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Groen is de kleur
van de verwachting
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Groen is een zeer rijke en veelzijdige kleur. Althans volgens
historicus Michel Pastoureau. Groen hield hem zodanig
in de ban, dat hij er een lijvig boek aan wijdde: ‘Groen.
Geschiedenis van een kleur’.
In de Middeleeuwen stond groen symbool voor het
kwaad. Groen betekende instabiliteit, het onbekende en
ambivalente. Onze hedendaagse samenleving heeft groen
opgewaardeerd tot kleur van de natuur en de vrijheid.
Met de 19e eeuw en twee industriële revoluties ontstaat er
een nieuw besef: in steden is er veel te weinig groen. In de
Victoriaanse tijd startte Engeland met de aanleg van parken,
tuinen, groene ruimtes, lanen, …. Het fenomeen deinde uit

naar Europa en vervolgens naar Amerika. Men trok naar
het platteland om in het weidse groen te herbronnen.
En nu trekken kinderen op bosklassen.
Na rood is groen een ideologie geworden, die van ecologie.
En zo is de kleur ook in de politiek beland. In Frankrijk,
Duitsland en België noemen bepaalde politieke partijen zich
‘groen’.
Sinds enkele jaren is groen zelfs tot in de beleggingswereld
doorgedrongen. Groene obligaties, al van gehoord? Onze
specialisten vertellen u er meer over.
Veel leesgenot.
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Vaarwel
Mr. Spock
Tina en Trina bekeken door de ogen
van een Vulcan
De financiële markten drijven vaak op emoties.
Beleggers zijn even angstig als hebzuchtig, met als
gevolg dat ze kopen als het al te laat is of te lang aarzelen
om te verkopen, of ze raken in paniek en willen zo snel
mogelijk van hun aandelen af, net op het moment dat
kopen de boodschap is.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

Enkele maanden geleden stierf acteur
Leonard Nimoy, legendarisch en onsterfelijk geworden door zijn rol als
Mr. Spock in de populaire serie Star
Trek. Bij het personage, half Vulcan,
half mens, staat gezond verstand
centraal en dus wordt alles logisch
geanalyseerd. Sporadisch komt zijn
halfmenselijke natuur naar boven,
vaak in de persoon van dokter McCoy,
wat Mr Spock in al zijn ‘koude’ logica
toch aaibaar en sympathiek maakt.
Laten we ter ere van een jeugdheld de
huidige internationale economische
toestand op de markten proberen te
analyseren op de Vulcan-manier.

Altijd weer die centrale
banken

We hebben het al zo vaak gezegd: de
markten worden zoals nooit tevoren
gedreven door initiatieven en verklaringen van de centrale banken. De daling van de yen, de stijging van de Japanse beurs, de daling van de korte en
lange rente tot op ongeziene niveaus,
de explosieve stijging van de Europese
beurzen na hun dieptepunt in oktober,
de volatiliteit van de EUR/USD - en we
kunnen nog even doorgaan – zijn grotendeels te verklaren door ingrepen of
commentaren van de Federal Reserve,
de Europese Centrale Bank of de Bank
of Japan.
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Hierbij merken we op dat woorden
vaak een even grote of zelfs een grotere invloed hebben dan daden. Neem
nu de recente commentaren van de
voorzitster van de Amerikaanse Federal Reserve, Janet Yellen. Na de
beleidsvergadering in maart schrapte
Mevrouw Yellen zoals verwacht het
Engelse woord ‘patient’ in haar toelichting. Hiermee zet zij de deur voor
de eerste renteverhoging in 10 jaar op
een kier. Maar meteen daarna klapte
die deur bijna terug dicht, toen ze
aankondigde dat de Amerikaanse economie en - tot grote verbazing van de
markten - ook de arbeidsmarkt nog
niet sterk genoeg zijn. Er zullen dus

de rente artificieel neerwaarts gestuwd. Nu
de ECB en de Bundesbank hebben aangegeven dat ze zelfs bereid zijn om papier met
een negatief nominaal rendement te kopen,
staat de rente nog meer onder druk.

nog heel wat positieve economische cijfers
de revue moeten passeren voor er echt actie
komt. Als het dan zover is, zal dat naar alle
waarschijnlijkheid tegen een slakkengangetje zijn. Maar dat volstond - ruimschoots
zelfs - om de rally op de haperende Amerikaanse markten weer op gang te brengen en
de spectaculaire stijging van de USD (voorlopig?) een halt toe te roepen. Uiteindelijk al werd dat niet met zoveel woorden gezegd
- was voor Mevrouw Yellen de angst dat een
te sterke dollar de Amerikaanse economie
zou schaden, een belangrijk gegeven. Maar
wat de drijfveren ook waren, de impact op
de aandelenmarkten (hoger) en de USD (lager) mocht er zijn.

Maak plaats Tina, hier komt Trina

Natuurlijk gaat het in de VS nog steeds
over een (zeer graduele) renteverhoging in
de toekomst. In Europa staat de geldkraan
helemaal open. Minstens 1100 miljard EUR
stroomt a rato van 60 miljard EUR per maand
naar de markten. Dit tempo zal minstens tot
september 2016 aangehouden worden, wat
een duidelijke impact heeft op de rente en
de markten. Het mechanisme blijft eenvoudig. De aankoop van al die obligaties leidt tot
een tekort aan overheidspapier en zo wordt

Voeg daarbij de spillover-effecten naar al
de andere activaklassen. Omdat het moeilijk, zo niet onmogelijk wordt om nog wat
rendement bij elkaar te schrapen in de wereld van de ‘klassieke’ overheidsobligaties,
wordt meer en meer de overstap gemaakt
naar andere markten zoals high yield,
converteerbare obligaties en natuurlijk
ook aandelen. Eind jaren 90 was er spraken van TINA (there is no alternative). Nu
kunnen we spreken over TRINA (there REALLY is no alternative). Want daar waar de
rente in de TINA periode nog 4 à 5 procent
was - toen al dermate laag beschouwd dat
men bijna niet anders kon dan kiezen voor
aandelen - flirt die nu bijna overal met het
nulpunt. Resultaat: zolang de centrale banken de geldkraan open laten (de VS) of nog
verder opendraaien (Europa en Japan) blijven er enorme hoeveelheden geld naar de
aandelenmarkten vloeien. De Vulcan-logica
helpt ons de huidige situatie in te zien en
te begrijpen waarom diezelfde situatie nog
lang kan duren. Maar het helpt ons jammer
genoeg niet om juist te voorspellen wanneer
dit verhaal ten einde loopt en hoe en wanneer de toestand zal normaliseren.

It is a recovery Jim, but not as we
know it

Daarom moeten we af van de monetaire misschien virtuele - kant van de economie
en een analyse proberen te maken van de
reële kant van de zaak. Dan blijken de opeenvolgende kwantitatieve versoepelingen
vrij efficiënt te zijn geweest en - niet onbelangrijk - een positieve impact te hebben
gehad op de reële economie.
’s Werelds grootste economie groeit momenteel om en bij de 3,5%, terwijl er iedere
maand meer dan 250.000 nieuwe jobs bijkomen en de werkloosheid is teruggevallen tot
om en bij de 5,3%. Dit is ongeveer het niveau
dat de Fed beschouwt als full employment,
het niveau waarop de arbeidsmarkt krapper
wordt en kan leiden tot een opwaartse druk
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op de lonen. Nog nooit in de geschiedenis was de rente nul
op het moment dat de Amerikaanse economie een niveau
van volledige tewerkstelling kende. Met andere woorden,
om in Start Trek-terminologie te blijven, it is a recovery
Jim, but not as we know it. Het geeft trouwens nog maar
eens aan dat ook Janet Yellen en haar acolieten dit beseffen en nog steeds benauwd zijn om de rente te verhogen…

En in Europa?

In Europa staan we mogelijk aan de vooravond van een gelijkaardige, positieve economische ontwikkeling. De sterke
USD en de lage olieprijs hebben er voor gezorgd dat de
groeiverwachtingen van de Europese economie een stuk
beter ogen dan pakweg een paar maanden geleden. We
verwachten nu een mogelijke groei van 1,5% voor dit jaar
en 1,8% voor volgend jaar. Een procent meer groei heeft

normaal gezien een positieve invloed van zowat 15% - volgens sommige berekeningen zelfs 20% - op de bedrijfswinsten. Tegen die achtergrond kunnen we de koersstijgingen van de Europese markten ook op fundamentele en
niet alleen op monetaire gronden ‘verklaren’. Dit is dan
ook, ondanks het artificiële karakter van het verhaal, de
hoofdreden om positief te blijven op de markten voor risico
in het algemeen en de aandelenmarkten in het bijzonder.
Toch mag het ook duidelijk zijn dat de markten dit jaar niet
alleen maar fors zullen stijgen. Tussentijdse correcties en
volatiliteit zijn niet uit te sluiten, ze zijn zelfs waarschijnlijk. Maar kort op de bal spelen, diversifiëren en de volatiliteit niet als een vijand maar als een bondgenoot zien,
zullen ons al een heel stuk op de goede weg helpen. Invest
long and prosper…

Markante feiten van het discretionaire beheer in februari en maart
Het feest op de aandelenmarkten
blijft duren
De aandelenmarkten zijn er opnieuw
op vooruitgegaan in februari en
begin maart, zowel in Japan als in
Europa.

veilig te stellen. Daarom werd in het
kader van het portefeuillebeheer de
weging van de Europese en Amerikaanse aandelen verminderd, met
behoud van een algemene voorkeur
voor aandelen boven obligaties.

De aantreding van Alexis Tsipras in
Griekenland had slechts een beperkte impact op de naburige beurzen.
Het akkoord over de verlenging van
het steunprogramma voor Athene
gaf uiteindelijk het startsein voor een
nieuwe rally. De Europese markt tekent zo in haar geheel een stijging op
van 17% sinds begin dit jaar.

Afbouw van groeimarktobligaties…
Dankzij het vooruitzicht op een renteverhoging in de Verenigde Staten
trekt de Amerikaanse markt opnieuw
kapitaal aan, ten koste van andere
activacategorieën zoals obligaties
van groeilanden. Die voorlopig nog
zwakke beweging zou de komende
maanden nog kunnen versterken.
Daarom besliste het beheer om de
blootstelling aan groeimarktobligaties te verminderen.

Na een sombere start begin dit jaar
gaan ook de Amerikaanse aandelen nu opnieuw hoger. Sommige
indexen zoals de NASDAQ kwamen
overigens dicht in de buurt van hun
historische hoogtepunt. Het perfecte
moment om een deel van de winst

… ten voordele van flexibele fondsen en goud
De herbelegging gebeurde op twee
manieren: door te kiezen voor een
segment van de obligatiemarkt dat
profiteert van de stijging van de
aandelen, namelijk converteerbare
obligaties, enerzijds, en voor een defensievere activacategorie, namelijk
goud, anderzijds.
Er zijn zowel negatieve als positieve
katalysatoren die de goudmarkt kunnen beïnvloeden. Toch lijkt het dieptepunt te zijn bereikt, wat ruimte laat
voor een sterk haussepotentieel. Een
ander argument zit verscholen in de
diversifiëring en meer bepaald de
decorrelatie van goud ten opzichte
van vele andere activacategorieën
in de portefeuilles.

Valérie de Gheldere, investment manager
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De renteverhoging
in de VS
komt eraan
Schoorvoetend naar het startschot
De tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse
Centrale Bank (FED) in maart heeft nog geen beslissing
genomen over het tijdstip van de renteverhoging. De
schrapping van de term ‘geduldig’ uit de beleidsverklaring
is een kleine stap naar een monetaire verstrakking.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

Het verschil tussen het monetaire beleid aan beide zijden van de Atlantische oceaan wordt steeds groter. Nu
de Fed stilaan op de rem gaat staan,
geeft de Europese Centrale Bank
plankgas. Deze evolutie zien we ook
op de financiële markten: de Europese
rentevoeten zijn historisch laag, de
Amerikaanse rente is daarentegen een
gedeeltelijke weerspiegeling van de
sterke economie en de opwaartse renteaanpassing. De Amerikaanse aandelenmarkten, koplopers in 2014,
spelen dit jaar dan weer een minder
prominente rol (in dollar). De Euro-

pese aandelen hebben evenwel een
inhaalbeweging ingezet.

Tijdlijn van het monetaire
beleid in de Verenigde Staten

Even terug in de tijd: begin 2006 kenden de wanbetalingen op hypothecaire kredieten in de Verenigde Staten
een exponentiële groei als gevolg van
een opgeblazen huizenmarkt en opverende rentetarieven. De financiële
instellingen in de Verenigde Staten
en de rest van de wereld deelden in
de klappen, wat in de daaropvolgende
jaren de financiële markten op hun
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grondvesten deed daveren. Deze crisis bereikte haar hoogtepunt met het
faillissement van de bank Lehman
Brothers, het startschot voor een wereldwijde economische crisis. Om een
instorting van het financiële systeem
te vermijden, namen de belangrijkste
centrale banken ingrijpende maatregelen, zoals de invoering van extreem
lage intrestvoeten. Toen de economische bedrijvigheid in de Verenigde
Staten rond de jaarwisseling 20082009 dreigde stil te vallen, werden
nieuwe maatregelen uitgevaardigd.
De Fed startte met een kwantitatieve

we spreken van een weerspiegeling
van de sterke binnenlandse economie, die de financiële markten vertrouwen inboezemt. Een sterke Amerikaanse economie kan de motor zijn
voor Aziatische exportlanden zoals
Japan, China, India enz.

versoepeling (QE) bestaande uit de
aankoop van miljarden dollar aan
waardepapier in drie golven tussen
november 2008 tot oktober 2014.

De Fed zal de rente verhogen
als…

Het jarenlange agressieve monetaire
beleid in de Verenigde Staten heeft
vruchten afgeworpen. Het financiële
systeem is overeind gebleven en de
Amerikaanse economie, huizenmarkt
en arbeidsmarkt kennen een sterk
herstel. Met de start van de tapering
(afbouw van het aankoopbedrag aan
waardepapier) begin 2014 zette de
Fed een eerste stap naar de verstrakking van haar soepele monetaire beleid.
Alvorens een volgende stap te zetten, moet Fed-voorzitter Janet Yellen
overtuigd zijn van:
• de gezondheidstoestand van de lokale arbeidsmarkt en de evolutie
van de lonen;
• de haalbaarheid van de officiële
doelstelling van 2% inflatie;
• de sterkte van de eigen maar ook
andere economieën in de wereld.
De Amerikaanse centrale bank is verdeeld in twee kampen: de haviken
(voorstanders van een snelle afbouw)
en de duiven (verkiezen een trage
afbouw). Tijdens de beleidsvergadering op 17 en 18 maart zijn beide
kampen overeengekomen om de
term ‘geduldig’ uit de beleidsverklaring te schrappen en het tijdstip van
de renteverhoging te laten afhangen
van economische statistieken. Juni of
september behoren nog steeds tot de
mogelijkheden. Dalende energieprijzen hebben de Amerikaanse economie
een boost gegeven, maar hadden een
negatieve invloed op de inflatie. De timing is dus essentieel. Een centrale
bank die tijdig het monetaire beleid
verstrakt, zal het korte deel van de
curve kunnen verhogen zonder het
lange deel te veel te ‘besmetten’.

De opwaardering van de dollar, vooruitlopend op een renteverhoging, is
indirect een verstrakking van het monetaire beleid. Amerikaanse exportbedrijven krijgen het moeilijker om hun
winstgevendheid te handhaven.

Gevolgen van een
renteaanpassing

Een verhoging van de basisrente sijpelt door naar spaarproducten en leningen. Lage intrestvoeten kunnen de
consument motiveren om grote uitgaven te doen (aanschaf wagen, nieuwbouw of verbouwing), al dan niet gefinancierd met goedkope leningen. Voor
bedrijven geldt een gelijkaardige filosofie, wat een positieve invloed heeft
op de productiviteit, winstgevendheid
en werkgelegenheid. Maar het omgekeerde is evenzeer waar: een forse
stijging van de rentevoeten op korte
termijn remt de uitgaven van bedrijven en consumenten af. De ervaring
leert ons dat het ongeveer 12 maanden duurt voor renteaanpassingen
een invloed hebben op de economie.
Bij een bescheiden verhoging kunnen
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In een normale economische context
beschikken beleggers over een uitgebreide waaier aan beleggingsformules,
gaande van aandelen over obligaties
tot spaarrekeningen enz. De keuze valt
vaak op een product met het hoogste
rendement, al dan niet met een aanvaardbaar risico. Vandaag is de keuze
veel beperkter en schakelen beleggers
over op aandelen. Als de rente sterk
opveert, kunnen de aandelenmarkten
onder druk komen te staan, omdat een
deel van de beleggers zullen terugkeren naar minder risicovolle producten.
Dit heeft ook gevolgen voor bestaande
obligaties, want als de intrestvoeten
stijgen, dalen de obligatiekoersen en
omgekeerd. De impact van een renteverhoging is nog groter bij lage rentevoeten. En hoe langer de looptijd van
een obligatie, hoe groter de invloed.
Anderzijds kunnen nieuwe obligaties dan weer rekenen op een hogere
coupon.
De toespeling op de tapering van de
Fed in mei 2013 ligt nog vers in ons
geheugen. De reactie was enorm. Rentevoeten schoten de hoogte in, waardoor obligaties in waarde daalden.
Voorbeelden uit het verleden tonen
echter aan dat een goed voorbereide
en gematigde renteverhoging niet
noodzakelijk een dramatische invloed
heeft op de financiële markten. De
geplande renteverhoging is de meest
geanticipeerde beweging ooit en is
grotendeels al in de koersen verrekend. Toch kunnen we niet ontkennen
dat de aankomende renteverhoging
uniek is: we leven in een bijzonder en
kunstmatig tijdperk. Tenslotte kunnen
de financiële markten verslaafd geraakt zijn aan een hoge dosis monetaire stimuli.

Wisselmarkten

Verenigd Koningrijk staat voor
cruciale verkiezingen

Brexit of
geen Brexit?
De verkiezingen op 7 mei zijn cruciaal voor het Verenigd Koninkrijk. Er wordt niet enkel beslist over welke
partij of coalitie de economische koers de komende jaren zal uitstippelen, maar ook of er een referendum komt
over de rol van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie (Brexit). Na een sterke stijging staat het Britse
pond een volatiele periode te wachten.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

Verkiezingskoorts

De hoofdrolspelers in de Britse verkiezingsstrijd:

• De Conservatieven (Tories): vormen samen met de liberaal-democraten
de huidige centrumrechtse regering onder leiding van premier Cameron.
Voorstanders van een referendum over een Brexit en van de voortzetting
van het huidige strenge besparingsbeleid.
• Labour: de sociaal-democratische uitdagers onder leiding van Ed Miliband.
Tegenstanders van een referendum en van de te strenge besparingspolitiek
van de huidige regering.
• Liberaal-Democraten: huidige coalitiepartner van de Conservatieven. ProEU en dus gekant tegen een referendum.
• UK Independence Party (UKIP): zeer eurosceptische partij met Nigel Farage
als voorzitter. Rechtstreekse concurrent van de Conservatieven in de strijd
voor de rechterzijde van het politieke spectrum.
• Scottish National Party (SNP): Schotse onafhankelijkheid als speerpunt.
Beconcurreert Labour op haar linkerflank maar is wel een mogelijke coalitiepartner voor Labour.
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Nationale verkiezingen zijn altijd een
ijkpunt voor de economische richting
van een land, en dus ook voor de perspectieven van de lokale munt. Dat is
voor de verkiezingen op 7 mei in het
Verenigd Koninkrijk (VK) niet anders,
al is er deze keer een extra factor in
het spel: de conservatieve partij van
huidig premier David Cameron heeft
aan een eventuele verkiezingsoverwinning immers de belofte gekoppeld
om een referendum te organiseren
over de rol van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie (EU).
De groeiende populariteit van UKIP
is een rechtstreekse aanval op de
rechterflank van de Conservatieven.
Om eurosceptische kiezers te paaien
beloofde Premier Cameron een referendum te organiseren (eind 2017?)
over een eventuele uitstap uit de EU.
Dit plaatst de Conservatieven echter
in een moeilijke strategische positie.
Volgens de huidige opiniepeilingen is
het immers onwaarschijnlijk dat één

enkele partij een volstrekte meerderheid haalt bij de verkiezingen van 7
mei. Labour en de Tories strijden in
een nek-aan-nek race voor de titel
van grootste partij (met elk tussen
de 30 en 35% van de stemmen), maar
het zijn de kleinere partijen (UKIP, Lib
Dem en SNP) die kingmaker zullen
zijn in een verwachte coalitieregering
(een zogenaamd hung parliament).
Een referendum over een Brexit komt
er dus enkel als de Conservatieven een
volstrekte meerderheid halen (momenteel onwaarschijnlijk) of als ze in
een coalitieregering stappen met UKIP
(eveneens weinig waarschijnlijk). Het
meest ‘logische’ scenario bij een overwinning van de Tories is een voortzetting van de huidige coalitie met de
Liberaal-Democraten. Die zijn echter
pro-EU en dus gekant tegen een referendum. Gezien hun potentiële positie
als kingmaker hebben ze sterke troeven om Cameron op zijn beslissing te
laten terugkomen. Een Brexit is dus
nog lang niet aan de orde.
Als Labour het haalt, is de kans groot
dat het huidige vrij strenge besparingsbeleid wordt versoepeld en er
een mildere sociale politiek gevoerd
wordt. Gezien het aanhoudende relatief hoge structurele begrotingstekort
kan een soepeler fiscaal beleid de
waarde van de munt (GBP) onder druk
zetten. Ook al is een EU-referendum
bij een overwinning van Labour van
de baan, toch kan het pond dus onder
druk komen te staan.
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verhoogde onzekerheid en volatiliteit
zorgen. Dit kan in de aanloop naar het
referendum voor verkoopdruk zorgen
op het pond en voor een uitstel van
investeringen op lange termijn. Een
eventuele Brexit roept vooral veel
vragen op. Bv. wat met Britse exportbedrijven? Zullen deze geconfronteerd
worden met aanzienlijk hogere kosten
(toetredingsbarrières op de Europese
markt, hogere administratieve kosten,
...). En wat met de City (de financiele sector in Londen). Veel Europese
banken hebben hun hoofdzetel of een
belangrijke afdeling in Londen. Blijft
Londen het financiële hart van Europa
als het Verenigd Koninkrijk zich losscheurt van de EU? Kortom, meer vragen dan antwoorden.

Onderliggende fundamenten
van het pond

Het is niet ons basisscenario, maar
het loont de moeite om zich af te vragen wat er gebeurt als het wel tot een
referendum komt en de kans op een
Brexit stijgt.

Momenteel is een referendum, laat
staan een Brexit, niet ons basisscenario. Om de vooruitzichten van het
pond in te schatten, laten we ons
daarom nog altijd vooral leiden door
de onderliggende macro-economische
fundamenten van de Britse economie.

Mochten de Britten de EU de rug toekeren is het lang niet zeker dat de
voordelen opwegen tegen de nadelen,
zeker niet op relatief korte termijn. Zo
zou een referendum voor een sterk

Deze zien er lang niet slecht uit. Vooral onder impuls van de dienstensector
en de bouwsector herstelden de economie en de arbeidsmarkt sneller dan
verwacht. Vorig jaar groeide het Ver-

Wat als?

2011
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enigd Koninkrijk al met 2,7% en ook dit
jaar wordt een even sterke groei verwacht. Toch staan we niet onmiddellijk voor een renteverhoging. Door de
scherpe daling van de energieprijzen
is de inflatie fors teruggevallen. De
verwachtingen van een eerste renteverhoging worden uitgesteld, wat de
forse klim van het pond afremt.

Conclusie
Op langere termijn zien de economische vooruitzichten er beter uit
in het VK dan in de eurozone. Een
groeiend renteverschil kan dus
het pond hoger duwen. Maar op
korte termijn zijn er obstakels. De
onzekerheid in de aanloop naar de
verkiezingen op 7 mei kan het fors
gestegen Britse pond doen terugvallen ten opzichte van de euro.
Wie deze volatiliteit wil vermijden,
kan winst nemen op het pond.

Europese aandelenmarkten

Resultatenseizoen

Overzicht &
vooruitzichten
In 2014 werd de winstprognose voor de Europese bedrijven grosso
modo bevestigd. 50% deed het beter dan verwacht, 15% voldeed aan de
verwachtingen en 35% bleef eronder.
–––
Sandra Vandersmissen, Patrick Casselman & Rudy De Groodt,
senior equity specialist

Verrassende sectoren in 2014

groeiverwachting voor 2015 neerwaarts bijgesteld werd
naar +6%. De verklaring hiervoor ligt voornamelijk in de
verwachte winstdaling bij energie- (-38%) en mijnbouwbedrijven (-9%) en een negatieve wisselkoersimpact bij
de Zwitserse multinationals. Ook in 2015 wordt de sterkste winstgroei verwacht in de sectoren bank (+25%), auto
(+17%), technologie (+15%), evenals media (+18%), en
transport en toerisme (+26%). Binnen de defensieve sectoren wordt een vlakke winstevolutie verwacht bij nutsbedrijven en telecom, maar een meer dan behoorlijke groei
van 10% tot 12% voor gezondheidszorg en niet-cyclische
consumentengoederen.

Na enkele jaren van winstdaling zal de gemiddelde winstgroei van de Europese bedrijven voor 2014 uitkomen op
6%. Begin 2014 mikten analisten op een herstel met 14%,
maar dit vooruitzicht werd neerwaarts bijgesteld als gevolg van wisselkoerseffecten, de Russische boycots en een
trager herstel in de Eurozone. De sterkste winstgroei deed
zich voor in banksector (+42%), technologiesector (+34%)
en autosector (+33%). In de sectoren telecom, nutsbedrijven en energie daalde de winst.

Winnaars

De aangenaamste verrassingen deden zich voor in de
technologie-, auto- en financiële sector; en merkwaardig
genoeg ook in de olie- en materiaalsector. De winstdaling
door de lagere grondstofprijzen werd er namelijk gedeeltelijk opgevangen door kostenbesparingen, hogere raffinagemarges en lagere belastingen. In het huidige positieve
beursklimaat werden deze verrassingen beloond, terwijl
de markt inschikkelijk was voor de teleurstellingen. Aangezien de koersen sneller stegen dan de winstgroei is er
sprake van een duidelijke opwaardering gedreven door de
extreem lage rente en een toenemende risico-appetijt.

Voorzichtigheid troef voor 2015

Ondanks het positieve olie- en dollareffect blijven Europese bedrijfsleiders voorzichtig voor 2015, zodat de winst-
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Binnen de technologiesector konden vooral spelers van
halfgeleiders en hardware met sterke groeicijfers en dito
vooruitzichten uitpakken. Ook hier speelt de hogere dollar
in de kaart. We zetten in op achterblijvers zoals ATOS. De
sterke winstgroei in de autosector is te danken aan het
herstel van de Europese markt (lage olieprijs verhoogde de
koopkracht), China, kostenbesparingen en lagere grondstofprijzen. Daimler (succes vernieuwd gamma en operationele hefboom) en Renault en Peugeot (indrukwekkende
kostenbesparingen) zorgden voor de grootste verrassing.
De waardering van de sector is nog relatief goedkoop.
Volkswagen is de favoriet. Toch kan hier en daar wat winst

veilig gesteld worden. We blijven ook positief voor de chemiesector met meevallers
AkzoNobel en DSM, ook al is deze sector
nog steeds niet erg geliefd bij de beleggers.
De vooruitzichten voor 2015 zijn veelbelovend. Lagere inputkosten zullen voornamelijk een invloed hebben op de speciaalchemiespelers. Dat heeft te maken met de
sterke USD en een verder volume- en prijsherstel in de toekomst. Zowel bij de banken als verzekeraars zagen we overwegend
positieve winstpublicaties. Bankiers uit de
kern van de eurozone profiteerden van een
lichte kredietgroei en dalende provisies voor
slechte kredieten. De nettorentemarges vielen mee. We blijven neutraal en selectief
(ING, Crédit Agricole). Bij de verzekeraars
waren de solvabiliteitsratio’s behoorlijk
en werd zoals verwacht het dividend verhoogd. Binnen de sector mikken we op AXA
en Delta Lloyd. Ondanks de fors gedaalde
grondstofprijzen bleken de resultaten van
de mijnbouwgroepen resistenter. De verklaring ligt in de toegenomen productievolumes, de beperking van de kosten, investeringen en de waardedaling van lokale
productiemunten (AUD, CAD en ZAR). In de
telecomsector is het einde van de winstdalingen nabij (stabilisatie tot licht herstel
vanaf 2015) dankzij kostenbesparingen,
toenemend 4G-dataverkeer en een betere
prijsomgeving in het vaste lijnsegment.

stijging van de marge. Voor 2015 wordt
verwacht dat die tendens zich voortzet. Bovendien leiden wisselkoersen tot opwaartse
winstaanpassingen, behalve voor Nestlé.
We verwachten een gemiddelde winstgroei
per aandeel van 10 tot 15%, het hoogste
cijfer sinds jaren. Omdat de waarderingen
hierop anticipeerden, met koers-winstverhoudingen van 20-23x, raden we aan om
wat winst te nemen (bv. Unilever, Nestlé).

Zwakker dan verwacht

Industriële conglomeraten zoals Philips,
Siemens en ABB stelden teleur, respectievelijk door een zwakke markt voor medische
apparatuur en lagere orders van de energiesector. De Franse elektronicaproducenten Schneider en Legrand alsook Randstad
presteerden beter dan verwacht.
2014 was voor de luxesector een zwak jaar als
gevolg van wisselkoerseffecten, en de anticorruptiecampagne en nieuwe trends in
China. Toch lijkt het ergste achter de rug en
verhoogt de sterke USD de koopkracht van
Aziatische en Amerikaanse toeristen. Vooral
voor Swatch verwachten we een operationeel herstel.
Voor nutsbedrijven waren er neerwaartse
winstherzieningen als gevolg van de lagere
energieprijzen en de impact op de elektriciteitsprijzen.

Zoals verwacht

Door de forse duik van de olieprijs werden
de verwachtingen in de energiesector tot
38% neerwaarts bijgesteld. We blijven voorzichtig met enkel Royal Dutch als favoriet,
omdat die een hoog dividend kan blijven
betalen, en zetten in op Fugro als overnamekandidaat. Voor de betere leerlingen in
de Gezondheidszorg, namelijk Novartis,
Roche en Bayer, zal 2015 in lijn liggen met
2014. Dit betekent een aanhoudende lichte
groei van omzet en winst per aandeel. Roche is de favoriet (achterblijver, recent sterk
pijplijnnieuws).
Met uitzondering van Unilever waren de
kwartaalresultaten van de niet-cyclische
consumentengoederen zoals verwacht
(Nestlé, Danone) tot beter dan verwacht
(l’Oréal, Beiersdorf) en tonen een gemiddelde omzetgroei van 4% en een lichte

Ons advies over de aandelen in dit artikel
BEDRIJF

Evolutie van het advies over de laatste

DATUM

AkzoNobel

van Kopen naar Houden

08.12.2014

Atos

Kopen

/

12 maanden

AXA

Kopen

/

Crédit Agricole

van Kopen naar Houden

10.11.2014

Delta Lloyd

Kopen

/

DSM

van Houden naar Kopen

07.05.2014

Fugro

van Houden naar Kopen

13.03.2015

ING

Kopen

/

Nestlé

Houden

/

Roche

van Houden naar Kopen

22.01.2015

Royal Dutch Shell

van Houden naar Kopen

30.03.2015

Unilever

Houden

/
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AANDELEN in de kijker

ARM HOLDINGS
De mobiele internetplay bij uitstek
voor 2015!
Nu de Nederlandse lithografieproducent ASML zijn
favorietenrol in 2014 heeft kunnen waarmaken dankzij de
uiteindelijke doorbraak van de nieuwe EUV-technologie
voor fabricage van alsmaar krachtigere en kleinere chips,
zetten we dit jaar sterk in op de Britse technologiegroep
ARM Holdings (ARM). Deze architect van mobiel internet
zal als geen ander kunnen profiteren van bovengenoemde
technologische innovaties. Hoog tijd dus voor een
kennismaking.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

Een wereld in volle verandering

95% van alle smartphones ter wereld op ARM- processoren - Apple is zijn grootste klant - en in 35% van alle elektronische toestellen zit ARM-technologie.

Bovendien surft de technologische sector mee op de golf
van belangrijke innovaties zoals big data, cloudification
(IT in the cloud of in de wolken), de onstuitbare opmars
van mobiel internet en de explosieve groei van Internet
of Things (IoT). Met rasse schreden evolueren we naar
een samenleving waar alles en iedereen voornamelijk via
mobiel internet is geconnecteerd. We verwachten dan ook
een vloedgolf van nieuwe toepassingen en dus groei- en
winstkansen voor technologiewaarden.

Koersevolutie (GBp) aandeel ARM Holdings

In de Europese sectorstrategie zijn we al lange tijd positief over de technologiewaarden en dat blijft ook zo. Het
verwachte economische groeiherstel zal leiden tot een
stijging van de IT-uitgaven bij bedrijven en bijgevolg een
winsttoename bij technologiebedrijven.

De cijfers spreken voor zich

ARM is de grootste ontwerper van microprocessoren ter
wereld voor mobiele applicaties zoals smartphones, tablets en gerelateerde technologieën. Momenteel werkt
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De grootste troeven van de groep zijn:
- 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.

Mobiele toestellen zijn steeds vaker
het populairste communicatietoestel.
Maar onze resultaten zijn niet enkel
afhankelijk van het mobiele.
We willen altijd een intelligente
meerwaarde bieden.

Groeiversnelling in 2015 en 2016

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).

Noel Hurley,
algemeen directeur CPU-groep bij ARM

(+ 36%) waren beter dan verwacht. Naast
de hogere totale licentieverkopen (+27% en
+30% bij de microprocessoren) is vooral de
stijging van de royaltyverkoop op jaarbasis
(van + 7% tot +13%, zelfs +16% bij de microprocessoren) een meevaller. Na een relatief
zwakke groei in de laatste vijf kwartalen is
de trend duidelijk gezet. Deze groeiversnelling zal ook de komende kwartalen blijven
duren.

Bemoedigende resultaten

Recent publiceerde ARM fors betere resultaten voor het vierde kwartaal. De totale
omzet is met 18% gestegen naar 358 miljoen USD (19% in GBP, wat ver boven consensus lag). De verklaring hiervoor ligt …
juist in de groeiversnelling van zowel licentie- als royalty-inkomsten. Ook de operationele winst (+25%) en de winst per aandeel

Conclusie
De groeiversnelling van de inkomstenstroom in 2015 en 2016 en de lancering van nieuwe producten/marktsegmenten (servers) zijn volgens ons een
voorteken van een stijging van de aandelenkoers. 95% van de inkomsten is
uitgedrukt in USD, tegenover slechts 50% van de kosten. ARM is dus een uitgesproken dollarplay.
De koers van het aandeel bereikte recent nog de belangrijke weerstandsdrempel op lange termijn van 1100 GBp, waardoor de koers in de komende
maanden fors kan stijgen naar een eerste voorzichtig koersdoel van 1300 GBp.
ARM blijft dus een parel in de Europese technologiesector.
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN

Duurzaam beleggen betekent niet inboeten aan rendement

Groene
obligaties

Steeds meer beleggers gaan op zoek naar duurzame beleggingen. Wat er met hun spaargeld gebeurt,
is bijgevolg een van de belangrijkste criteria om hun portefeuille op te bouwen. De obligatiebelegger is hier
geen uitzondering op. De groene obligaties of Green Bonds zijn dan ook voor hem bedoeld.
–––
Jérôme Massin, investment specialist Fixed Income & Private Equity

Een beetje geschiedenis ...

In 2007 werden de eerste groene obligaties gelanceerd.
Het ging hier om effecten van hoge kwaliteit (AAA-rating)
uitgegeven door supranationale instellingen zoals de Europese Investeringsbank (EIB) en de Wereldbank.
In maart 2013 nam de markt een hoge vlucht: de eerste grote uitgifte van het International Finance Corporation (filiaal van de Wereldbank) - voor een bedrag van
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1 miljard dollar - werd in minder dan een uur tijd volledig onderschreven. Enkele maanden later maakte de
markt een beslissende ommekeer en verwelkomde de eerste grote uitgiften van groene obligaties door bedrijven als
EDF, Bank of America en Vasakronan. Sindsdien bleven de
groene bedrijfsobligaties toestromen, met onder meer de
welbekende uitgifte van GDF SUEZ voor een bedrag van
2,5 miljard euro (3,44 miljard dollar) in maart 2014.

Momenteel zijn de groene obligaties voldoende liquide op de markten en worden
ze voornamelijk in euro, dollar en Zweedse
kroon verhandeld.

Wat is een groene obligatie?

Een groene obligatie is een schuldinstrument waarvan het opgehaalde kapitaal
geïnvesteerd wordt in projecten die voordelen opleveren voor het milieu en/of de
maatschappij. Zo halen emittenten van
‘klimatologisch verantwoorde’ obligaties
geld op om bijvoorbeeld de bouw van nietvervuilende fabrieken of windmolenparken
te financieren.
Een groene obligatie werkt net zoals een
klassieke obligatie. Enkel de bestemming
van het opgehaalde geld maakt de obligatie groen, zonder dat het u meer kost.
Het rendement is vergelijkbaar met dat
van obligaties met dezelfde looptijd, achtergesteldheid, coupure enz. van dezelfde
emittent.

Welk voordeel biedt dergelijke
emissie?

Groene obligaties hebben geen bijzonder
statuut. En dat brengt ons bij een paradox als men het over milieuoverwegingen
heeft. Iedereen is het erover eens dat het
beleid dringend groener moet worden,
maar niemand is echt bereid de prijs ervoor te betalen. Dit geldt ook voor groene
obligaties.

bEdRAG (In EuR) AAn uITGIfTEn VAn GROEnE OblIGATIEs Op dE
pRIMAIRE MARKT
40
35
Bedragen in miljard eur

Enkel de bedrijfsuitgiften van mindere
kwaliteit (met zogenaamd hoog rendement) ontbraken nog. Dit werd al snel
goedgemaakt met de uitgifte van een obligatie door het Spaanse bedrijf Abengoa
Greenfield, actief in de sector van de hernieuwbare energie.

30
25
20
15
10
5
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Jaren

gen zorgen voor een betere spreiding van
de financieringsbasis, maar zijn ook goed
voor het imago. Met de groene obligaties
kunnen de emittenten de dialoog aangaan
met een groeiende basis van verantwoorde
beleggers. Getuige daarvan zijn de groeicijfers van deze markt in volle bloei.

Enkele cijfers

4,5 miljard euro in 2012, 40 miljard in 2014
en meer dan 100 miljard euro gepland voor
2015. Ook al lijken deze bedragen onbeduidend in vergelijking met de globale obligatiemarkt (ongeveer 80 triljoen euro), ze zijn
toch aanzienlijk vergeleken bij de bedragen
uit andere milieu-initiatieven. Het bedrag
aan groene obligaties ligt dit jaar al meer
dan drie keer zo hoog als het bedrag dat
Duitsland gestort heeft om groene energie te subsidiëren, momenteel toch wel de
grootste milieusubsidie in Europa.

Maar als bedrijven via groene obligaties
geen geld kunnen ophalen tegen een lagere kostprijs, waarom geven ze dan deze
schuldinstrumenten uit met veel striktere
beleggingsclausules?
Het antwoord op die vraag lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar een groene
obligatie kan voor heel wat ondernemingen
het verschil maken. Dergelijke financierin-
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Bronnen:
http://www.climatebonds.net
BNP Paribas
Bloomberg
Worldbank

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN

Een maatschappelijk verantwoorde diversifiëring

Multi-Assetfondsen van
BNPP IP
De laatste jaren kennen de Multi-Asset-fondsen een groeiend
succes bij een breed publiek van institutionele beleggers,
zakenbanken en vermogensbeheerders, evenals bij particuliere
beleggers. Zelden wordt echter het beleggingsbeleid van deze
fondsen uitgestippeld vanuit een maatschappelijk verantwoorde
invalshoek. BNP Paribas Investment Partners vormt hierop een
uitzondering.
–––
Pierre-Amaury Tabarly, investment specialist

What’s in a name?
Multi-Asset-fondsen zijn Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB’s)
die in alle beleggingsklassen (assets) kunnen beleggen: aandelen, vastgoedaandelen obligaties, …. Het aanbod is aanzienlijk: er zijn fondsen met
kapitaalbescherming, fondsen die streven naar een maximaal rendement
en fondsen die een regelmatig inkomen willen bieden. Hun grootste troef?
Een sterk gediversifieerde portefeuille en een flexibel beheer.
Vandaag zijn veel beleggers op zoek naar
ethisch verantwoorde beleggingen, een formule die BNP Paribas Investment Partners
(BNPP IP) als pionier van het zogeheten SRIbeheer (Socially Responsible Investment of
maatschappelijk verantwoord beleggen) al
heel vroeg lanceerde. BNPP IP ontwikkelde
reeds in 2002 een productenaanbod met
ethiek, milieu en maatschappij als centraal
thema.
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Met duurzame (sustainable) compartimenten wil de onderneming beleggers met interesse voor SRI een kant-en-klare formule
aanbieden. De compartimenten spreiden
hun vermogen over verschillende activa.
Het obligatiegedeelte is belegd in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van hoge
kwaliteit. Emittenten die volgens het SRIonderzoeksteam niet beantwoorden aan
de MMG-criteria (Milieu, Maatschappij en
Governance) worden hierbij uitgesloten. De
compartimenten beleggen ook een deel van
hun vermogen in aandelen en vastgoed op
basis van beleggingsthema’s die het MultiAsset Solutions-team (MAS) selecteert. Bij
BNPP IP treedt het Multi-Asset Solutionsteam op als steering committee dat beslist
over de concrete investering van het vermogen.

Wat zijn de beleggingsklassen van vandaag?
We geven het woord aan Bart Van Poucke, fondsbeheerder: “Sinds de winstneming op een
lange-termijnpositie die begin dit jaar geopend werd, is het beleggingsteam voorzichtiger
op de markt en vreest voor een toename van de volatiliteit tijdens de volgende weken.
Die vrees is vanzelfsprekend ingegeven door de politieke situatie en het onzekere lot
van Griekenland, maar ook door andere factoren, zoals de evolutie van de olieprijs en
de recente sterke schommelingen van bepaalde munten. Ik ben positief voor bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, omdat de maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) deze
beleggingsklasse wellicht ondersteunen, ook al is ze zelf niet van plan om bedrijfsobligaties
te kopen.”

Actuele beleggingsthema’s

Vandaag zijn de beleggingsthema’s
groen vastgoed, water, menselijke
ontwikkeling en milieu.
Het thema ‘duurzaam vastgoed’ rekent op een lager energieverbruik in
gebouwen, overeenkomstig de evolutie van de Europese regelgeving.

seerd op drie grote onderzoeksfactoren: waarderingen, macro-economische context en marktsentiment.
Deze factoren zijn dan weer per beleggingsklasse opgesplitst in specifieke subfactoren.

In thema’s als water en milieu kan
men via het aandelengedeelte op
wereldschaal beleggen. In het waterthema willen we beleggen in ondernemingen met producten en diensten
die bijdragen tot een beter evenwicht
tussen vraag en aanbod in de sector.
Volgens de Organisatie van de Verenigde Naties kampt twee derde van
de wereldbevolking vanaf 2050 met
waterstress. Dit cruciale thema toont
duidelijk aan dat beleggingskansen
ook voortvloeien uit de noodzaak om
rekening te houden met de maatschappelijke, ethische en ecologische
wijzigingen van morgen.

Beheer met een overtuiging

Elk van deze thema’s is toegewezen
aan een SRI-onderzoeksteam. Het
MAS-team zorgt daarentegen voor de
concrete investering van het compartiment. Dat betekent dat naargelang
van de overtuiging van de beheerder
wordt belegd in aandelen eerder dan
in obligaties, dan weer in bedrijfsobligaties eerder dan in overheidspapier,
enz. Deze overtuigingen zijn geba-

Conclusie
Multi-Asset-fondsen hebben een vrij defensief profiel.
Hun drie grote bronnen van toegevoegde waarde zijn:
1. een flexibel beheer: de samenstelling van de portefeuille kan snel aangepast worden aan de marktomstandigheden,
2. een actieve selectie van effecten in elke beleggingsklasse, en
3. een focus op ethiek en maatschappelijk verantwoorde thema’s
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Wilt u nog meer weten over de economische actualiteit?
Markets Daily

Markets Weekly

Blog Philippe Gijsels

Dagelijkse marktanalyse

Korte analyse en
strategische aanbevelingen

Philippe Gijsels geeft zijn kijk
op de financiële actualiteit

MEER WETEN?

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

