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onrechtstreeks verband hield, houdt of zal houden
met de specifieke aanbevelingen of opinies die in
deze teksten worden gegeven.

•2•

Dieselgate
–––
Thierry Charlier,
director investment services

In het najaar van 2015 moest autobouwer Volkswagen
openbaar toegeven dat het in miljoenen wagens software
had ingebouwd om emissietesten te vervalsen. Sindsdien
neemt het schandaal alleen maar in omvang toe. Niet alleen de
Volkswagengroep en haar dochtermerken (VW, Audi, Porsche,
Skoda, Seat…), maar de hele sector staan nu in een slecht
daglicht.
Over dieselgate is er al heel wat inkt gevloeid, maar het is niet
eens het enige schandaal dat de auto-industrie treft. Enkele
weken vooraleer VW onder vuur kwam te liggen, keek General
Motors tegen een boete van 900 miljoen dollar aan. Blijkbaar
hadden ze informatie achtergehouden over een probleem
met het startmechanisme van bepaalde wagens. In november
2014 mocht de Japanse groep Takata uitleggen waarom ze
jarenlang verzwegen hadden dat bepaalde airbags gebreken
vertoonden. Airbags die ze trouwens leveren aan de meeste
grote constructeurs. Ook nog in Japan, maar in het jaar
2000, erkende Mitsubishi dat ze technische problemen bij
verschillende wagen- en vrachtwagenmodellen stilgehouden
hadden. Klanten, noch de overheid werden hierover ingelicht.

De schokgolf van het VW-schandaal en alle naschokken
hebben de sector in de verdediging gedrumd. Ondanks deze
problemen is de sector verre van uitgeteld. De koersval kan
zelfs een beleggingsopportuniteit vormen, zoals blijkt uit
ons artikel.
Laten we hieruit leren dat schone diesel niet bestaat en
dat we echt wel eens moeten beginnen nadenken over
milieuvriendelijke alternatieven. Iets wat VW blijkbaar
ook begrepen heeft, want ze hebben de ontwikkeling van
elektrische voertuigen in een hogere versnelling geschakeld.
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MarktoVerziCht

kuDDegeest Zet markteN oNDer Druk

nihiL nOvi
sub sOLe
Niets nieuws onder de zon en dat geldt ook voor de wereldeconomie. In
China groeien de bomen dan toch niet tot in de hemel, onze oerinstincten
draaien ons een rad voor de ogen, de kuddegeest blijft een krachtig
fenomeen en elke economische bloeiperiode kent een einde.
De homo economicus blijkt niet altijd even rationeel te handelen.
–––
Philippe Gijsels , chief strategy ofﬁcer

De financiële markten hebben dit jaar
een volatiele start genomen. Risicovollere activa zoals aandelen en hoogrenderende obligaties namen zelfs
een ronduit slechte start. De oorzaken
zijn ondertussen gekend: de lage olieprijs en de aanhoudende onzekerheid
over China blijven de markten parten
spelen. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. De wereldeconomie blijft
groeien aan een redelijk, maar weinig
spectaculair tempo van ongeveer 3%,

en in de Verenigde Staten en Europa
blijft de winstgroei van de bedrijven
meer dan behoorlijk. Het wekt natuurlijk geen verbazing dat bedrijven die
van ver of dicht in de energiesector
actief zijn, niet zo’n fraaie cijfers kunnen voorleggen. Bij uitbreiding geldt
dat ook voor alles en iedereen die op
een of andere manier met grondstoffen
bezig is. Maar alles wel beschouwd,
zijn de fundamentele gegevens redelijk
gezond.
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De centrale banken staan klaar om opnieuw in actie te schieten met een verdere monetaire versoepeling waardoor
er voor kapitaal op zoek naar rendement maar één alternatief overschiet,
namelijk risicovolle activa. Als de centrale banken meer geld in het toch vrij
gezonde economische systeem pompen, moet dit de koersen min of meer
ondersteunen. We kunnen ons dan ook
de vraag stellen of de markten niet
overdrijven. De daling was immers bij-

zonder scherp en als we naar de technische analyse kijken, zien we daar niet
meteen een verklaring voor.

koffiedik kijken

Voorspelt de markt iets dat we nog niet
op ons radarscherm zien aankomen?
Of zijn de beleggers en investeerders
zo geobsedeerd door de risico’s dat ze
geen oog meer hebben voor opportuniteiten? Deze reflex zit natuurlijk in ons
DNA ingebakken. Onze verre voorouders
konden maar beter goed uit hun doppen
kijken terwijl ze de savanne afstruinden
op zoek naar voedsel. Anders vielen
ze zelf ten prooi aan roofdieren. Maar
overdreven voorzichtigheid is in de huidige wereld niet altijd een voordeel.
Versta ons niet verkeerd: we pleiten zeker niet voor onverantwoorde risico’s!
Maar als er in Afrika een kudde gnoes
of zebra’s op de vlucht slaat, kan je
maar beter meehollen. “Baat het niet
dan schaadt het niet,” denkt het beest.
Met beleggen en investeren is dit natuurlijk minder het geval. Als iedereen
wegloopt, moet je onderzoeken waarom er paniek uitbreekt. Is die terecht?
En wordt het kind niet met het badwater weggegooid?

(Mis) behavior of Markets

Hoe kunnen we de huidige situatie
doorgronden. Even rondneuzen brengt
ons naar een klassieker als “The (Mis)
Behavior of Markets” van Benoit Mandelbrot. De auteur past in dit boek zijn
bekende fractaltheorie toe op de financiële markten. Een van de conclusies is
dat de markten zich misdragen omdat
ze veel volatieler zijn dan wat de standaardtheorieën van de klassieke economische theorie voorschrijven. De oorzaak daarvan ligt bij ons. De markten
en prijzen worden aangestuurd door
menselijke actoren – dat geldt trouwens ook voor robots die door mensen
geprogrammeerd moeten worden – en
ook hier speelt het kuddegedrag van
onze voorouders. Deze ingebakken reflex stuwt de markten en prijzen naar
soms extreme hoogtes of laagtes. Het-

zelfde geldt voor de volatiliteit die ook
de neiging heeft om te clusteren. Concreet wil dat zeggen dat als de situatie
volatiel is, de beste voorspelling is dat
ze volatiel zal blijven. Dit betekent ook
dat er zich op termijn zeker opportuniteiten gaan aandienen.

de kans van de eeuw?

Voor de grootste opportuniteiten kijken
we eerst naar de markt die het zwaarste in de klappen deelde: de groeilanden, de groeilandmunten en – dichter
bij huis – de cyclische waarden en het
oliecomplex. We kunnen deze hele
groep als één markt beschouwen die
geteisterd wordt door twee problemen.
Eerst en vooral is er de terugval van de
Chinese vraag. Het tweede element is
zo mogelijk nog belangrijker en dat is
het gigantische overaanbod van zowat
alle grondstoffen.
De reden van dat overaanbod is snel
gevonden: de ‘boom and bust cycle’,
of de snelle groei en daaropvolgende
ineenstorting van de markten. Deze
evolutie is een typisch product van ons
menselijk gedrag. Opeens was er de
sterke vraag uit China waar de economie met 10% en meer groeide. Iedereen dacht dat dit oneindig zou duren
en dus werd er massaal geïnvesteerd
in nieuwe productiecapaciteit (mijnen,
olievelden, schalieolie…). Deze investeringen op lange termijn beginnen nu
de markt te overspoelen met een extra
aanbod dat door de Chinese groeivertraging geen afnemer meer vindt.
De industrie moet snoeien en rationaliseren tot de overcapaciteit weggewerkt
is. Op zich is dat geen nieuw gegeven,
het maakt gewoon deel uit van de economische cyclus.

kuddegedrag

Het afstemmen van vraag en aanbod
is een dubbel proces. Enerzijds heb je
de creatieve destructie (Schumpeter)
waarbij economisch onrendabele projecten afgevoerd worden. Als we naar
de vraagzijde kijken, is het vooral China
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dat van tel is. De beurs op het Chinese
vasteland (de Shangai A-list) heeft rake
klappen gekregen, onder andere door de
nefaste invloed van de menselijke kuddegeest. Bij het opblazen van de bubbel werd zonder verpinken gekocht bij
koerswinstverhoudingen van 100 en
meer omdat de groei toch onbegrensd
leek. Vandaag is dit eindeloze optimisme
omgeslagen in een pikzwart pessimisme
en lijkt alles in China slecht. Kortom,
het kuddegedrag speelt nu in de omgekeerde richting waardoor de koersen
steeds verder wegzakken. Uiteraard ligt
de waarheid ergens in het midden.
Eenmaal het stof gaat liggen, zal blijken dat China nog steeds een land met
een enorme economie en gigantische
opportuniteiten is. Dat neemt niet weg
dat het land effectief met heel wat problemen te kampen heeft. Om er maar
één uit te lichten: de Chinese overheid
gaat heel erg snel ondervinden dat het
bijzonder moeilijk is om zowel de munt
te ondersteunen als de economie te
stimuleren. Als China de economie een
duw in de rug geeft, door bijvoorbeeld
de rente te verlagen, werkt dat de toch
al indrukwekkende kapitaalsvlucht verder in de hand en dat duwt dan weer
de munt naar beneden. Als de centrale
bank daarna de munt wilt ondersteunen door dollars uit de reserve te verkopen en yuans in te kopen, krimpt de
balans van de centrale bank en duwt
men de economie nog verder kopje onder. Dit dilemma verklaart waarom er
nog altijd een reële kans bestaat dat de
Chinese munt opnieuw gaat devalueren en zo haar deflatie naar de rest van
de wereld gaat exporteren. Dit blijft de
komende weken en maanden een ernstige risicofactor.
De Chinese beurs vormt daarom op dit
ogenblik onze favoriete indicator. Eenmaal de beurs van Shanghai uitbodemt
en weer begint te stijgen gaat dit de
groeimarkten, de groeimarktmunten
en de cyclische waarden in haar kielzog meezuigen. Het traject is uitgezet,
maar de timing is bijzonder onduidelijk.

Marktoverzicht

Toch kijken we hier op termijn naar één
van de beste koopopportuniteiten van
de voorbije tien jaar of langer.

Centrale banken

Ondertussen wordt het duidelijk dat de
centrale bankiers zich zorgen beginnen
te maken over de negatieve impact van
de dalende markten op de reële economie en de inflatie. En het is al even
duidelijk dat er op monetair vlak weer
een tandje zal worden bijgestoken. De
Japanse centrale bank opende de dans
met een onverwachte renteverlaging
om de economie en de inflatie aan te
wakkeren en – eerlijk is eerlijk – vooral
om de yen verder omlaag te duwen .
Mario Draghi beloofde recent om opnieuw een duit in het zakje te doen en

zal het dansaanbod uit Japan dus niet
afslaan. Een verzwakking van de yen
betekent meteen ook een duurdere
euro en voor Mario wordt dat het sein
om ook het monetaire gaspedaal verder in te duwen. Gezien het huidige ritme is daar maar één woord voor: Mario
geeft plankgas. Tegen die achtergrond
wordt de kans op bijkomende renteverhogingen in de Verenigde Staten een
stuk kleiner.
Dit maakt dat er opnieuw een stortvloed aan liquiditeiten op komst is die
mogelijk weer als ondersteunende factor voor de meer risicovolle activa kunnen dienen. Toch zal dit ook negatieve
gevolgen hebben. Het haalt de druk
weg om de bestaande overcapaciteit af

te bouwen en het systeem structureel
gezond te maken. Kortom, er is niets
nieuws onder de zon.

Goud op een keerpunt?

De goudprijs is, na een lange periode
van bodemprijzen, de afgelopen maanden aan een opwaartse trend begonnen. Nu de dollar niet zo veel meer lijkt
te stijgen en de angst voor een nieuwe
Amerikaanse renteverhoging afneemt,
zijn er twee negatieve elementen voor
de goudprijs weggenomen. Tel daarbij
nog de reputatie van goud als veilige
haven en dan hebben we toch enkele
goede argumenten om ook goud een
plaatsje in onze portefeuille te bieden.
In afwachting van betere tijden kan dit
helpen om het risico wat in te dekken…

Markante feiten van het discretionair beheer in januari
China en olie drukken de markt
De eerste maand van 2016 was een
van de meest volatiele in de beursgeschiedenis. De nervositeit over de Chinese economie en de vrije val van de
olieprijzen hebben voor aanzienlijke
schommelingen gezorgd. Sinds september 2014 is de prijs van een vat olie
gezakt van meer dan 100 dollar tot
een absoluut dieptepunt dat onder de
27 dollar tuimelde. Het succes van de
Amerikaanse schalieolie en de recordhoeveelheden olie die de OPEC en Iran
oppompen, overspoelen de markt. De
prijzen gaan dus niet meteen stijgen.
Het Internationaal Energieagentschap
mikt wel op een stijgende vraag vanaf
het tweede halfjaar, en in de Verenigde
Staten neemt de productie af omdat
een aantal bedrijven in de sector geld
verliezen. Die factoren zullen de olieprijs
deels ondersteunen en geleidelijk doen
stijgen.
Ook China zorgt voor onrust op de
markten. Het voorbije jaar tekende China een groei op van 6,9%. Hoewel veel
landen hierop jaloers zouden zijn, is dit

toch het laagste niveau in 25 jaar. Echt
verwonderlijk is dit niet nu het land van
een industrieel model overschakelt op
een diensteneconomie. Nieuwe devaluaties van de yuan tegenover de dollar
hebben echter geleid tot wantrouwen
tegenover de toekomstige Chinese
groei – weliswaar maar deels gegrond.
Globaal beschouwd dalen de Chinese
aandelenmarkten met meer dan 20%
op maandbasis.
Verdienen aan dalende koersen
De markten zijn op dit ogenblik afkerig
van elk risico en dat heeft een negatieve impact op de portefeuilles in beheer.
Zeker portefeuilles met meer risicovolle
activa voelden dit. Nadat we in november en december de aandelenposities
afbouwden, heeft het beheer besloten
om te profiteren van de koersdalingen
door het percentage Europese aandelen lichtjes te verhogen. Ondanks de
huidige volatiliteit zetten de beheerders nog altijd in op een overweging

van – vooral de Europese – aandelen.
Die zijn niet alleen goedkoop in vergelijking met obligaties, maar ze hebben
ook baat bij de zwakke euro en lage
olieprijzen.
Geen renteverhoging
Eind januari heeft Mario Draghi zijn reputatie opnieuw waargemaakt door te
beloven alles in het werk te stellen om
de inflatiedoelstellingen te verwezenlijken. De markt heeft daaruit besloten
dat de ECB in maart een nieuwe monetaire versoepeling zal aankondigen.
Voor de meer conservatieve mandaten
heeft het beheer ook het aandeel van
de investment grade bedrijfsobligaties
verhoogd ten nadele van de liquiditeiten. De laatste interventies van de centrale banken doen inderdaad vermoeden dat liquiditeiten in de toekomst
nog steeds niets zullen opleveren en
dat – vooral de Europese – rentevoeten nog een hele tijd laag zullen blijven.

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

05.08.2015

05.02.2016

verloop (in %)

op 1 maand

sinds 01.01.16

in 2015

Autosector

-13,6%

-23,7%

12,7%

Banken

-18,1%

-25,1%

-3,3%

Grondstoffen

3,7%

-9,2%

-34,9%

op 1 maand

sinds 01.01.16

in 2015

Chemie

-6,3%

-14,3%

5,0%

Europa - Stoxx 50

-8,4%

-15,0%

3,8%

Bouw & materialen

-8,3%

-14,1%

16,4%

Europe - Stoxx 600

-8,6%

-14,8%

8,0%

Financiële diensten

-13,0%

-20,6%

18,7%

België - Bel20

-8,9%

-14,0%

12,6%

Voeding & dranken

-1,2%

-6,1%

16,9%

Nederland - AEX

-2,7%

-9,6%

4,1%

Gezondheidszorgen

-11,5%

-16,0%

14,6%

Frankrijk - CAC40

-6,5%

-12,6%

8,5%

Industrie

-6,9%

-12,9%

5,6%

Duitsland - DAX

-9,0%

-16,6%

9,6%

Verzekeringen

-12,5%

-19,3%

14,0%

Verenigd Kon. - FTSE 100

-3,8%

-8,9%

-4,9%

Media

-8,9%

-13,6%

12,0%

Zwitserland - SMI

-6,2%

-12,2%

-1,8%

Olie & gas

2,3%

-7,5%

-7,8%

Verenigde Staten - S&P500

-3,6%

-9,3%

-0,7%

Verzorgings- en huishoudprod.

-1,0%

-7,0%

18,7%

Japan - Nikkei 225

-9,1%

-15,5%

9,1%

Detailhandel

-4,7%

-10,4%

8,0%

Brazilië - Bovespa

0,0%

-6,4%

-13,3%

Technologie

-9,1%

-14,2%

14,0%

Rusland - Micex

-0,5%

-1,2%

26,1%

Telecom

-8,8%

-11,8%

8,5%

India - Sensex

-3,8%

-8,1%

-5,0%

Reizen & ontspanning

-12,2%

-15,9%

19,6%

China - Shangai Composite

-13,3%

-21,9%

9,4%

Nutsvoorzieningen

-4,2%

-8,0%

-3,7%
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obliGaties

oBLiGATieS
in YUAn
winst nemen
Obligaties in Chinese yuan hebben de afgelopen jaren een mooi parcours
afgelegd voor beleggers uit de eurozone. Maar het ogenblik om winst te
nemen, is nu aangebroken. De forse vertraging van de Chinese economie
weegt immers op de vooruitzichten van zowel de munt als de rente.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

China werkte zich de afgelopen decennia op tot de tweede
grootste economie ter wereld, na de VS. Ook op de obligatiemarkt ontwaakte de Chinese draak langzaam uit een
diepe slaap. Zowel Chinese als gereputeerde westerse bedrijven deden steeds meer beroep op de obligatiemarkt
om via emissies in Chinese yuan hun financieringsbehoefte
beter op de afzetmarkt af te stemmen. Als belegger met
euro als basismunt, bood de ontwikkeling van de obligatiemarkt in yuan een aantrekkelijke beleggingsopportuniteit.
De muntevolutie en de hogere rentevergoeding vormden
de motoren van het rendement. We analyseren de evolutie
van beide factoren.

Munt: van hefboom naar rem

De Chinese yuan is geen munt die volledig vrij fluctueert
ten opzichte van andere munten. De yuan wordt ondanks
de beperkte versoepeling van de voorbije jaren nog steeds
strikt gecontroleerd door de Chinese regering en centrale
bank. Als referentiemunt werd vooral gekeken naar de
Amerikaanse dollar. Tussen 2005 en 2014 steeg de yuan
vanuit een fors ondergewaardeerde positie geleidelijk tegenover de dollar.
De langzaam wijzigende strategische richting van de Chinese economie, met een verminderde focus op export en
een grotere rol voor de dienstensector en de binnenlandse
consumptie, ondersteunde de appreciatie van de yuan.
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De omslag van het Chinese groeimodel verloopt echter bijzonder moeizaam. Het stijgende aandeel van de dienstensector in de totale groei is momenteel onvoldoende om de
zware vertraging van de industriële sector te compenseren. De neerwaartse druk op de groeicijfers weegt ook op
de munt. In augustus 2015 werd dit nog extra in de verf
gezet toen de Chinese regering besliste om de munt met
zo’n 3% te devalueren tegenover de Amerikaanse dollar.
Sindsdien verzwakt de yuan geleidelijk verder tegenover
de dollar.
eVolutie Van de Wisselkoers usd/Cny (aantal
yuans per dollar) tijdens de 10 laatste jaren
8,5

CNY vs. USD
Tussen 2005 en 2014: + 37%
Van 2014 tot nu: -8%
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De opname door het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
van de yuan in haar selectie van reservemunten eind 2015
veranderde daar niets aan. Ondanks de recente verzwakking van de yuan tegenover de dollar – de afgelopen twee
jaar de sterkste munt – werd de Chinese munt de afgelopen jaren een pak duurder tegenover de belangrijkste
handelspartners. Dat zien we duidelijk in de grafiek met
de ‘Real effective exchange rate’ of effectieve wisselkoers.
Hier wordt de evolutie van de Chinese yuan afgezet tegen
een mandje van munten van de belangrijkste handelspartners, gecorrigeerd voor inflatieverschillen tussen de
landen. De reële effectieve wisselkoers geeft op die manier
een uitstekend beeld van de evolutie van de competitiviteit van een land tegenover zijn belangrijkste handelspartners. Zo zien we dat sinds 2009 de competitiviteit van
China zo’n 20% gedaald is tegenover de handelspartners.
De tegenvallende groeicijfers duiden erop dat de duurdere
munt niet of onvoldoende gecompenseerd werd door een
stijging van de productiviteit.

Mocht de daling van de Chinese groei zich verderzetten of
de komende maanden zelfs onverwachts versnellen, dan
valt het niet compleet uit te sluiten dat de Chinese regering besluit om de competitiviteit op te krikken door de
munt opnieuw – en deze keer sterker – te devalueren. Dit
is niet ons basisscenario, maar wel iets dat we als mogelijkheid in het achterhoofd moeten houden.
Chinese yuan: handelsGeWoGen Wisselkoers
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rente: andere groeidynamiek zorgt voor andere rentedynamiek

Naast het muntpotentieel speelde ook de rente-evolutie mee in de aantrekkelijkheid van obligaties in Chinese yuan.
De Chinese rentecurve ligt boven de Amerikaanse, wat voor identieke emittenten een mooi rentevoordeel oplevert voor
emissies in Chinese yuan in vergelijking met emissies in Amerikaanse dollar. Maar door de verschillende groeidynamiek
tussen de VS en China wordt het rentevoordeel van obligaties in Chinese yuan geleidelijk minder groot. De groeivertraging
in China inspireert de centrale bank immers tot het verlagen van de rente terwijl in de VS de Federal reserve recent een
einde maakte aan het nulrentebeleid door het centrale richttarief voor het eerst in meer dan negen jaar op te trekken.

eVolutie Van de Wisselkoers eur/Cny (aantal
yuans per euro) tijdens de 10 laatste jaren

Tegenover de euro zette de yuan de forse appreciatie
van jongste jaren door. Uitstekend nieuws dus voor beleggers uit de eurozone die belegd hebben in obligaties
in Chinese yuan.
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Sectoranalyse

Thuismarkt redt autosector

Oost, west,
thuismarkt best
De autofabrikanten reden de voorbije maanden een hobbelig parcours. De vrees voor
een Chinese groeivertraging en de ineenstorting van de Russische en Braziliaanse
markten gaan niet onopgemerkt voorbij. Ook in de Europese thuismarkt rommelt het
flink sinds het emissieschandaal losbarstte. Gelukkig blijft de schade beperkt dankzij
de aantrekkende Europese economie.
–––
Patrick Casselman , senior equity specialist

De auto-aandelen stonden begin dit jaar zwaar onder druk
door de vrees voor een forse groeivertraging in China en
een uitbreiding van de gerechtelijke onderzoeken naar
emissiefraude. Maar gelukkig was het niet allemaal kommer en kwel: de recentste verkoopvolumes waren helemaal niet slecht dankzij een groeiversnelling op de Europese markt, waardoor 2015 een sterke opleving van +9,2%
optekende. Mooie cijfers, maar dat neemt niet weg dat het
Europese verkoopvolume nog altijd 15% lager lig dan het
pre-crisis niveau van 2008.

een behoorlijke groei van +7,3% af te sluiten. Ondanks de
vrees voor een algemene groeivertraging, gaan we voor
de Chinese automarkt toch uit van een verdere groei met
8% in 2016. Er zou wel een verschuiving plaatsvinden
naar kleinere wagens en lokale merken. Ook de druk op
de verkoopsprijzen gaat nog even blijven aanhouden. Voor
de Duitse autoproducenten betekent dit lagere winsten in
China. Op dit ogenblik komt een groot deel van de winsten
uit China: 40% van de winst bij VW, 27% bij BMW en 20%
bij Daimler.

Voor 2016 verwachten we een groei van 4% dankzij het
volgehouden herstel in de Zuid-Europese landen. In de
Verenigde Staten vertraagt het groeiritme na zes sterke
jaren: 2015 (+5,7%) hield zich kranig, maar voor dit jaar
moeten de autoverkopers zich tevreden stellen met een
bescheiden +1%. China kon de tijdelijke stagnatie tijdens
de zomermaanden nog goedmaken met een eindejaarspurt
(+20% in het vierde kwartaal dankzij de verlaagde inschrijvingstaksen) en slaagde er zo in om het jaar toch nog met

De Europese autoproducenten doen wel nog altijd hun
voordeel met externe stimuli zoals de lage eurokoers (die
momenteel nog zwaarder doorweegt dan de devaluatie
van de Chinese yuan t.o.v. de Amerikaanse dollar) en de
nog verder gedaalde olie- en grondstoffenprijzen. Gezien
de uiteenlopende geografische vooruitzichten, hebben we
op dit ogenblik een duidelijke voorkeur voor producenten
die een groot aandeel van hun verkoop in Europa verwezenlijken, zoals Renault en Peugeot.
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Vragen over fraude

Op de beurs zien we heel wat zenuwachtigheid en koersdalingen van autoaandelen. Dat komt natuurlijk deels
door de berichten dat ook Renault
zich moet verantwoorden in verband
met de verschillen tussen de officiële
testwaarden en de reële uitstoot (CO2/
NOx). Heel wat beleggers gingen er
al snel van uit dat Renault en andere producenten ook sjoemelsoftware
zouden gebruiken om te frauderen.
In de huidige staat van het onderzoek
blijkt dat niet het geval te zijn, maar
iedereen weet natuurlijk dat zowat
alle autoconstructeurs de testomstandigheden optimaliseren.
Wel moeten we er rekening mee houden dat de strenger wordende emissiecontroles tot bijkomende kosten
kunnen leiden om aan de nieuwe Euro6-normen te voldoen. Ondertussen
zijn de koersen al in die mate afgestraft dat heel wat slecht nieuws al
is ingeprijsd en er zich koopkansen
aandienen.

Mooie toekomst voor Renault

Binnen de autosector gaat onze voorkeur momenteel uit naar Renault,
dat van alle Europese autoproducenten de beste groeivooruitzichten
voor 2016 heeft. Dat is in de eerste
plaats te danken aan een golf van
modelvernieuwingen. In 2015 was
de volumegroei van Renault nog vrij
beperkt (+3%) vermits de groei in Europa (+8%) grotendeels teniet gedaan
werd door de volumedaling Rusland
en Latijns-Amerika. De jongste maanden realiseert Renault een duidelijke
groeiversnelling (+16% in december)
dankzij het forse herstel van de ZuidEuropese automarkten en het eerste
succes van de recent gelanceerde
nieuwe modellen. Dat momentum kan
nog stevig doorgaan in 2016. Verder
zal ook de betere capaciteitsbezetting de winstmarges ten goede komen. Renault heeft enkel via Nissan
een beperkte rechtstreekse blootstelling aan China. We zien in Renault het

meeste potentieel voor 2016, dankzij
het gunstige productmomentum, het
herstel van de winstmarge en de nog
lage waardering.
Bij Peugeot groeide het verkoopvolume in 2015 met slechts 1%, omdat
de focus op kostenbesparingen, capaciteitsreductie en een minder agressieve prijszetting lag. Maar ook bij
deze Franse producent merken we de
jongste maanden een duidelijke groeiversnelling dankzij de opleving van
de Zuid-Europese automarkten. Het
productmomentum zal bij PeugeotCitroën wel snel afnemen omdat de
groep de jongste jaren niet zo veel in
productvernieuwing heeft kunnen investeren.

VW betaalt het gelag

De slechtste verkoopprestatie zagen
we bij Volkswagen, dat in 2015 zijn
verkoopvolume met 2% zag afnemen.
Dat is niet alleen te wijten aan de impact van het emissieschandaal – dat
vooral in de VS voelbaar was met -15%
in het vierde kwartaal – maar ook aan
de instorting van de Braziliaanse en
Russische automarkt en het verlies
aan marktaandeel in China. Ook in
Europa moet VW in het vierde kwartaal marktaandeel inleveren, maar in
een sterk groeiende Europese markt
betekent dat nauwelijks een volumedaling. Daarmee lijkt de commerciële
impact van het emissieschandaal beter mee te vallen dan gevreesd. Bovendien zou de totale kostprijs van de
terugroepactie en het aanpassen van
de wagens in Europa minder hoog uitvallen dan eerst geraamd. We houden
rekening met een totale kostprijs van
het emissieschandaal (terugroepacties + claims + boetes) van 18 à 20
miljard EUR. Zoiets is best verteerbaar
zonder kapitaalverhoging. De huidige
crisis zal het management ook aanzetten om de kostenbasis structureel
te verlagen en versneld in te zetten
op elektrische wagens, waardoor de
VW-groep binnen een tweetal jaar
versterkt uit de crisis kan komen.
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Daimler op hoogtepunt

Daimler was in 2015 de sterkst groeiende autoproducent. Er werden 14%
meer Mercedes-Benz wagens verkocht. Zowel Europa (+15%) als China
(+30%) droegen bij tot die groei, terwijl de Noord-Amerikaanse markt wat
achterbleef (slechts +3,6%). De groep
heeft duidelijk geen last van de Chinese groeivertraging. Het verkoopsucces is te danken aan de lancering van
attractieve nieuwe modellen, terwijl
de groep in China ook marktaandeel
won dankzij de versterking van zijn
dealernetwerk. Het effect van de golf
van nieuwe modellanceringen is stilaan op zijn hoogtepunt, zodat we voor
2016 een matigere groei mogen verwachten. Daimler realiseert zo’n 36%
van zijn omzet in vrachtwagens, bussen en commerciële voertuigen. Ook
deze divisies kenden een sterke groei
in 2015. Maar de Noord-Amerikaanse
vrachtwagenmarkt zal in 2016 terugvallen, zoals ook blijkt uit de recente daling van de orders. Het sterke
groeimomentum voor Daimler loopt
dus stilaan op zijn einde. We zouden
dan ook winst nemen bij een koersherstel tot boven 75 EUR.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Medicijnen
voor iedereen
Farmareuzen tonen zich van hun beste kant
Goede geneeskunde en betaalbare medicijnen zijn een mensenrecht. Dat geldt zowel in het rijke westen als
het armere zuiden. De farmaceutische sector speelt uiteraard een sleutelrol om dit mogelijk te maken. In deze
reeks over maatschappelijk verantwoord ondernemen, ligt het zwaartepunt van onze analyse voor één keer
niet op de CO2-uitstoot of energie-efficiëntie, maar wel op de betaalbaarheid van de producten.
–––
Guy Janssens, senior SRI specialist & Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

De farmaceutische sector blijft één van onze favoriete defensieve sectoren. Zowel de vergrijzing in de ontwikkelde
landen, als de groeiende inkomens in de ontwikkelingslanden, bieden kansen in Noord en Zuid. Maar de sector doet
het natuurlijk al lange tijd goed en vertegenwoordigt ongeveer 15% van de beurskapitalisaties. Dat betekent dat enkel
de financiële sector en de niet-duurzame consumptiegoederen (Nestlé enz.) zwaarder doorwegen. Uiteraard is 2016
een verkiezingsjaar in de VS en dat zou wel eens voor druk
op de prijzen kunnen zorgen, waardoor we gewoon gaan
voor een neutrale sectorweging.

Goed bestuur

Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt in de farmaceutische sector een andere invulling dan in de zware
industrie. Hier is het niet de CO2-uitstoot die het zwaarste
doorweegt. De sector wordt gedomineerd door grote reuzen en dat vertaalt zich in een goede score op het vlak van
“corporate governance” of goed bestuur.
Waar gaan het dan wel om? Gezondheidszorg wordt terecht als een mensenrecht gezien. Voor de farmaceutische
industrie ligt de uitdaging dan ook in de zoektocht naar
een evenwicht tussen betaalbare tarieven voor de klanten/
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patiënten en het rendement op de investering. De sector
heeft op dit vlak geen vlekkeloze reputatie. In het verleden
doken er vaak berichten op over dubieuze marketing, prijsmanipulatie en onwil om de bestaande noden te lenigen.

Maatschappelijk verantwoord

Om te oordelen of farmabedrijven voldoende scoren inzake
maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn er zijn drie
belangrijke criteria: toegang tot gezondheidszorg, ethische
zakenpraktijken en transparantie inzake klinische proeven.
Betaalbare medicijnen vormen een grote uitdaging voor
de ontwikkelingslanden. De hoge ontwikkelingskosten en
het patentsysteem vormen vaak een barrière. De ‘Access to
Medicine Foundation’ stelt daarom tweejaarlijks een index
op, die in kaart brengt welke inspanningen de farmabedrijven leveren om hun producten ook in de armere landen
betaalbaar en beschikbaar te maken. De rangschikking op
de index wordt bepaald door een groot aantal criteria die
o.a. rekening houden met de prijs, productie en distributie
van de medicijnen, maar ook met R&D, patenten en licenties voor specifieke behandelingen. Verder wordt er ook gekeken naar de lobbypraktijken en filantropische activiteiten
van de ondernemingen.

Medicijnen voor iedereen

Specifieke producten voor armere landen
worden al vaak tegen kostprijs verdeeld of
lokaal geproduceerd door licentiehouders.
De laatste tien jaar nam het onderzoek naar
de prioritaire ziektes uit de ontwikkelingslanden (aids, malaria, tuberculose…) sterk toe.
Door de stijgende levensstandaard komen
ondertussen ook zogenaamde welvaartsziekten zoals kanker en hartaandoeningen
vaker voor. Het is nog geen uitgemaakte zaak
hoe de industrie hierop kan inspelen.
Het bedrijfsmodel van de industrie is gebaseerd op het patentrecht. Een patent geeft
gedurende een bepaalde tijd het alleenrecht
op een product. Zo kunnen de hoge kosten
voor R&D terugverdiend worden. Ondernemingen die onvoldoende meewerken aan
een toegankelijke gezondheidszorg met billijke prijzen krijgen hier vaak de rekening
voor gepresenteerd. Het gebeurde al meermaals dat bepaalde landen besloten om het
patentrecht niet te respecteren en de medicijnen zelf te produceren. Om zoiets te voorkomen kiezen sommige bedrijven ervoor om
de intellectuele eigendomsrechten te delen
door campussen op te richten, partnerships
met lokale bedrijven en/of overheden aan te
gaan, de medicijnen ter plaatse te produceren, educatieve programma’s …

Toegang tot medicijnen - EuropEse
bedrijven
Plaats

Naam

Score op 5

1

GlaxoSmithKline (GSK)

3,3

2

Novo Nordisk

3

4

Novartis

2,8

6

Merck

2,8

8

Sanofi

2,6

10

Bayer

2,5

12

Roche

2,3

15

AstraZeneca

1,9

Bron: Access to Medicine Foundation, Index 2014

Eerlijke zakenpraktijken

Het is niet bepaald een geheim dat de marketingpraktijken in de farmasector
soms te wensen over lieten. Het resultaat waren controverses in de media
en een hoop rechtszaken. Ondertussen hebben bedrijven zoals GSK en Roche
zwaar geïnvesteerd in interne controlemechanismen en nieuwe strategieën om
deze risico’s te minimaliseren.

Transparantie van klinische proeven

Klinische proeven zijn een belangrijke stap om een nieuw medicijn te mogen
commercialiseren. Het naleven van de bestaande protocollen en het verschaffen van duidelijke en volledige informatie over zowel het opzet als het verloop
van de proeven, zijn noodzakelijk om de nodige transparantie en dus controleerbaarheid te garanderen.

Hoe scoren de aandelen die we aanraden op het vlak van maatschappelijk verantwoord
zakendoen?
Roche wordt de komende jaren een van de sterkste groeiers en is daarom onze topaanbeveling in de sector. De onderneming is uiterst transparant over haar klinische proeven en een waar voorbeeld als het gaat over eerlijke handelspraktijken. Aangezien de portefeuille van Roche erg toegespitst is op kankermedicijnen blinkt het niet echt uit inzake de
toegang tot geneesmiddelen. Ter compensatie geeft Roche wel toegang tot haar intellectuele eigendom in – vooral – de
diagnosedivisie.
GSK is aantrekkelijk omwille van het hoge dividendrendement. GSK is wereldleider in vaccins en in de aids-franchise
en scoort als geen ander in het ter beschikking stellen van deze producten tegen discountprijzen aan hulpbehoevende
landen. Qua business-ethiek zindert een Chinese affaire uit 2012 nog altijd na.
Novartis is koopwaardig, maar geen echte topaanbeveling. Novartis scoort goed inzake toegang tot gezondheidszorg
en transparantie van klinische proeven. Op het vlak van business-ethiek zouden de controlemechanismen best wel nog
wat aangescherpt kunnen worden.
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PATRIMONIALE INSTEEK

Beter advies?
zeg ons
wie u bent!
De voorbije jaren zijn de rechten van beleggers in financiële
instrumenten geëvolueerd door de wijzende wetten en reglementen.
De nieuwe voorschriften beogen meer transparantie, minder
belangenconflicten en dus een betere bescherming van de belegger.
Goed advies draait volledig om goede informatie, ook over de klant.
Daarom heeft BNP Paribas Private Bank beslist om haar tools te
herzien en waar nodig uit te breiden. Zo krijgen we meer inzicht in uw
situatie en behoeften en kunnen we u advies op maat bieden.
–––
Alain Servais, private banking investments

Meer kennis helpt u beter beschermen

Een financieel profiel

De bedoeling van dit alles? U beter leren kennen en begrijpen wat u wilt. Want zo kunnen wij relevant advies geven
dat afgestemd is op uw doelstellingen.

Deze informatie moet uiteraard regelmatig worden bijgewerkt, zeker wanneer zich belangrijke wijzigingen voordoen in uw leven, zoals een geboorte, een nieuwe functie,
pensionering enz.

Sinds de Europese Richtlijnen op het vlak van verzekeringsbemiddeling (IMD-2002) en de markten voor financiële instrumenten (MiF-2007) staat de bescherming van de
belegger centraal in alle aanpassingen van de regelgeving.
De diverse standpunten en aanbevelingen van de regelgevers die na de bovenstaande richtlijnen zijn verschenen,
leggen vooral de nadruk op de informatie over financiële
beleggingen. Die moet namelijk voor iedereen duidelijk en
begrijpelijk zijn, net zoals de kosten die de banken aanrekenen. Daarnaast moeten de banken hun informatie ook
regelmatig controleren en bijwerken. Daarbij gaat het onder andere om uw inkomen, vermogen, beroep…
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Uw financieel en risicoprofiel zijn essentiële elementen
om u te adviseren. We bepalen die profielen dan ook met
de grootste zorg op basis van regelmatige, integere en
diepgaande gesprekken met uw private banker.
Samen met uw private banker vult u een vragenlijst in om
een aantal elementen na te gaan:
• uw kennisniveau over beleggingen en de financiële
markten,
• uw persoonlijke financiële situatie op het vlak van inkomen en vermogen,
• de doelstellingen die u met uw belegging nastreeft.

Als u voor een bepaalde belegging, waar
u interesse in hebt of die wij u aanraden,
niet over de vereiste kennis beschikt, zal uw
private banker de werking daarvan in detail
toelichten.

mogelijk maakt om relevante oplossingen
voor te stellen. U hebt er dus alle belang
regelmatig met hem af te spreken, want alleen zo kan hij of zij oplossingen op maat
voorstellen.

Uw risicoprofielen

Voor advies dat helemaal toegespitst is op
uw beleggingsdoelstellingen is het belangrijk dat uw private banker over een risicoprofiel beschikt voor al uw rekeningen en
levensverzekerings- of kapitalisatiecontracten. Aan de hand van uw financieel profiel
en uw risicoprofielen krijgt uw private banker een globaal beeld van het evenwicht dat
u nastreeft tussen opbrengst en risico, en
dit voor al uw activa op uw rekeningen en in
uw contracten. Deze profielen omvatten ook
uw beleggingshorizon voor elk van de enveloppes en zijn onderverdeeld in vijf niveaus,
van ‘conservatief’ tot ‘agressief’.
Het zoeken van rendement moet samengaan met een perfecte risicobeheersing
voor al uw portefeuilles:
• voor elke effectenrekening of levensverzekeringscontract moet het risiconiveau
bepaald worden,
• en dat risico moet opgevolgd worden rekening houdend met de situatie op de financiële markten.
Om dat mogelijk te maken, gebruikt uw
private banker een aantal tools die rekening
houden met uw financieel profiel en uw
risicoprofielen. Daarom is het belangrijk
dat ook uw spaartegoeden opgenomen worden in uw private banking overeenkomst,
en dit zowel voor adviserend als discretionair beheer.

Uw situatie en vermogen
evolueren, net zoals ons advies

Om correct in te spelen op uw verwachtingen, moeten we onze beleggingsoplossingen aanpassen aan de evoluties van uw
vermogen, en aan eventuele wijzigingen in
uw persoonlijke en professionele situatie.
Daarom is het belangrijk dat we uw doelstellingen vastleggen en opvolgen. Zoiets
kan alleen als uw private banker regelmatig met u samenzit. Het is de vertrouwensrelatie met de private banker die het hem

Wist u dat?
De Richtlijn voor de markten van de financiële instrumenten van 2007 zal
worden aangevuld met een nieuwe richtlijn MiFID II. Die wordt van kracht
begin januari 2017. De nieuwe, uitgebreide tekst bevat aanzienlijke wijzigingen in verband met de transparantie en structuur van de financiële
markten. Enkele maanden later zal ook de Richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling worden herzien. BNP Paribas Private Bank zal die nieuwe
bepalingen integreren door middel van geschikte systemen en tools.
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www.bnpparibasfortis.be/privatebanking,
Kies voor een of meer publicaties onder ‘Strategie en markten’.

