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Eindejaarswensen
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Eindejaarsgeschenken waren al bij de Romeinen een vaste
traditie, maar de gewoonte om wenskaartjes te sturen is een
veel recenter verschijnsel. Daarvoor was het wachten tot in
Engeland de postzegel en lithografie algemeen ingang vonden.
De overlevering vertelt ons dat de Britse ambtenaar Sir Henry
Cole in 1843 het idee kreeg om kerstkaartjes te laten drukken
die hij dan naar zijn ouders en kennissen opstuurde.
De gewoonte veroverde al gauw heel Europa en maakte al
in 1860 de oversteek naar het nieuwe continent. Tegen het
einde van de 19de eeuw was dit aardigheidje uitgegroeid tot een
verplicht beleefdheidsnummer. Mede dankzij de verbeterde
druktechnieken kregen de postdiensten elke kerstperiode met
overvolle postzakken te kampen.

De opkomst van de gsm heeft de gedrukte wenskaarten
naar de achtergrond verdrongen. Op 1 januari 2012 werden
er voor het eerst meer dan een miljard tekstberichtjes met
eindejaarswensen verzonden. Nauwelijks drie jaar later is de
mode alweer veranderd: de sms-jes hebben plaats moeten
ruimen voor MMS, sociale media en apps zoals iMessage en
WhatsApp. En het weze duidelijk: over tien jaar gebruiken
we uiteraard weer een andere manier om onze naasten een
gelukkige kerst en nieuwjaar te wensen.
Maar uiteindelijk heeft het ook niet zoveel
belang. Het is toch de boodschap die telt!

Wij wensen u en uw familie voor 2016 een goede gezondheid en veel voorspoed!
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Moeilijke voorspellingen

veel ruis en
weinig signalen
Economische en financiële voorspellingen zijn vaak een heikele taak
en vooral in het begin van het jaar is er geen ontsnappen aan.
Voor 2016 voorziet ons basisscenario een mooie rol voor aandelen die
inspelen op de groei van de wereldeconomie. De beurzen kunnen wel
humeurig reageren op sommige statistieken waardoor we zeker nog
de nodige volatiliteit gaan zien…
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

In het begin van het jaar is het altijd een goed idee om wat
tijd uit te trekken om het verleden en de toekomst te overschouwen. Een mens heeft nu eenmaal ijkpunten nodig om
zijn bestaan zin te geven. In ons beroep is het altijd een
beetje frustrerend als je een aantal bewegingen hebt gemist of te laat hebt opgemerkt. Zelfs als je het grotendeels
juist had, zoals 2015. Het is dan ook geruststellend dat ’s
werelds beste voorspellers met hetzelfde gevoel worstelen. Eén van hen is Nate Silver, bekend van het boek: “The
Signal and the Noise: Why so many predictions fail, but
some don’t.”
Nate Silver is vooral bekend geworden met zijn uiterst
accurate voorspellingen over de baseball-competitie die
in de Verenigde Staten doorgaat voor de nationale sport.
Maar ook buiten de VS heeft hij een fraaie reputatie opgebouwd nadat hij in 2008 en 2012 de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen erg nauwkeurig wist te voorspellen. Voor meer details over zijn methodiek en vooral zijn
filosofie verwijzen we graag naar zijn boek. Maar in het
kort komt het er op neer dat je het signaal (wat belangrijk
is) moet onderscheiden van de ruis (dat wat veel lawaai
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maakt, de krantenkoppen vult, maar eigenlijk weinig relevant is). Daarnaast is het voor de meeste mensen, zelfs
de professionele ‘forecasters’ bijzonder moeilijk om in te
schatten hoe waarschijnlijk de verschillende scenario’s
uiteindelijk zijn. Bovendien hebben ze vaak te veel vertrouwen in hun voorspelling en houden ze er te lang aan
vast, zelfs wanneer duidelijk wordt dat (nieuwe) informatie de oorspronkelijke stelling tegenspreekt.
Laat ons, gewapend met deze bedenkingen en dus met een
bovengemiddelde portie nederigheid, een blik werpen op
het nieuwe beursjaar.

Ons basisscenario

In ons basisscenario blijft de wereldeconomie op koers en
haalt ook dit jaar een groei van iets meer dan 3%. Dit vooral dankzij de Westerse economieën die in goeden doen
blijven, en een licht herstel in enkele van de zwaar gehavende groeimarkten zoals Brazilië en Rusland. Opgelet,
dit is wel de ideale situatie. Deze groei moet de bedrijven in het Westen in staat stellen een winstgroei van 5
à 6 procent te halen. Als we daar, bij een gelijkblijvende

waardering, een dividend van pakweg 3%
bij optellen dan zouden we voor de aandelen aan rendementen van een kleine 10%
moeten kunnen geraken. En dat is uiteraard een stuk hoger dan wat er met cash of
overheidspapier te rapen valt. Aangezien de
groei niet te hoog is, blijft de inflatiestijging
zeer beperkt en als gevolg daarvan gaat ook
de Amerikaanse rente maar aan een zeer
traag tempo omhoog. Kortom, vanuit historisch perspectief blijft het monetaire beleid
bijzonder soepel.

Risicoscenario’s

Tegen de achtergrond van dit basisscenario
is het niet moeilijk om te zien welke risico’s
daaraan verbonden zijn. De economische
groei kan zowel te sterk als te zwak uitvallen. Als de wereldeconomie - en dan vooral
de Amerikaanse economie - te snel begint
te groeien, zal de Federal Reserve (Fed)
verplicht zijn om de rente sneller dan verwacht op te trekken. In dit scenario komen
zowel de obligatie- als de aandelenmarkten
onder druk te staan. Het tweede risico is een
lager dan verwachte groei van de wereldeconomie. Zoiets is mogelijk als de Chinese
economie nog verder achteruit boert. In dit
geval komt de winstgroei van de bedrijven
onder druk, wat geen goed nieuws voor de
aandelenmarkten is. Dit is meteen ook het
enige scenario waarin het veilige overheidspapier het beter doet dan aandelen.

druk gezet. Maar ook de westerse bedrijven
die actief zijn in de verwerkende nijverheid
deelden in de klappen. Daardoor is het hele
complex bijzonder goedkoop ten opzichte
van de koersen uit het verleden en de rest
van de markt. Maar een echte koopopportuniteit moet niet alleen goedkoop zijn. Ook
het momentum en het marktsentiment zijn
van tel: dat moet terug de goede richting
uitgaan of toch ten minste uitbodemen. En
daar wringt momenteel het schoentje.
Deze evolutie verdient in elk geval onze
aandacht. Van zodra de Chinese koersen
een dieptepunt bereiken, is de kans groot
dat de daaropvolgende stijging alles in haar
kielzog mee omhoog trekt. Na de overdreven
hoge koersen uit het verleden, zien we op
de Shangai A-lijst nu toch ook veel te diepe
dalen. De overdreven reacties gaan duidelijk
beide richtingen uit. Toen de Chinese bubbel
ontstond, was alles fantastisch en geloofde
iedereen dat de economie tot het einde der
dagen met 10% zou blijven groeien. Vandaag
loopt iedereen er pessimistisch bij terwijl

De kans is groot dat het marktsentiment
heen en weer schiet tussen de verschillende
scenario’s op het ritme van de statistieken:
een (te) sterke Amerikaanse groei, of een
(te) zwakke Chinese economie volstaan om
de markten tijdelijk van koers te doen veranderen. Alhoewel het basisscenario het
meest waarschijnlijke blijft, valt een zekere
volatiliteit op de markten dus niet uit te
sluiten. Maar niet getreurd, zoiets levert dit
jaar zeker enkele mooie opportuniteiten op.

Het cyclische complex

Voor de grootste opportuniteit van de komende jaren kijken we naar het zogenaamde
cyclische complex. De groeivertraging in
China heeft de grondstoffen, de groeimarkten (die leven van hun export naar China) en
de munten van diezelfde groeilanden onder
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er toch duidelijke tekenen zijn dat de Chinese economie
langzaam maar zeker de transitie naar een diensteneconomie aan het maken is. En dat was toch waar iedereen
zat op te wachten? Uit de meest recente cijfers blijkt dat
de diensten voor het eerst meer dan 50% van de economie
uitmaken. Bovendien heeft de Chinese overheid nog heel
wat wapens in haar arsenaal om de economische terugval
te bekampen. De verplichte bankreserves (het percentage
activa dat de banken moeten aanhouden tegen leningen)
kunnen nog een aantal keer verlaagd worden, en ook de
depositorente die nu op 1,5% staat kan nog naar beneden.
De staats-schuld ligt op federaal niveau met 40% ook een
stuk lager dan die van de andere grote economieën. Er is
duidelijk nog ruimte voor fiscale stimuleringsmaatregelen.
Kortom, daar waar het eerder sneeuwwit was, is het nu
pikzwart en de waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het
midden. Nu is het vooral wachten op het juiste instapmoment.

Veel ruis en enkele geopolitieke signalen

Naast de economische en bedrijfscijfers zullen we dit jaar
ook veel bezig zijn met allerlei geopolitieke gebeurtenissen. Er zijn de spanningen in het Midden-Oosten en ook op

het Koreaanse schiereiland gaat het er weer zenuwachtig
aan toe. In Europa wordt het een politiek bewogen jaar:
er zijn heel wat verkiezingen, in Portugal zit er een minderheidsregering in het zadel, de Catalaanse kwestie beroert overal de zielen, Griekenland zal ongetwijfeld ook
weer aandacht vergen en ten slotte is er de aanloop naar
het Brexit-referendum. Ook 2017 belooft een bewogen jaar
te worden, met als klapper op de vuurpijl de verkiezingen
in Duitsland. Dit zal het vluchtelingendebat zeker aanwakkeren, alhoewel het ook mogelijk is dat de dramatische
gebeurtenissen in Parijs Europa weer dichter bij elkaar
brengt.
Al deze onderwerpen gaan de komende maanden de krantenkoppen en de televisiejournalen domineren, maar ook
hier is het belangrijk om de hoofdlijnen van het ruis te
onderscheiden. Zoals altijd, wordt dat ook dit jaar geen
eenvoudige opdracht. Gelukkig geeft Nate Silver ons toch
wat hoop. Want naast bescheidenheid en een goede inschatting van de waarschijnlijkheid dat iets ook effectief
gebeurt, blijkt hard werk toch de belangrijkste factor om
regelmatig de bal juist te slaan. En dat is uiteraard wat we
ook dit jaar weer met volle moed gaan doen…

Markante feiten van het discretionair beheer in december
Geen echte eindejaarsrally
De laatste maand van 2015 was opnieuw behoorlijk volatiel. Echt verwonderlijk is dat niet, want er was heel wat
nieuws aan weerszijden van de Atlantische oceaan. De relatieve teleurstelling na de uitspraken van de voorzitter
van de Europese Centrale Bank begin
december en de onzekerheid over de
verhoging van de beleidsrentes in de VS
hebben ervoor gezorgd dat de aandelenmarkten in de twee eerste weken van
december zijn ineengezakt. Hoewel de
Fed bewees dat de Amerikaanse economie in goede gezondheid verkeerde
door de rentes voor de eerste keer in 9
jaar te verhogen, hebben de forse daling van de grondstoffenprijzen en de
zwakke Chinese economie vervolgens
een flinke domper op de gebruikelijke
eindejaarsrally gezet.

Aandelen blijven populair
Voor de portefeuilles kozen de beheerders ervoor de posities in Europese aandelen met defensief profiel lichtjes terug
te schroeven. Zo konden we een deel
van de stijgingen in oktober en november veiligstellen. De blootstelling aan
aandelen kwam trouwens ook dicht
bij de maximale limiet van de contracten. De beheerders behielden wel hun
voorkeur voor – voornamelijk Europese –
aandelen. Niet alleen zijn de waarderingen hier aantrekkelijk, ook de winsten
van de bedrijven op het oude continent
vertonen een stijgende tendens. Daarnaast is het uitkeringsbeleid ook duidelijk
interessanter dan wat de magere coupons van de obligaties in de portefeuille
opleveren.

Olie in een neerwaartse spiraal
Na de beslissing van de OPEC om geen
productiequota te hanteren, zakten de
olieprijzen in december tot een dieptepunt. Dat had uiteraard gevolgen voor
bepaalde segmenten van de Amerikaanse obligatiemarkt. Zowat 15% van
de zogenaamde high yield of speculative grade obligaties in de VS zijn immers
uitgegeven door bedrijven die een band
hebben met de oliesector. De combinatie van grotere risico’s en een gebrek
aan liquiditeit hebben aan het eind van
het jaar geleid tot een aanzienlijke terugval van de Amerikaanse high yield obligaties. Al die negatieve evoluties hadden
gelukkig maar een geringe impact op de
portefeuilles in discretionair beheer, aangezien die maar matig zijn blootgesteld
aan de Amerikaanse high yield markt.

Valérie de Gheldere, investment manager
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Economie

(Bron: Bloomberg Consensus en BNP Paribas Fortis)
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(Bron: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)
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0,05

13.01.2016

3m

12m

Eurozone

0,60

0,50

0,90

Verenigd Koninkrijk

1,77

2,20
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135

45
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13.01.2016
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(Bron: Bloomberg)
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13.01.2016

verloop (in %)
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Chemie

-3,4

-6,0
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Europa - Stoxx 50

-2,6

-4,5

3,8
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-1,3

-3,7

16,4

Europe - Stoxx 600

-2,0

-4,2

8,0

Financiële diensten

-1,1

-6,2

18,7

België - Bel20

0,9

-3,5

12,6

Voeding & dranken

-1,5

-2,9

16,9

Nederland - AEX

-0,9

-3,7

4,1

Gezondheidszorgen

-0,4

-4,2

14,6

Frankrijk - CAC40

-2,0

-3,8

8,5
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-3,1

-4,6

5,6

Duitsland - DAX

-1,9

-5,6

9,6

Verzekeringen

-2,2

-4,6

14,0

Verenigd Kon. - FTSE 100

0,8

-3,8

-4,9

Media

-0,2

-3,5

12,0

Zwitserland - SMI

-0,6

-4,1

-1,8

Olie & gas

-6,4

-8,0

-7,8

Verenigde Staten - S&P500

-3,7

-5,1

-0,7

Verzorgings- en huishoudprod.

-1,0

-3,6

18,7

Japan - Nikkei 225

-7,9

-6,9

9,1

Detailhandel

-2,4

-3,7

8,0

Brazilië - Bovespa

-12,7

-8,8

-13,3

Technologie

0,5

-2,5

14,0

Rusland - Micex

-1,1

-3,4

26,1

Telecom

1,2

-1,7

8,5

India - Sensex

-0,6

-4,7

-5,0

Reizen & ontspanning

1,5

-2,5

19,6

China - Shangai Composite

-14,1

-16,7

9,4

Nutsvoorzieningen

-0,5

-2,6

-3,7
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Aandelenmarkten

Europa als favoriet jachtterrein

BELEGGEN
in 2016
Het nieuwe jaar heeft alvast één ding gemeen met 2015: de aandelen blijven de
interessantste activaklasse en de beurzen blijven uiterst volatiel. Selectiviteit blijft
dus geboden. Onze beleggingsthema’s zijn daarvoor een ideale leidraad. En aangezien
we dit jaar een uitgesproken voorkeur voor Europa hebben, gaan we vooral de
Europese aandelen onder de loep nemen.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Hoge en veilige dividendrendementen

Het bruto-dividendrendement van de grote aandelenindexen (Eurostoxx 50, Eurostoxx 600, MSCI World) ligt
hoger dan de respectievelijke 10-jarige obligatierentes
(Belgische OLO en Duitse bund, de Amerikaanse rente).
Vastrentende investeringen met een laag risico brengen
zo goed als niets op. Maar, te hoge dividendrendementen
wijzen op stresssituaties, zoals te hoge schulden. We hanteren daarom, naast de vereiste van een voldoende hoog
dividendrendement, drie bijkomende selectiecriteria:
1) gezonde balansen
2) een jaarlijks stijgend nominaal dividend
3) een uitkeringsratio van de netto-groepswinst van maximaal 90%, tenzij het om vastgoedbeleggingsvennootschappen gaat.
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In het dividendthema combineren we twee soorten beleggingen.
1. Een eerste defensieve groep bevat vooral de vastgoedbeleggingsvennootschappen (REITs). REITs zijn verplicht
om het grootste deel van de winst als dividend uit te
keren. Onze voorkeur gaat uit naar Cofinimmo, waar
we uitkijken naar nieuwe acquisities en omdat het toelaat in te spelen op de vergrijzing van de bevolking. Ook
Retail Estates en achterblijver Befimmo trekken onze
aandacht. Nog een favoriete waarde is Vodafone. Andere groepen zijn de gereguleerde nutsbedrijven zoals
Elia in België, SNAM in Italië en Enagas in Spanje, en
de klassieke defensieve groeiaandelen uit bijv. de farmaceutische sector met o.a. AstraZeneca, Novartis en
Roche.

2. Aangezien diversificatie hard nodig is,
voorzien we ook een tweede groep met
de cyclische rendementsaandelen. Op
een dag zullen de Europese beurzen anticiperen op meer inflatie, een economische heropleving en dus ook op een minder soepel monetair beleid. Eenmaal die
overtuiging terrein wint, zullen defensieve aandelen minder presteren omdat
ze niet altijd zo goedkoop zijn, zoals de
REITs. Daarom diversifiëren we via aanvullende beleggingen in onze favoriete
financiële waarden: AXA, Aegon, Munich
Re, maar ook Crédit Agricole, ING en
KBC/KBC Ancora. Deze financiële favorieten combineren bijzonder aantrekkelijke
dividendrendementen, lage waarderingen en een gezonde kapitaalsbasis. Hogere interestvoeten zouden een welkom
geschenk zijn, maar toch hebben deze
groepen ook vandaag voldoende andere groeidrijfveren en/of koerstriggers.
De nood aan hogere interestvoeten laat
zich voelen, maar in het huidige klimaat
met lage rentevoeten leiden ze daar toch
niet echt onder. Verzekeraars zoals AXA
werkten aan een diversificatie van de
portefeuille en bankaandelen uit België,
Nederland en Frankrijk hebben meer reserve voor wat betreft de netto-interest
marge.
Andere cyclische waarden zijn de chemiegroep in transformatie DSM en de
Duitse bedrijven Hugo Boss en Metro.

Economische herstel in Europa

Voor 2016 verwachten we voor het Europees continent een economische groei van
1,5%. De ingrediënten zijn lage interestvoeten, lage olieprijzen, de minder sterke euro
en de hogere koopkracht van de consumenten. Ook voor de bedrijven zijn de lage
interestvoeten een zegen. Zo is het Duitse
Metro zich nog volop aan het herfinancieren aan rentes van 1,5%. Daarmee vervangen ze obligaties met rentevoeten van meer
dan 5%. De lagere financiële kosten zijn een
belangrijke motor van de winstgroei per
aandeel. We bespelen dit thema via goedkope cyclische waarden. We mikken op een
dynamische binnenlandse vraag. Vertaald
naar sectoren betekent dit een positieve vi-

sie voor banken, de voedingsdistributie, interim- en infrastructuurbedrijven.
In de banksector rekenen we erop dat de
kredietgroei verder aantrekt. We vinden de
banken ook terug bij het dividendenthema.
Onze voorkeur gaat vooral uit naar Crédit
Agricole en KBC Ancora, eventueel aangevuld met ING en Commerzbank.
In de consumentensector zijn onze favorieten Delhaize en Metro. Ook chemiewaarde
DSM blijft een favoriet, want veel te goedkoop. Tot slot komen enkele Franse waarden in aanmerking. In volgorde van voorkeur zijn dit achtereenvolgens Airbus en
Renault. Airbus is een internationale groeiwaarde die koopwaardig blijft.

Bedrijven in transformatie

Op de Europese beurzen wordt voor 2016
uitgegaan van een groei van de winst per
aandeel van 7 à 8%. Dat is heel wat beter
dan de 1,5% groei van het bbp. Naast de algemene drijfveren zoals de lagere financiële
en energiekosten zijn er ook andere elementen die de winstgroei ondersteunen en die
de bedrijven zelf in handen hebben. Denk
bijvoorbeeld aan herstructurerings- en efficiëntieprogramma’s, waardoor hogere volumes een grotere proportionele impact op
de winst hebben.
Maar vooral fusies en overnames zijn
een belangrijke groeimotor geworden. De balansen zijn gezond en
de financieringskosten laag.
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aandelenMarkten

Let wel, bij transacties is het de gewoonte om een deel in aandelen te financieren
omdat de bedrijven zo een stevige balans
kunnen behouden. Onze voorkeur gaat uit
naar bedrijven die vorig jaar grote deals
aankondigden en daar nu de vruchten van
gaan plukken.
Als de aandeelhouders hun goedkeuring geven zullen Delhaize en Ahold tegen de zomer fusioneren. De geactualiseerde waarde
van de synergiën die in de periode 20172019 vooropgesteld worden, bedragen 4
miljard euro. Bovendien gaat het om conservatieve schattingen. Voor Delhaize betekent dit minimum 16 euro per aandeel. Ons
koersdoel van 100 euro dat slechts met 8
euro synergievoordelen per aandeel rekening houdt, is dus voorzichtig.
Een tweede aanbeveling is Royal Dutch
Shell, dat tegen de lente de overname van
BG Group zal afronden. De koers heeft er
een annus horibilis opzitten door de veel
te lage olieprijs. En, in tegenstelling tot
sectorgenoten, kon Royal Dutch Shell nog
maar weinig extra compenserende maatregelen voorstellen. We zijn koper omwille
van 3 redenen:
1 We denken dat de huidige olieprijs te
laag is. Tegen midden 2016 verwachten
we een stijging naar 45 USD wat in lijn
ligt met de anticipatie op een beter evenwicht tussen vraag en aanbod. Voor 2017
verwachten we 60 USD.
2 Zodra de overname van BG Group rond
zal zijn, verwachten we de aankondiging
van een drastisch herpositioneringsplan.
3 We berekenden dat de groep bij een aanhoudende lage olieprijs en na de verkoop
van activa maximaal 5 miljard euro tekort zou hebben. Dit zou éénmalig zijn
en via een dividend in aandelen kunnen
opgelost worden, zoals Total al voordeed.
Het zal in 2016 ongetwijfeld overnames en
deals blijven regenen. In de telecommunicatiesector zou er een internationale consolidatiegolf op gang kunnen komen. Een deal
tussen Liberty en favoriet Vodafone is nog
steeds mogelijk. Smith & Nephew zou een
mooie fit zijn voor Stryker, maar mogelijk
komt dit pas in 2017.
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Aantrekkelijke
herpositioneringsverhalen
zijn in volgorde van voorkeur Crédit Agricole en DSM, aangevuld met Atos, dat na
de vele overnames de groei- en vooral de
margevooruitzichten sterk verbeterde.

innovatie, digitale economie en
de Uber-trend

De wereldeconomie groeit op een lager pitje
en de wereld is in verandering. Nieuwe spelers verstoren het bestaan van de gevestigde waarden. Naast Uber in de taxisector,
bestaat er ook Netflix in de mediasector en
Airbnb in de hotelsector. Deze bedrijven bestaan dankzij de mogelijkheden van de digitale economie. De technologiesector blijft
tot onze favoriete sectoren behoren.
ARM is een topgroeier. De ARM-technologie
zit in meer dan 95% van alle smartphones
ter wereld. Groei komt van hogere royalties
per smartphone naarmate de chips krachtiger en energie-efficiënter worden (zoals
het nieuwe 64-bit gamma van Apple). Maar
ook de uitbreiding van de markt naar de bedrijfswereld en het Internet der Dingen (IoT)
maken ARM interessant. Verder is er ASMI,
als leider op het vlak van ALD-technologie
voor het printen van chips, te goedkoop.
Zeker als we de waarde van de participatie
van 40% in een chipverpakker in Hongkong
uitfilteren.
In de farmaceutische sector is er een nooit
geziene innovatiegolf aan de gang. Onze
toppicks zijn Ablynx en Roche. Ook favoriet
Vodafone past hier, nu er met dataverkeer
geld verdient wordt.
Ook bedrijven uit andere sectoren komen in
aanmerking, zoals RELX in de mediasector,
beter gekend als het vroegere Reed Elsevier.
Na de sterke koersstijging van 2016 is het
wachten op een instapmoment. Uitgeversbedrijf RELX heeft zich als geen ander het surfen op de digitale revolutie eigen gemaakt.
Het bedrijf staat klaar met smart software
die aan o.a. advocaten en geneesheren een
geïntegreerde oplossing biedt en RELX groeit
ook sterk in de verzekeringssector.

sterke merken

Tot slot kan het technologie-thema ook omgekeerd bespeeld worden door te investeren in bedrijven voor wie de digitale revolutie geen bedreiging vormt op het vlak van
prijsdruk, marktaandeel en competitiviteit.
Dat zijn vooral bedrijven met sterke merken
en een goede mogelijkheid tot prijszetting,
zoals Adidas, Reckitt Benckiser dat meer
actief is in gezondheidsproducten en minder in huishoudelijke producten, en aandelen uit de luxesector. Let wel, na de sterke
stijging van Adidas en Reckitt Benckiser is
het wachten op een geschikt instapmoment. Aandelen uit de luxesector staan op
een historisch dieptepunt, maar het is wel
raadzaam af te wachten in welke mate de
kerstverkoop te lijden had onder de huidige
geopolitieke spanningen en de groeivertraging in China.

deze thema’s gaan in de ijskast

Klimaatverandering is één van de meeste
actuele thema’s en groeidrijfveren. Maar na
de sterke koersstijgingen van bedrijven zoals Veolia, Suez, Vestas en Infineon, en het
feit dat dit een wereldwijd thema is, richten
we onze beleggingen in eerste instantie op
fondsen.
Groeilanden blijven het belangrijkste langetermijnthema. Het gros van de wereldbevolking en de nieuwe middenklassen bevinden zich in de groeilanden. Toch blijven we
voorlopig aan de zijlijn. Genoemde favorieten in dit thema zijn Roche, ARM en Airbus.

onze favoriete aandelen
AANDEEL

MUNT

AANBEVELING

KOERSDOEL

DIVIDENDRENDEMENT

KBC Ancora

EUR

Kopen

47

0,3%

Euronav

EUR

Kopen

15

13,2%

Delhaize

EUR

Bijhouden

100

1,9%

Soﬁna

EUR

Kopen

112

0,0%

Ablynx

EUR

Kopen

17

0,0%

Credit Agricole

EUR

Kopen

14,5

5,2%

AXA

EUR

Kopen

29

4,4%

Roche

CHF

Kopen

315

3,1%

DSM

EUR

Kopen

64

3,7%

Renault

EUR

Kopen

118

2,5%

Metro

EUR

Kopen

33,5

3,5%

ARM

GBP

Kopen

1300

80,0%

Royal Dutch Shell

EUR

Kopen

27

8,5%

Airbus

EUR

Kopen

80

2,3%

Vodafone

GBP

Kopen

300 (GBp)

5,5%
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vreeMde MUnten

voorUiTZiCHTen 2016

ZeT u sCHraP vOOr
een vOlaTiel Jaar
De zwakke grondstoffenprijzen, de vraagtekens rond de Chinese economie en de tegengestelde richting van
het monetaire beleid van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank zijn de ingrediënten voor een
potentieel volatiel jaar op de valutamarkten. Dat creëert opportuniteiten en om hierop in te spelen vormt een
goed gespreide portefeuille met voldoende marge een goede startbasis.
–––
Kristof Wauters, investment specialist Fixed Income & Forex PRB

Voor we het over de vooruitzichten van
de vreemde munten hebben, is het belangrijk om eerst te kijken naar onze
referentiemunt, de euro. Een munt
staat immers nooit op zich en wordt
daarom vergeleken met een referentiemunt. Het zeer soepele geldbeleid
van de ECB houdt niet alleen de rente
laag, maar zorgt ook voor neerwaartse
druk op de euro. Aantrekkelijke obligaties in euro worden schaars. Een
diversificatie van uw portefeuille door
te investeren in obligaties in vreemde
munt kan daarom interessant zijn.

het einde van een tijdperk

Op 16 december 2015 maakte Fedvoorzitster Janet Yellen een einde aan
het uitzonderlijk soepele monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank
door voor het eerst in meer dan 9 jaar
de rente te verhogen. Dit werd al lang
verwacht en dit nieuws was dus al grotendeels in de dollarkoers verrekend.

De dollar is op dit ogenblik wereldwijd
één van de sterkst presterende munten en we raden aan om gedeeltelijk
winst te nemen op de dollar (USD)
aangezien veel van het goede nieuws
ondertussen in de koers zit. Dezelfde
redenering geldt voor het Britse pond
(GBP). Ook hier zouden we na een
mooie stijging de winst toch beter veiligstellen. Een renteverhoging door de
Britse centrale bank kan immers nog
een tijd op zich laten wachten en de
groeiende onzekerheid rond het referendum over de rol van het Verenigd
Koninkrijk in de Europese Unie (de beruchte Brexit) kan op de munt wegen.
Ook voor obligaties in Chinese yuan
(CNY) ligt de beste periode stilaan
achter de rug. De aantrekkelijke rente
en de geleidelijke appreciatie van de
yuan t.o.v. de dollar lagen de afgelopen
jaren aan de basis van de opbrengsten,
maar de vooruitzichten voor zowel de
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rente als de koers ogen nu toch minder
aantrekkelijk. De tragere groei drukt de
rente en ondertussen is de munt ook
niet langer ondergewaardeerd.

Groeilanden: volatiliteit troef

Het gratisgeldbeleid van de Fed dat
Ben Bernanke invoerde, voedde de interesse van beleggers in hoogrentende
obligaties en dat ondersteunde op zijn
beurt weer de lokale munten. Toen de
Fed midden 2013 aanstalten maakte
om het soepele monetaire beleid geleidelijk terug te schroeven (tapering),
volgde een forse correctie van de hoogrentende munten. Vervolgens kwamen
er de Chinese groeivertraging en de
spectaculaire daling van de grondstoffenprijzen waardoor de correctie van
de groeimunten nog verder neerwaarts
dook. De bodem van de grondstoffenmarkt is mogelijk nog niet bereikt, rond
de Chinese economie hangen nog veel
vraagtekens en de hogere rente in de

VS zorgt voor een nadeliger vergelijkingsbasis voor munten van groeilanden.
Toch zijn er ook positieve elementen. Zo
kwam de renteverhoging in de VS er omdat het land de afgelopen jaren sterk hersteld en terug in staat is om op eigen benen
te staan. Hiervan moeten de groeilanden
(waarvoor de VS vaak een belangrijke handelspartner is) kunnen profiteren. Bovendien
zijn veel munten van groeilanden ondertussen gedaald tot historische dieptepunten. De
timing is hoogst onzeker maar als we naar
de waardering kijken, is het duidelijk dat
een aantal munten wel aantrekkelijker moet
worden. We raden aan om landen te vermijden waar er bovenop de externe problemen
(grondstoffen en China) ook intern grote
kortetermijnuitdagingen bestaan (vaak op
politiek vlak) zoals in Brazilië (BRL), Turkije
(TRY) en Zuid-Afrika (ZAR). Op langere termijn heeft Brazilië betere troeven, maar het
is duidelijk dat het onder de huidige regering
moeilijk zal zijn om deze te realiseren.
Munten waar we op dit moment wel al zouden instappen zijn de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) en de Mexicaanse peso (MXN).
Mexico is als grootste handelspartner van
de VS uitstekend gepositioneerd om mee
te surfen op de groei van de Amerikaanse
economie. Bovendien kan Mexico de komende maanden de vruchten plukken van
de grondige structurele hervormingen die
het land heeft doorgevoerd. Mexico koppelt
een aantrekkelijke rente aan een mooi wisselkoerspotentieel. De munt is immers fors
achtergebleven op de USD ondanks de sterke
handelsbanden.
Nieuw-Zeeland ontsnapte niet aan de daling van de grondstoffenprijzen waardoor de
centrale bank in 2015 de vier eerdere renteverhogingen van 2014 moest terugdraaien.
Nieuw-Zeeland exporteert voornamelijk zogenaamde ‘soft commodities’ (melkproducten, vlees, fruit, wol, ..) die goed aansluiten
bij de veranderende voedingsgewoontes van
de groeiende Chinese middenklasse. Met de
NZD kan ingespeeld worden op het herstel
van de Chinese economie.

Grondstoffen zoeken bodem

De zware wereldwijde investeringen in ontginningscapaciteit om de grondstoffenhonger
van China te voeden, valt samen met een
ernstige economische vertraging van laatstgenoemde. Voeg daarbij het extra aanbod van
schalieolie en -gas in de VS en de weigering
van de OPEC (het oliekartel onder leiding van
Saoedi-Arabië) om de productie te verlagen,
en u begrijpt de forse correctie van de olie- en
grondstoffenmarkt. Zelfs landen met gezonde
langetermijnfundamenten zoals Noorwegen
(NOK), Canada (CAD) en Australië (AUD) zagen hun munten in waarde dalen. We hebben
een voorkeur voor de Noorse kroon die sterk
kan herstellen eens de olieprijs uitbodemt.
Er zijn ook landen die profiteren van de lage
grondstoffenprijzen. Zo voeren Turkije en Japan het grootste deel van hun energiebehoefte in vanuit het buitenland. In Turkije werd dit
voordeel echter tenietgedaan door de woelige politieke situatie waardoor het beleggersvertrouwen samen met de Turkse lira (TRY)
kelderde. De Japanse yen (JPY) deed het in
2015 wel goed t.o.v. de euro, onder andere
door de lage grondstoffenprijzen, maar toch
vooral door het uitblijven van verdere monetaire versoepeling bij de Japanse centrale
bank (i.t.t. de ECB). Toch blijven we weg van
de yen omdat we in 2016 wel een uitbreiding
verwachten van het monetaire beleid om de
groei- en inflatiedoelstellingen te bereiken.

conclusie
De relatief zwakke Europese eenheidsmunt en
de lage rente maken het
interessant om uw portefeuille te diversifiëren
met obligaties in vreemde
munt. NOK, NZD en MXN
zijn interessant. Neem
stilaan winst op USD, GBP
en CNY. In functie van
de evolutie van de energieprijzen en de Chinese
economie kunnen in 2016
interessante opportuniteiten ontstaan in enkele
zwaar afgestrafte munten.

overzicht
MUNT

OVERZICHT T.O.V. DE EURO

HUIDIGE

SINDS BEGIN 2014

RENTE*

ADVIES

USD

21%

1,27%

Winst nemen

CNY

17%

2,57%

Winst nemen

GBP

13%

0,74%

Winst nemen

NOK

-13%

0,68%

Kopen

NZD

2%

2,84%

Kopen

MXN

-5%

4,70%

Kopen

BRL

-25%

16,32%

Herbeleggen

AUD

0%

2,05%

Herbeleggen

CAD

-4%

0,45%

Herbeleggen

TRY

-8%

11,37%

Vermijden

ZAR

-15%

9,04%

Vermijden

JPY

11%

-0,01%

Vermijden

* Overheidsrente op 3 jaar
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onderWerPsanalYse

Beleggen in

HeT BlAUWe goUD

De oppervlakte van onze planeet bestaat voor 70% uit water en daarom noemen we onze aardbol wel eens
de blauwe planeet. Maar zoveel overvloed betekent niet dat we oneindige reserves drinkbaar water hebben.
Amper 3% van het beschikbare water is zoet water en een groot deel daarvan bestaat uit ijs of is vervuild.
Mens en dier moeten het stellen met een schamele 0,25% effectief bruikbaar water.
–––
Guy Janssens, senior Fund & SRI specialist

Groeiende wereldbevolking

In 1900 leefden er 1,6 miljard zielen op deze planeet, vandaag zijn we
al met 7,4 miljard mensen en tegen
2050 zullen we de kaap van 9 miljard
mensen ronden. Dit is een spectaculaire stijging en het waterverbruik
ging nog sterker omhoog.
Daarvoor zijn er twee redenen: de
toenemende verstedelijking en de
stijgende welvaart. In 1900 leefden er
225 miljoen mensen in steden, terwijl

WereldbevolkinG en WaterGebrUik sinds 1900
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Bron: FAOSTAT UN et UNESCO & WSSCC, WASH Facts & Figures & Water Atlas
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vandaag de helft van de wereldbevolking
(ongeveer 3,7 miljard mensen) in een stad
woont. Deze sterke concentratie van de
bevolking plaatst de steden voor een aantal belangrijke uitdagingen: iedereen van
drinkwater voorzien en het afvalwater weer
wegvoeren. Daarvoor zijn omvangrijke en
dure infrastructuurwerken nodig. De nieuwe
grootsteden in Azië en Afrika moeten investeren in de aanleg van een degelijk waterleidingsysteem, terwijl de steden in het Westen ondertussen dringend hun verouderde
infrastructuur moeten vernieuwen. Zo lekt
het waterleidingnet in Londen zo sterk dat
er elke dag het equivalent van 30 olympische zwembaden verloren gaat. De stad
heeft daarom besloten om meer dan 3000
km nieuwe leidingen aan te leggen.

stijgende welvaart

De combinatie van verstedelijking en stijgende welvaart heeft tot een drastische wijziging van onze consumptiepatronen geleid.
In de ontwikkelingslanden zien we andere
voedingsgewoonten opduiken. Als mensen
meer verdienen ruilen ze basisproducten zoals graan, rijst en mais in voor dierlijke producten en voedingsmiddelen die rijk zijn aan
vet en suiker. Dit is niet alleen slecht voor
het milieu en de gezondheid van deze mensen, maar drijft ook de waterconsumptie op.
De hoeveelheid water die nodig is voor de
productie van één kg voedsel verschilt zéér
sterk. Zo is er voor één kg rijst 2750 liter en
voor één kilogram kip 3120 liter water nodig.
Maar als ook de ontwikkelingslanden, waar
75 procent van de wereldbevolking woont,
rundvlees begint te eten zal dit het waterverbruik heel sterk doen stijgen. Voor de productie van één kg rundsvlees is maar liefst
15500 liter water nodig. Hebben wij daarom
het recht om deze nieuwe welvarende landen
te verbieden rundsvlees te eten, iets dat wij al
honderden jaren zonder wroeging doen?
Wereldwijd verbruiken we gemiddeld 1400
m3 water per persoon. Uiteraard zijn de verschillen groot: in de Verenigde staten bedraagt dit 2800 m³ en in China 800 m³. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat de nieuwe
rijkere landen massaal investeren in hun
watervoorziening.

verGeliJkinG van de evolUtie van WereldWiJde aandelen en WaterGerelateerde aandelen (GeGevens heriJkt naar 100 in JanUari 2006)
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Massale investeringen

Volgens de industriële denktank Global Water Intelligence zullen de golfstaten Bahrein,
Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de
Verenigde Arabische Emiraten de komende
twintig jaar 542 miljard euro investeren in
waterinnovatie en waterontzilting. Zout
water drinkbaar maken (waterontzilting)
zou de oplossing kunnen zijn voor de waterschaarste op onze wereld. Maar op dit
ogenblik is dat nog steeds een zéér dure en
energie-intensieve techniek die enkel weggelegd is voor superrijke landen met energie
op overschot. Het beste voorbeeld is SaoediArabië dat 70% van het drinkbaar water via
ontzilting produceert. In armere regio’s zoals Afrika en Azië met minder olie zou zonneenergie een oplossing kunnen bieden. We
stellen dan ook vast dat de grootste investeerders in zonne-energie zich in Azië bevinden. Vooral China gaat daarvoor geen moeite
uit de weg.

conclusie
Je kan dus besluiten dat water een schaars goedje is. Ook op lange termijn
gaat de vraag zeker blijven stijgen waardoor het een mooie beleggingsopportuniteit vormt. Technologische waterbedrijven die gespecialiseerd zijn
in zowel waterzuivering als waterontzilting zullen de komende jaren een
sterke groei kennen. Industriële bedrijven die actief zijn in waterleidingen
en infrastructuurwerken gaan ook een mooie toekomst te gemoed. Om optimaal te profiteren van deze groei raden we aan om te beleggen in bedrijven die minstens 50% van hun activiteiten uit de waterindustrie halen.
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