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MAART 2016
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Maart 2016 zal in onze geheugens gegrift blijven als een
buitengewoon tragische maand. De barbaarse aanslagen
in Brussel hebben de Belgische bevolking verbijsterd
achtergelaten. Het prille, warme lentegevoel werd de kop
ingedrukt door een kille terreurdaad.
Op de kapitaalmarkten heerste in maart vooral
besluiteloosheid. De Europese centrale bank startte de
maand nochtans met een historische interventie waardoor
de markten hun herstel sinds midden februari kunnen
bestendigen. Voorzitter Draghi doet zijn bijnaam ‘Super
Mario’ weer alle eer aan: de herfinancieringsrente werd
teruggebracht tot 0%, de depositorente verlaagd tot -0,4%,
de opkoop van activa opgetrokken tot 80 miljard euro per
maand en uitgebreid met bedrijfsobligaties …

Nadat ze het manoeuvre aanvankelijk op gejuich hadden
onthaald, begrepen de Europese markten algauw dat ‘Super
Mario’ met de grenzen van het onmogelijke flirt. Aan de
andere kant van de oceaan bevestigde de voorzitster van de
Federal Reserve, Janet Yellen, dat de anemische wereldgroei
en de onzekere evolutie van de inflatie pleiten voor een
behoedzaam monetair beleid dat aandacht heeft voor de
internationale factoren.
Op de markten is er dus nog maar weinig sprake van
lentekriebels. Gedesoriënteerd door de heersende
onzekerheden twijfelen de koersen sinds midden maart
over welke kant ze uit willen. Laten we hopen dat april en de
lentezon licht in de duisternis brengen.
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CatCH 22
centRale banken Redden
volatiel eeRste kwaRtaal
Dat het eerste kwartaal van dit jaar op de ﬁnanciële markten erg volatiel
was, is een stevig understatement. Aandelen en risicovolle obligaties
kenden als gevolg van de dalende olieprijs en de angst voor een harde
landing in China de slechtste jaarstart sinds mensenheugenis. En toen
scheen plots de zon opnieuw: vanaf 11 februari zagen we een bijna even
spectaculair herstel. Maar hoe lang kunnen de centrale banken de
markten nog naar hun pijpen laten dansen?
Een catch 22-situatie loert om de hoek.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy ofﬁcer

Als de markten zo drastisch van koers veranderen als in het eerste trimester,
is er meestal een centrale bank in het spel. In dit geval waren er niet één maar
twee centrale banken bij betrokken. Mario Draghi verlaagde nog maar eens de
rente en daar bovenop trok hij de toch al aanzienlijke maandelijkse aankopen
van vastrentend papier nog verder op. Het totale inkoopprogramma steeg van
60 naar 80 miljard EUR per maand. Maar de grote verrassing was niet alleen
de verhoging , maar vooral de aankondiging dat er nu, naast overheidspapier,
ook bedrijfspapier zal worden gekocht. En zo gaat het grootste financiële experiment in de geschiedenis verder.
Toch was de impact van de Federal Reserve zo mogelijk nog groter. Janet
Yellen moest daarvoor niet eens bijkomende maatregelen aankondigen of meer
geld op tafel gooien. Het volstond gewoon te ‘beloven’ dat de rente de eerste
tijd niet omhoog gaat en duidelijk te maken dat als de rente wel zou stijgen
dit maar mondjesmaat zal gebeuren. Dit konden de risicomarkten – en vooral de groeimarkten – wel smaken. Zij hebben immers een broertje dood aan
Amerikaanse renteverhogingen en een te sterke dollar. Dat betekent ook dat
Mario Draghi niet helemaal zijn zin kreeg. De Europese rentepaus zou graag
de eenheidsmunt nog verder zien verzwakken om de Europese economie aan
te vuren en de inflatie een duw in de rug te geven. Maar zolang Janet Yellen de kwantitatieve versoepeling van de ECB beantwoordt met een extreem
lage rente, komt daar niet veel van in huis. Met andere woorden, er is niets
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nieuws onder de zon: de centrale banken blijven oppermachtig en bepalen
in sterke mate de bewegingen op de
financiële markten en daarbij lijkt de
Federal Reserve nog net iets machtiger en toonaangevender dan de ECB.
Behalve dan dat mevrouw Yellen en
haar Fed zich nu toch stilaan in een
zelf geschapen catch 22-situatie beginnen te bevinden.

pelen. Stuk voor stuk zijn het intelligente mensen. Maar de situatie doet
ons toch aan Joseph Heller denken.
Daarom blijven we reikhalzend uitkijken naar de economische cijfers die
de komende weken en maanden op
onze schermen zullen verschijnen en
vooral of en hoe de Fed uit de door
zichzelf geschapen catch 22 zal weten
te ontsnappen …

fed in een catch 22-situatie

de volgende recessie

Catch 22 was de debuutroman van
de Amerikaanse auteur Joseph Heller. Toen het boek in 1961 verscheen,
was de Tweede Wereldoorlog waarin
het zich afspeelde al lang voorbij,
maar Heller had er dan ook tien jaar
aan gewerkt. In het boek komen een
aantal absurde regels voor en de regel
‘Catch 22’ zou de schrijver wereldberoemd maken.
Iedere gevechtspiloot die niet goed bij
zijn verstand is, mag naar huis. Maar
daartegenover staat de regel die zegt
dat iedereen die naar huis wil, blijkbaar erg verstandig is en dus niet in
aanmerking komt voor ontslag uit de

dienst. Sinds het succes van de roman
is een catch 22 zowat synoniem geworden voor een situatie waarbij men
schijnbaar geen kant meer op kan.
Spijtig genoeg lijken de problemen
waarmee mevrouw Yellen en haar
kompanen van de Fed momenteel
worstelen daar heel sterk op.
De afgelopen weken is de dollarstijging gestopt omdat de Federal
Reserve aangaf dat de rente in de
Verenigde Staten misschien niet zo
snel en zo hard omhoog zal gaan als
werd gevreesd. Dat heeft de druk op
de Chinese yuan, de groeimarkten, de
groeimarktenmunten en de grondstoffen stevig doen afnemen. Deze
hebben immers één ding gemeen:
een grondige afkeer van Amerikaanse
renteverhogingen en een stijgende
dollar. Het ‘toeval’ wil dat de zwakte
van de wereldeconomie en het eerder
opgesomde lijstje nu net de hoofdredenen zijn om die rente niet te verhogen. Tot dusver missie volbracht.
Maar het stijgen van ditzelfde lijstje
vermindert de druk op de Fed om de
rente niet te verhogen. Daartegenover staat dat bij de eerste hint van
de Fed over een renteverhoging, het
groeimarktencomplex weer begint te
dalen. Daardoor neemt de druk weer
toe om het toch maar niet te doen.
Het is misschien iets te sterk om te
zeggen dat er echt geen uitweg is
voor mevrouw Yellen en haar disci-

•5•

Een bijkomend probleem is dat de
Federal Reserve, net zoals bijna alle
andere centrale banken, nagenoeg
geen munitie lijkt over te hebben voor
een eventuele volgende recessie. Wat
is de kans op een Amerikaanse recessie? 100%! Recessies zijn immers van
alle tijden … Je weet alleen niet juist
wanneer de volgende langskomt. Het
is dus weinig waarschijnlijk dat de
periodes van negatieve economische
groei plots zomaar zouden verdwijnen. De hamvraag is dan: wanneer
mogen we de volgende recessie verwachten? Is die al voor 2017, voor
2018 of nog later? Eigenlijk is dit niet
zo belangrijk. Als de Fed nu doorgaat
met een bijzonder geleidelijk en voorzichtig opwaarts rentebeleid waarbij
het niet eens zeker is dat er effectieve
renteverhogingen komen, zal de rente
uiteraard maar weinig neerwaartse
marge bieden wanneer dit nodig is.
Bij de aanvang van de vorige Amerikaanse recessie bedroeg de kortetermijnrente 5%. Hoe hoog of laag zal de
rente staan als de volgende recessie
zich aandient? Zal bij het aanbreken
van een Amerikaanse recessie de rest
van de wereld voldoende geïmmuniseerd zijn? Wat zal dan de Europese
rente zijn? En de Japanse? Ongetwijfeld komen er dan opnieuw een paar
rondjes kwantitatieve versoepeling.
Misschien haalt men nog een aantal
andere geheime monetaire wapens
uit het arsenaal. Maar het beginpunt
zal moeilijker zijn. We kunnen ons niet
van de indruk ontdoen dat er steeds
meer geld in het financiële systeem

Marktoverzicht

moet gepompt worden om een min of meer gelijkaardig
markteffect te bekomen. Dit is allemaal niet voor morgen
en zelfs niet voor overmorgen. Maar geluk bevoordeelt de
voorbereide geest.

Goud blijft een goed alternatief

Dit alles maakt dat goud, zolang we niet overdrijven, een
goede diversificatie blijft in de portefeuille. Naarmate de
centrale banken meer en meer geld creëren, vermindert de
waarde ervan en worden ‘echte activa’ mechanisch meer
waard. De stijging van het gele metaal werd tot voor kort
bemoeilijkt door de angst dat de Federal Reserve snel de
rente zou beginnen te verhogen en dat ook de Amerikaanse
dollar weer fors zou gaan beginnen te stijgen. Twee dingen
die goud haat. Maar nu de kans hierop is afgenomen, lijkt

niets een geleidelijke verdere stijging in de weg te staan.
Ook op fundamenteel vlak ziet het plaatje er gunstig uit.
Net nu de vraag naar goud stijgt, piekt ook het aanbod. De
productie begint zelfs te dalen want door de lage goudprijs
werd er de laatste jaren veel minder in nieuwe productiecapaciteit geïnvesteerd. De ontginning van goud en andere
grondstoffen heeft een bijzonder lange opstarttijd en dat
betekent dat het na de investeringsbeslissing nog jaren
duurt vooraleer de productie daadwerkelijk stijgt. Maar
ondanks al deze positieve elementen is het belangrijk om
niet te overdrijven. De waardering van goud blijft immers
altijd een heikele zaak en bovendien blijft de hoge volatiliteit nog aanslepen. Maar waarom altijd matig zijn? Laten
we deze keer matig zijn met de matigheid.

Markante feiten van het discretionair BEHEER in maart
Monetaire munitie stilaan op?
De centrale banken hebben ook in
de voorbije maand het ritme op de
kapitaalmarkten aangegeven. Op 10
maart vuurde Mario Draghi, voorzitter van de Europese centrale bank,
opnieuw een salvo monetaire maatregelen af. Die forse maatregelen
– toch enigszins verwacht door de
aandelenmarkten – hebben weer
nieuwe laagterecords gezet voor
de rentevoeten. Het ideale moment
dus voor de Europese bedrijven om
goedkoper te gaan lenen.
Missie geslaagd dus voor de ECB?
Niet helemaal, aangezien de interventie van Mario Draghi eerder gemengde gevoelens op de markt
oproept. Bepaalde beleggers hebben de indruk dat het Super Mario stilaan aan inspiratie ontbreekt nadat hij
aankondigde dat de ECB de rentes
niet eeuwig kan blijven verlagen. Bij-

gevolg namen de markten weer een
duikvlucht en zagen ze een deel van
de sinds februari bijeengeschraapte
winst verdampen. Nadat ze in februari op een dieptepunt waren beland,
waren de Europese markten namelijk
tegen midden maart weer met 12%
gestegen, voor ze dan opnieuw correcties te verduren kregen.
Minder volatiliteit
Hoewel ze de voorkeur blijven geven aan Europese aandelen hebben de beheerders niettemin van de
opvering willen profiteren om de volatiliteit van het aandelencompartiment van de portefeuille te verlagen.
Hoewel aandelen van nature altijd
sterk fluctueren, zijn er altijd enkele
die minder op en neer gaan. In ons
vak noemen we die de ‘aandelen
met een lage bèta’.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de
vastgoedaandelen. Die zijn doorgaans stabieler – een erg welgekomen troef in een periode van sterke
volatiliteit. Een ander pluspunt van de
vastgoedaandelen is zonder twijfel
hun dividendbeleid. Ze zijn namelijk
wettelijk verplicht een aanzienlijk deel
van hun inkomsten uit te keren in de
vorm van dividenden. Redenen genoeg dus voor de beheerders om een
deel van het aandelencompartiment
te beleggen in beursgenoteerd Europees vastgoed.
Om de volatiliteit nog verder terug te
dringen hebben de beheerders ook
hun pijlen gericht op een aandelenfonds dat schommelingen wil vermijden door hoogrentende aandelen
op te nemen en de voorkeur te geven aan een optiestrategie.

Valérie de Gheldere, investment manager
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(Bron: Bloomberg Consensus en BNP Paribas Fortis)
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wissELMarktEn

POTENTIËLE BREXIT ZET HET POND ONDER DRUK

veRenigd koninkRijk
moet kieZen
Op 23 juni 2016 beslissen de Britten in een referendum over de plaats van
het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie. De uitkomst is hoogst onzeker
en weegt op de waarde van het pond. De gevolgen van een eventuele Brexit
kunnen groot zijn, in de eerste plaats voor het VK zelf. Wacht zeker het
referendum af vooraleer posities te nemen in GBP.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

Exact een jaar geleden schreven we in Invest News een
artikel over de vooruitzichten van het Britse pond in de
aanloop naar de parlementsverkiezingen van 7 mei 2015.
We wezen toen op een potentieel grote volatiliteit afhankelijk van het verkiezingsresultaat en van de ontwikkelingen rond het referendum over een Brexit. Voor beleggers
die deze volatiliteit wilden vermijden, luidde het advies
toen om winst te nemen op het pond.
Eén jaar later blijkt deze voorspelling grotendeels uitgekomen. Na de onverwacht duidelijke overwinning van premier David Cameron bij de parlementsverkiezingen van 7
mei 2015 verstevigde het pond. Beleggers waren opgetogen over het duidelijke verkiezingsresultaat en het sterke
mandaat voor Premier Cameron om met zijn Conservatieve partij (Tories) alleen het beleid te kunnen verderzetten.

te beletten dat UKIP aan de rechterzijde van het politieke
spectrum nog meer kiezers zou aantrekken.
Eens de wittebroodsweken van de regering voorbij waren, verschoof de aandacht van beleggers en investeerders naar de onzekere uitkomst van het referendum en de
potentieel grote gevolgen voor het VK en zijn munt. Het
aantaL EUr PEr GBP sinds 2014
1,5

1,4

1,3

De verkiezingsoverwinning kwam echter tegen een prijs. In
volle verkiezingsstrijd had Cameron immers beloofd om bij
winst een referendum te organiseren waarbij de bevolking
zich kon uitspreken over de rol van het Verenigd Koninkrijk
(VK) in de Europese Unie (EU). Deze belofte kwam er om
de opgang van de eurosceptische UKIP (UK Independence
Party) van Nigel Farage de wind uit de zeilen te nemen en
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Britse pond deprecieerde scherp (zie
grafiek) en die daling versnelde nog
toen de exacte datum van het referendum werd bekendgemaakt.

Belofte maakt schuld

Op 23 juni 2016 beslist de Britse bevolking over de rol van het VK in de
EU. De uitkomst van het referendum
is bindend. Concreet gaat het over de
vraag of de door Cameron onderhandelde aanpassingen aan het huidige
lidmaatschap voldoende zijn om lid te
blijven van de Unie.
Wordt het ‘ja’, dan worden de beloofde aanpassingen (waarover Cameron
in februari een akkoord bereikte met
de overige 27 EU-lidstaten) doorgevoerd en blijft het VK in de EU. De belangrijkste punten zijn een lagere kinderbijslag voor migrantenkinderen die
nog in het thuisland wonen, een inperking van de sociale zekerheid voor
EU-migranten en een speciaal statuut
voor het VK in de ‘steeds hechtere EU’.
Wordt het ‘nee’, dan is de Brexit een
feit en stapt het VK uit de EU. Uiteraard vervallen dan ook alle bovenstaande akkoorden. Hoogstwaarschijnlijk begint dan een periode van
grote onzekerheid waarbij in eerste
instantie zowel de Britse economie als
de munt fors onder druk kunnen komen. Studies over de mogelijke gevolgen van een Brexit lopen afhankelijk
van het uitgangspunt zeer sterk uiteen. Komt er een volledige scheiding
of een mildere versie? In het laatste
geval kunnen de negatieve gevolgen
(handelsbarrières en hogere kosten)
via bilaterale handelsakkoorden deels
opgevangen worden.

Onzekere gevolgen

De federatie van Britse industriebedrijven becijferde dat de factuur van
een Brexit kan oplopen tot 100 miljard pond en dat er mogelijk 1 miljoen banen kunnen verdwijnen. Ook
de financiële sector gaat bij een Brexit
een onzekere periode tegemoet. Londen is momenteel het onbetwiste

hart van de Europese banksector en
levert zowel rechtstreeks als onrechtstreeks een aanzienlijke bijdrage aan
de Britse economie. De vraag is of bij
een Brexit al deze banken hun Londens filiaal of hoofdkantoor zullen behouden. De kans bestaat dat verschillende banken toch een verhuis naar
bijvoorbeeld Parijs of Frankfurt zullen
overwegen.
Ook al zouden de gevolgen van een
Brexit op korte termijn vooral het VK
treffen, toch valt het zeker niet uit te
sluiten dat ook Europa zowel rechtstreeks (handel) als onrechtstreeks
getroffen wordt door een Brexit. De
zucht naar onafhankelijkheid dreigt
immers ook andere Europese landen
of regio’s aan te steken.
De uitkomst van het referendum is
onvoorspelbaar. Beide kampen liggen in de opiniepeilingen regelmatig
op kop, maar de verschillen zijn nooit
groot en ook de betrouwbaarheid van
de peilingen moet met een flinke korrel zout genomen worden. Herinner
u de verkiezingen van 2015 waar de
peilingen helemaal de mist in gingen.
Kortom, ook op politiek vlak is het onzekerheid troef. Cameron zal uiteraard
zijn onderhandelde akkoord met de
EU verdedigen tegenover de bevolking
en hen trachten te overtuigen om binnen de Unie te blijven. Dit betekent
echter niet dat de Conservatieve partij op één lijn zit. Zo verklaarde Boris
Johnson, de populaire burgemeester
van Londen en tevens één van de kopstukken van de Conservatieve partij,
dat hij voorstander is van een Brexit.

GBP onder druk

Als er één ding is wat de financiële
markten maar matig kunnen appreciëren, dan is het aanslepende onzekerheid. De vrees voor een Brexit duwde
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het Britse pond (GBP) al fors lager en
een verdere scherpe daling is zeker
niet uit te sluiten als het op 23 juni
effectief tot een Brexit komt.
Er is immers nog een tweede element
dat weegt op de munt, namelijk het
rentebeleid van de Britse centrale
bank, en meer bepaald de gewijzigde
verwachtingen rond dat beleid. Tot
vorig jaar was de consensusverwachting dat de Britse centrale bank met
enige vertraging de Amerikaanse Federal Reserve zou volgen in de geleidelijke verstrakking van het monetaire beleid (het optrekken van de
rente), maar die kans is ondertussen
aanzienlijk geslonken. Meer nog, er
gaan zelfs stemmen op om de Britse
rente nog verder te verlagen. De inflatie staat laag door de daling van
de grondstoffenprijzen en de onzekerheid rond het referendum weegt
op de groeivooruitzichten. Bovendien
voert de regering nog steeds een vrij
strikt besparingsbeleid waardoor de
centrale bank op monetair vlak wat
soepeler kan zijn. Een renteverhoging
is dus niet voor binnenkort en ook dit
weegt op de munt.

Conclusie

Door de onvoorspelbare uitkomst
van het referendum en de potentieel grote gevolgen voor het VK, houden we ons momenteel afzijdig van
het Britse pond (GBP). De langetermijnvooruitzichten van de Britse
economie zijn echter niet slecht.
Het pond kan na de sterke terugval
aantrekkelijk worden als de Britten
op 23 juni beslissen om toch in de
EU te blijven.

EUROPESE BANKSECTOR

Richtlijn voor het herstel en
de afwikkeling van probleembanken

Van ‘bail-out’
naar ‘BAIL-in’
De voorbije jaren werd het regelgevend kader voor Europese banken aanzienlijk verstrengd om de banken
veiliger te maken. Binnen de uitbouw van een volwaardige Europese Bankenunie heeft de regeling voor de
afwikkeling van probleembanken belangrijke implicaties. Zo is het voortaan niet meer de overheid (bail-out)
die in eerste instantie de verliezen moet dragen, maar zijn het de aandeelhouders en diverse schuldeisers van
de falende bank die moeten bijdragen (bail-in). Niet verwonderlijk dus dat banken hun totale kapitaalbuffer
voor de absorptie van verliezen de komende jaren verder zullen verhogen.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

Strenger regelgevend bankenkader

Sinds de grote kredietcrisis van 2008 en de daaraan gerelateerde soevereine crisis in 2011 is het regelgevend kader voor
de Europese banken aanzienlijk verstrengd. Denken we maar aan de fors opgevoerde internationale Bazelnormen met
betrekking tot de kapitaalsterkte, liquiditeitsvereisten en een minder risicovolle hefboomwerking. In Europa werd bovendien ook het startschot gegeven voor de uitbouw van een volwaardige Europese Bankenunie die steunt op verschillende pijlers. Dit alles moet uiteraard in de nationale wetgeving van de betrokken landen omgezet en geïmplementeerd
worden. De bedoeling van deze nieuwe regelgeving is om de banken veiliger te maken en ze zo beter te wapenen tegen
een volgende financiële crisis – of beter nog – om deze te helpen voorkomen. Op die manier vergroten deze nieuwe
regels de financiële stabiliteit en dragen ze bij aan het vertrouwen in het voor de economie cruciale financiële systeem.
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Europese Bankenunie:
van ‘bail-out’ naar ‘bail-in’

Specifiek op Europees niveau behelst de gefaseerde uitwerking van een volwaardige
Europese Bankenunie een viertal belangrijke
domeinen:
• één gemeenschappelijke set van toezichtsregels die moet leiden tot harmonisering,
• één bankentoezicht voor de grote Eurolandbanken onder leiding van de Europese
Centrale Bank (sinds november 2014),
• één Europees depositogarantiestelsel voor
spaarders en tenslotte,
• een gezamenlijke aanpak en afwikkeling
van probleembanken.
Vooral bij deze laatste factor die het besmettingsgevaar van een falende bank naar de
rest van het financiële systeem moet helpen
voorkomen, speelt de Europese richtlijn over
het herstel en de afwikkeling van banken (de
zgn. ‘BRRD’) een sleutelrol. Hier zien we een
belangrijk verschil met het oude ‘bail-out’
systeem waarbij de overheid banken in moeilijkheden met belastinggeld moet redden.
In het nieuwe zgn. ‘bail-in’ systeem worden
voortaan de diverse stakeholders van de
probleembank mee in het bad getrokken en
moeten zij tot op zekere hoogte voor de verliezen opdraaien:
• in eerste instantie komen uiteraard de aandeelhouders zelf aan bod,
• vervolgens de houders van hybride obligaties (instrumenten tussen eigen vermogen
en obligaties),
• en indien dit nog niet volstaat kunnen ook
de gewone obligatiebezitters en depositohouders voor bedragen boven de gegarandeerde 100.000 EUR spaartegoeden aangesproken worden.
Niet onbelangrijk hierbij is ook de gefaseerde
uitbouw van een bankresolutiefonds op Europees niveau op basis van een solidaire financiering door de Europese banken. In navolging van de Cypriotische bankencrisis in 2013
en een aantal recente kleinere probleemgevallen in Portugal en Italië wil de wetgever
dus bij zware problemen de reddingsoperatie
verschuiven van de overheid naar de diverse
stakeholders van de betrokken bank.

Sector in woelig beursvaarwater
ondanks hogere kapitaalbuffers

Sinds het begin van het jaar heeft de Europese banksector gemiddeld een vijfde van haar
beurswaarde verloren. Dit is het gevolg van
een cocktail van diverse negatieve factoren:
• de ondermaatse economische groei en de
vrees voor een wereldwijde groeivertraging,
• instabiliteit op de financiële markten,
• monsterverliezen,
• marktvrees voor een couponstaking bij een
aantal zakenbankiers (Deutsche Bank),
• verdere druk op de rente-inkomsten door
ultra lage rentes,
• blootstelling aan de energiesector en
• toenemende vrees voor het hierboven geschetste bail-in scenario. Vooral deze laatste factor heeft de vrees bij heel wat beleggers en spaarders aangewakkerd na een
aantal recente bail-in operaties in Portugal
en Italië.
Toch mogen we niet vergeten dat de voorbije
jaren heel wat banken hun risicovolle posities hebben afgebouwd en hun kapitaalbuffers aanzienlijk hebben opgekrikt. Een trend
die trouwens nog steeds doorgaat. Bovendien
kon een reeks grootbanken in het voorbije
kwartaal uitpakken met beter dan verwachte
kwartaalresultaten en sterkere kernkapitaalratio’s.
Ten slotte is het de bedoeling dat het zgn. totale verlies absorberende kapitaal (TLAC) de
komende jaren grosso modo naar 20% wordt
opgevoerd, een niveau waaraan de sterkste
banken in Europa nu al bijna voldoen. Dit
om de buffer tussen enerzijds kapitaal in de
brede zin van het woord en anderzijds de gewone obligatiehouders en spaarders te verbreden en zo het ‘bail-in’ gevaar voor deze
laatsten te beperken. Uiteraard blijft in dit
alles selectiviteit van groot belang!
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EUROPESE AANDELEN

JAARRESULTATEN 2015

Mooie verrassingen
op Brusselse beurs
De resultaten van het laatste kwartaal van 2015 zijn minder slecht dan gevreesd. Zeker in België hield het
merendeel van de ondernemingen woord en vaak presteerden ze zelfs beter dan beloofd. Ook de vooruitzichten
voor 2016 zijn goed, maar toch blijft voorzichtigheid geboden.
–––
Patrick Casselman, senior equity specialist

Het Europese resultatenseizoen van het laatste kwartaal
van 2015 was uiteindelijk niet zo slecht als de fors dalende koersen van begin dit jaar deden vermoeden. 53% van
de bedrijven klopte de verwachtingen, 11% publiceerde in
overeenstemming met de verwachtingen en slechts 36%
stelde teleur. De meeste positieve verrassingen zagen we in
de industrie-, technologie-, auto- en (zelfs) de energiesector. Teleurstellende sectoren waren banken, farmaceutica,
nutsbedrijven en basismaterialen. Onder andere dankzij
de positieve wisselkoerseffecten realiseerden de eurozonebedrijven in 2015 een winstgroei van ongeveer 9%. De doorgaans voorzichtige bedrijfsleiders schatten de gemiddelde
winstgroeiverwachting voor 2016 wat lager in: de verwachtingen daalden van +8% naar +5%. Ook de Belgische beurs
deed het goed: ongeveer twee derde van de al gepubliceerde
resultaten overtrof de verwachtingen.

Cyclische aandelen

De conjunctuur en lage materiaalprijzen deden het ergste
vrezen, maar desondanks bleken cyclische bedrijven zoals
Solvay, Bekaert, Umicore, Tessenderlo en D’Ieteren in 2015
toch met een mooie winstgroei voor de dag te komen. Bovendien zijn ook de vooruitzichten voor 2016 eerder geruststellend.
In het vierde trimester leed Solvay onder de teruglopende vraag naar producten voor de schalieolie-industrie en
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de voorraadafbouw bij bepaalde klanten. De chemiegroep
slaagde er wel in om dat op te vangen dankzij de lagere wisselkoersen, betere sodaprijzen en lagere energie- en inputkosten. Na de mooie winstgroei in 2015 (bedrijfskasstroom:
+10%, bedrijfswinst: +24%), verwacht het management een
verdere autonome groei van 5 à 10% naast de toch aanzienlijke bijdrage van het overgenomen Cytec.
Ook Bekaert verraste ondanks de Chinese groeivertraging en
de Braziliaanse recessie toch met een sterker dan verwachte
operationele winstgroei van +35%. De lichte volumedaling
en prijsdruk werd meer dan goedgemaakt door de positieve
wisselkoerseffecten, lagere grondstofprijzen, betere capaciteitsbezetting en de overgenomen Pirelli-activiteiten. Na de
betere marge in 2015 (wereldwijd 5 à 6% en in Europa zelfs
11,3%) rekent het management voor 2016 op een verdere
winstmargeverbetering (doel: 7%).
Voor Umicore en D’Ieteren was 2015, na enkele jaren met
dalende winsten, het jaar van de omslag met een operationeel winstherstel van zowat 20%. Umicore begint de vruchten te plukken van recente investeringen in dieselkatalysatoren voor vrachtwagens, batterijen voor elektrische auto’s
en een uitbreiding van de recyclage-capaciteit. De verdere
volumegroei in 2016 kan wel wat afgeroomd worden door
de lage metaalprijzen. Ook D’Ieteren is na het behoorlijke
winstherstel in 2015, dankzij de herstructureringen en een

gunstige Amerikaanse winter voor Belron, iets voorzichtiger voor 2016. Het
VW-emissieschandaal zet immers het
marktaandeel onder druk en Belron
heeft dan weer met sterkere concurrentie te kampen.
Tessenderlo was één van de mooiste
verrassingen in 2015. Dankzij de doorgevoerde efficiëntieverbeteringen, de
goede marktcondities voor meststoffen
en een heropleving van de pvc-buizen
tekende het bedrijf een operationele
winstgroei van bijna 60% op. Het management ziet trouwens ook 2016 optimistisch tegemoet.
Maar voor de spectaculairste winstgroei moeten we bij Euronav zijn: de
omzet steeg met 80%, de bedrijfskasstroom verviervoudigde en het nettoresultaat gaat van verlies naar superwinst. De erg voordelige aankoop van
de Maerskvloot viel samen met de –
door de lage olieprijzen – fors hogere
tankertarieven, terwijl de wereldwijde
capaciteit stabiel bleef. Maar tegen het
einde van het jaar gaat de internationale tankervloot aangroeien waardoor
de rendabiliteit nu zonder twijfel op
een cyclisch hoogtepunt zit.

Defensieve aandelen

In de Bel-20 deden ook de defensieve
aandelen het beter dan verwacht.
Delhaize dankt zijn 18% hogere bedrijfswinst in de eerste plaats aan de
dollarappreciatie, maar ook aan de
aantrekkende organische groei en betere marges dankzij de doorgevoerde
herstructureringen. In de toekomst zit
het grote potentieel uiteraard in de
synergie die de fusie met Ahold moet
opleveren.
De winstgroei van UCB zit nu wel degelijk in een stroomversnelling. De
stergeneesmiddelen Cimzia, Neupro
en Vimpat verkopen als zoete broodjes,
terwijl de financiële en R&D-kosten afnemen en dat alles samen resulteert in
een operationele winstgroei van ongeveer 40% voor 2015 en 2016.

Bij bpost viel de daling van de brievenpostvolumes iets beter mee dan gevreesd. Bovendien kon dit gecompenseerd worden door een versnellende
groei in de pakjesbedeling en volgehouden kostenbesparingen. Zelfs bij
een omzetdaling van 2% steeg de winst
toch met 2%. Geruststellend is ook dat
het management voor 2016 een stabiele bedrijfskasstroom en dividend
voorziet, ondanks de lagere subsidiëring van de krantenbedeling.
Proximus keerde in 2015 vroeger dan
verwacht het tij: de omzet steeg met
+2% en de winst zelfs met +5%. De
verklaring vinden we bij de gunstige
prijscontext, een stijging van de datavolumes voor mobiel internet en de
succesvolle kostenbesparingen. Toch
zijn de vooruitzichten voor 2016 ontgoochelend: er wordt uitgegaan van
stabiele tot licht betere resultaten.
Proximus heeft te kampen met toegenomen concurrentie van enerzijds
Telenet-Base in het professionele segment en het nieuwe televisie- en internetaanbod op de vaste lijn van Mobistar. Daar bovenop komen ook nog de
lagere roamingtarieven en de hogere
investeringen voor de uitbouw van een
glasvezelnetwerk.

De ontgoochelingen

Sommige aandelen die gewoonlijk positief verrassen, stelden wat teleur: ofwel door hun resultaten voor het vierde
kwartaal, ofwel door hun vooruitzichten. Dat was o.a. het geval voor AB InBev (organische volumedaling en lager
dan verwachte bedrijfskasstroom) en
Ontex (waarschuwing voor groeivertraging in 2016 door toenemende prijsconcurrentie).
Ook de financiële groepen KBC en Ageas, die nochtans een sterke winststijging realiseerden in 2015, bleven in het
vierde kwartaal onder de verwachting
en waarschuwden voor een winstdaling in 2016, respectievelijk door druk
op de rentemarge en door een moeilijker beleggingsklimaat.

Bij Telenet is het trouwens al niet anders: een groei van de operationele
winst met 5% in 2015 (bijna uitsluitend door de prijsstijgingen) en een
verwachte vertraging in 2016 door de
toegenomen concurrentie van Mobistar, de hogere investeringskosten en
de kosten om Base te integreren.

Melexis is de winstgroeikampioen
van de jongste jaren, maar kende een
groeivertraging in het vierde kwartaal
en ziet door de toenemende R&D-kosten de winst volgend jaar minder snel
groeien dan de omzet. Ook Agfa, dat er
in 2015 een sterk winstherstel heeft
opzitten (+18%), bleef in het vierde
kwartaal onder de verwachtingen door
de versnellende omzetdaling van haar
analoge producten. De kasstroommarge ligt nu op 9,1% en de directie mikt
voor 2016 zelfs op 10%. Voor EVS lag de
situatie net omgekeerd: het kende een
zwak jaar met 10% omzetdaling en een
33% lagere bedrijfswinst, maar toonde
een verrassend sterk herstel vanaf het
vierde kwartaal dankzij een goed gevuld orderboek dat voor 2016 verder
beterschap doet vermoeden.

Ook bij Mobistar zien we dat 2015 het
jaar was waar de winstgroei terugkwam dankzij een hoger datavolume
en kostenbesparingen. Het vierde trimester en de vooruitzichten voor 2016
(stabiele resultaten) zijn toch licht
ontgoochelend, vooral door de Waalse
taks op gsm-masten, de hogere marketingkosten voor de lancering van het
nieuwe aanbod op de vaste lijn en de
naamsverandering naar Orange.

Ook Barco presteerde na een gemengd
jaar wat beter in het vierde kwartaal.
De bedrijfskasstroom steeg in 2015 met
24%, vooral dankzij het dollareffect, de
groei van clickshare en van de digitale
operatiekamer, in combinatie met de
nog behoorlijke verkoop in de digitale
cinemasector. Daar staat tegenover
dat de operationele winst grotendeels
weggegomd werd door een nieuwe
boekhoudingstechniek.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Respect voor mens en milieu in het DNA

Duurzame
luxe
Luxe staat vaak synoniem met overdreven en zelfs nutteloze consumptie.
Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn. Luxe en duurzaamheid kunnen perfect
hand in hand gaan: denk maar aan het overleven van bepaalde ambachten
en de productie van onverslijtbare producten. Meer nog, sommige
luxemerken spelen een voortrekkersrol op het vlak van maatschappelijke
verantwoordelijkheid en geven zo het goede voorbeeld.
–––
Guy Janssens, senior Fund & SRI specialist

De luxe-industrie en duurzaamheid
lijken op het eerste zicht ver van elkaar af te staan. Maar tijden veranderen. Vandaag zijn duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer leuke hebbedingetjes, maar eerder een vereiste om
de consument te verleiden. Overal
ter wereld worden de wetten aangescherpt om de bevolking te beschermen tegen allerlei vormen van uitbuiting, denk maar aan de maatregelen
tegen moderne vormen van slavernij.
Maar de bedrijven ervaren ook druk
van de samenleving om ethischer te
handelen. Als een bekende actrice en
VN-ambassadrice zoals Emma Watson in een modeblad poseert en enkele pagina’s verder een pleidooi houdt

voor gendergelijkheid, heeft dat wel
degelijk een invloed.

Kritische jongeren

Jongeren voeren maatschappelijke
verantwoordelijkheid hoog in het
vaandel. Ze hebben een andere kijk
dan hun ouders tegenover de bedrijven. Ze willen meer dan wat bijsturingen in de marge: in plaats van te verlangen dat de ondernemingen ‘minder
slecht’ doen, eisen ze nu dat de producenten ‘goed doen’. Een voorbeeld
van de toenemende druk uit de samenleving is het Europese verbod op
het gebruik van dieren om cosmetica
te testen. Maar het zijn niet alleen de
consumenten die de druk opvoeren,
ook bij de beleggers groeit het besef
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dat een positieve houding tegenover
mens en milieu in de consumptie- en
luxemarkt een meerwaarde vormt.

Ecologische impact

In de luxe-industrie komt de impact
op de omgeving voornamelijk voort
uit de productieprocessen die enorme
hoeveelheden water en energie vergen. Het gebruik van chemicaliën om
cosmetica en verzorgingsmiddelen te
fabriceren, verhoogt ook het risico op
toevallige vervuiling. Soms schuilt de
oplossing in een detail zoals de ontwikkeling van een milieuvriendelijke
verpakking voor een product. Zoiets
wordt niet langer als louter een kostenreductie gezien, maar is tegenwoordig ook goed voor het imago.

Arbeidsrechten

Optimale gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden zijn vitaal voor werknemers. Een
gezonde en veilige werkomgeving wordt
dan ook als fundamenteel mensenrecht
erkend door de Internationale Arbeidsorganisatie. Het spreekt voor zich dat ook de
luxesector hier veel belang aan hecht. Denk
maar aan de lederproductie waarbij vaak
toxische chemische stoffen gebruikt worden
en zelfs een op het eerste zicht onschuldige
sector zoals juwelenproductie is niet zonder
risico’s: slijpen en lassen zijn immers nooit
zonder gevaar.

Groeiende wettelijke en sociale druk zorgen ervoor dat bedrijven meer en meer gedwongen worden om bij hun bedrijfsvoering
rekening te houden met de duurzaamheid
van hun producten en productiemethodes.
Daarbij staan zowel het belang van de consument als de arbeider voorop. Respect
voor mens en natuur is niet alleen goed
voor het imago, het beschermt de onderneming ook tegen reputatieschade. Bedrijven
uit de luxesector die duurzaamheid als een
opportuniteit beschouwen zijn duidelijk beter gewapend tegen de uitdagingen van de
toekomst.

De normen en wetten moeten in alle landen
nageleefd worden en als deze niet volstaan,
gelden nog altijd de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie als na te
leven minimumnormen. Dat de problemen
in bepaalde landen zeer acuut zijn, blijkt
uit het feit dat er nog altijd geijverd wordt
voor de afschaffing van moderne vormen
van slavernij, kinderarbeid en discriminatie.
Ondernemingen kunnen hierbij helpen door
erop toe te zien dat ook hun leveranciers en
onderaannemers de elementaire arbeidsrechten naleven.
De verantwoordelijkheid van de multinationals reikt nog verder dan de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Ook de
lokale gemeenschap moet voordeel halen
uit de investeringen. Daarom stellen de
OESO-richtlijnen dat “ondernemingen de
bouw van de lokale capaciteit moeten aanmoedigen door middel van een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap.”
Dit onderwerp speelt trouwens ook sterk bij
de publieke opinie.

Transparantie

De veiligheid van het product wordt beschouwd als een essentiële en directe bijdrage aan de veiligheid van de consument.
Een andere dimensie die aan belang wint, is
transparante informatie. De meeste bedrijven lichten de consument nu in over eventuele risico’s van hun product en helpen de
consument op deze manier om beter geïnformeerde keuzes te maken.

Kering
Het Franse Kering, bekend van de luxemerken Gucci, Yves Saint Laurent en
Puma, is binnen de luxesector de beste van de klas inzake duurzaamheid.
Duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid maken volwaardig deel
uit van het businessmodel van Kering en het DNA van het merk. Daarvoor hebben ze een uitgebreid plan opgesteld om in alle aspecten van
hun werking rekening te houden met duurzaamheidscriteria. Dit omvat de
koolstofuitstoot, het bannen van pvc en andere gevaarlijke producten, de
ontginning van de grondstoffen, en zelfs de activiteiten van de leveranciers. Bovendien sponsort Kering wereldwijd programma’s om vrouwen
voor geweld te behoeden.
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