de marktkapitalisatie van de Aziatische
obligatiemarkten in lokale valuta’s en
USD samen. Sinds 2010 is ook de wereldwijde belangstelling van centrale
banken (CB’s) en officiële instellingen (OI’s) aanzienlijk toegenomen. Wij
schatten dat CB’s en OI’s goed zijn voor
circa 30% van de buitenlandse posities
in obligatiemarkten in lokale valuta’s
zoals Korea, Maleisië en Indonesië, terwijl andere Aziatische OI’s mogelijk goed
zijn voor circa 20% van de totale buitenlandse posities in landen zoals Thailand.

Azië is goed voor meer dan 50% van het
bbp van de opkomende markten. Toch
is het opkomende universum slechts
voor circa 20% aan Azië blootgesteld.
Bij een vergelijking met Aziatische obligaties moet in de eerste plaats gekeken
worden naar de groeiverwachtingen
voor deze markten. Volgens de vooruitzichten van het IMF zal Azië zowel
op korte als lange termijn een snellere groei kennen dan Midden- en
Oost-Europa, Latijns-Amerika evenals
het Midden-Oosten en Noord-Afrika
(MONA). Aziatische obligaties waren
bij dalende markten in het verleden
ook minder volatiel dan schuldpapier
uit de opkomende markten. Beleggers
in Aziatische landen zullen dus duidelijk profiteren van de sterkere groei. De

Evolutie van de rangschikking van de 10 landen met de sterkste
bbp-groei

2013

2020r

2030r

2040r

2050r

Verenigde
Staten

China

China

China

China

China

Verenigde
Staten

Verenigde
Staten

India

India

Japan

Japan

India

Verenigde
Staten

Verenigde
Staten

Duitsland

India

Japan

Indonesië

Indonesië

Frankrijk

Duitsland

Brazilië

Brazilië

Nigeria

Verenigd
Koninkrijk

Brazilië

Rusland

Nigeria

Brazilië

Brazilië

Rusland

Indonesië

Rusland

Rusland

Rusland

Verenigd
Koninkrijk

Duitsland

Japan

Japan

Italië

Frankrijk

Verenigd
Koninkrijk

Duitsland

Filipijnen

India

Canada

Frankrijk

Verenigd
Koninkrijk

Verenigd
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En de reactie op de renteverhoging in de VS?

Tijdens de vorige cyclus van renteverhogingen door de Federal Reserve
(Fed) tussen 2004 en 2006 werden de
Aziatische kredietspreads aanzienlijk
krapper . De volgende cyclus zal waarschijnlijk trager verlopen, zoals blijkt
uit de verwachtingen van de Fed voor
het voornaamste richttarief van de
Amerikaanse centrale bank. De Amerikaanse groei ligt immers hoog, terwijl
de inflatie laag blijft en het schuldniveau in de Amerikaanse economie hoger ligt. Wij verwachten een stijging
van de referentierentevoeten tegen
eind 2015. De risicopremies van de Aziatische obligaties zouden dan moeten
dalen en de obligatiekoersen stijgen,
net zoals in de vorige cyclus van renteverhogingen.

Een goede spreidingsbron

De groei-, valuta- en beleidsdynamiek
in Azië biedt mooie spreidingskansen
voor internationale obligatiebeleggers.
Toch kunt u hiervoor het best een beroep doen op ervaren beheerders. Uit
ervaring weten zij bijvoorbeeld dat
de Indiase markt een hoger rendement biedt en in hogere mate door de
thuismarkt gestimuleerd wordt, terwijl
Hongkong en Singapore lagere rendementen bieden, maar wel enkele grote
namen tellen die bij dalende markten
als ‘veilige haven’ kunnen fungeren.
Vanuit macro-economisch oogpunt
verschillen de Aziatische economieën
van elkaar door hun bbp-groeimotoren: consumptie en export. Het overheidsbeleid in China is in vergelijking
met andere opkomende landen zeer
flexibel en bijgevolg in staat om de
eventuele gevolgen van de crisis in de
ontwikkelde landen aan te pakken. Beheerders van portefeuilles bedoeld om
in alle marktomstandigheden te kunnen presteren, zien die verschillende
kenmerken als een uitgelezen kans om
het risicoprofiel van de globale obligatieportefeuille te verbeteren en het
rendement te verhogen.

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’.

