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Een Indiaas
liefdesverhaal
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Volgens de legende was het passionele liefde op het eerste
gezicht tussen grootmogol Shâh Jahân en de jonge Bânu
Begam, die later de naam Mûmtaz Mahal – de Parel van
het Paleis – kreeg. Het duurde echter nog twee politieke
huwelijken voor de jonge keizer met zijn grote liefde kon
trouwen.

In deze editie van Invest News verneemt u meer over de
Indiase economie. Die is sinds enkele jaren aan een sterke
opmars bezig: de groei is stevig, de inflatie onder controle
en de infrastructuur wordt sterk uitgebreid. Net als haar
architecturale parel brengt ook de economie van India ons in
hogere sferen.

Net voor ze stierf – in het kraambed van hun veertiende
kind – zou Mûmtaz Mahal twee verzoeken hebben gedaan
aan haar man: hij zou geen kinderen meer verwekken en hij
zou een monument bouwen dat de tijd weerstaat en de hele
wereld laat zien dat hun liefde eeuwig is. De geschiedenis
vertelt ons niets over haar eerste wens, maar wel dat de keizer
in 1631 de opdracht gaf tot de bouw van de Taj Mahal – een
weergaloos mausoleum om zijn overleden geliefde te eren.

Maar de onverwachte uitkomst van het Britse referendum
en de lange en onzekere nasleep brengt ons bruusk en
ongenadig terug naar de realiteit van de financiële markten.
De Britse scheiding staat in schril contrast met ons Indiaas
liefdesverhaal. Het spreekt voor zich dat hierover nog veel
inkt zal vloeien – en dus ook in Invest News. Het artikel van
onze strateeg Philippe Gijsels is ongetwijfeld het eerste in een
lange reeks.

Het gebouw werd een pronkjuweel van de indo-islamitische
architectuur en is sinds 2007 ook officieel een wereldwonder.
De Taj Mahal zou geïnspireerd zijn op de vrouwelijke
stemmingswisselingen: een rozige dageraad, schitterende
middag, gouden schemering en maanverlichte nacht. Een
plek om weg te dromen…

Ik wens u alvast een erg fijne vakantie in
afwachting van het volgende nummer
dat halverwege augustus verschijnt.
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WANNEER BEKLIMMEN WE DE “WALL OF WORRY”?

Volatiliteit
alom
De ‘Muur van Angst’ waaronder de financiële markten gebukt gaan,
telt heel wat stenen: de economische en geopolitieke onzekerheid,
Brexit, twijfels over de houdbaarheid van de wereldwijde groei, de
richting die de centrale banken gaan kiezen, de onzekere evolutie van
de Amerikaanse rentevoeten … Het weze duidelijk: we mogen ons de
komende weken en maanden aan heel wat volatiliteit verwachten.
–––
Philippe Gijsels, chief strategy officer

De financiële markten waren de afgelopen maanden – zoals we vreesden
– erg volatiel. Dit komt door het grote
aantal economische en geopolitieke
onzekerheden waarmee we kampen.
De meest in het oog springende zijn
het Britse referendum, de Spaanse
verkiezingen en later op het jaar de
Amerikaanse verkiezingen. Regeringen wereldwijd, in de groeilanden en
de meer mature economieën, worden
met levensgrote uitdagingen geconfronteerd. Daardoor eist het geopolitieke aspect een steeds groter stuk
van het podium op en verdwijnen een
aantal fundamentals, zoals de waardering en winstontwikkeling, wat
naar de achtergrond.

Verslaving aan gratis
liquiditeiten

Maar het stuk van het podium dat
de geopolitiek voor zich opeist is nog
klein bier tegenover dat van de centrale banken. Zij vullen de podia van
Vorst Nationaal, Werchter en Tomorrowland in één keer. Nog nooit in
de financiële geschiedenis werd elk
woord uit de mond van een centrale
bankier of één van hun discipelen zo
gewikt en gewogen als nu. Dit geeft
aan hoe afhankelijk de financiële
markten zijn geworden van het gratis
geld – dat overigens iedere dag nog
goedkoper lijkt te worden dan het al
is. En momenteel zorgt de onzekerheid over de acties van de centrale
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banken ongetwijfeld voor extra volatiliteit op de markten. Vooral de mogelijke renteverhoging van de Federal
Reserve – die trouwens van niets naar
bijna niets zou gaan – beroert hart
en ziel bij de beleggers. Want iedere
keer als Janet Yellen nog maar durft
te insinueren dat de Amerikaanse kortetermijnrente wel eens een beetje
omhoog zou kunnen gaan, wordt dat
door de financiële markten – en zeker
door de aandelenmarkten – bijzonder
slecht ontvangen. En als dat onding
dan – voor welke reden dan ook, en
elke reden is goed – weer van tafel
wordt gehaald, weerklinkt een zucht
van verlichting die hoorbaar is van de
handelsvloeren tot op de Bloomberg-

schermen. Maar volatiliteit kan ook in
twee richtingen werken. Want als er
bijkomende maatregelen worden aangekondigd, zoals Mario Draghi en de
Japanners al een aantal keren deden,
en mogelijk opnieuw zullen doen, is
het weer even feest op de aandelenmarkten.

VS en China

Naast de onzekerheid over de geopolitieke situatie en de rente is er ook
een steeds grotere onzekerheid over
de staat van de wereldeconomie. De
Amerikaanse economie lijkt te vertragen en een aantal cijfers met betrekking tot de arbeidsmarkt vielen
ronduit tegen. Dit kan gewoon een
afwijking zijn op het radarscherm, of
het begin van een nieuwe, negatievere
trend, alhoewel niemand het woord
recessie al in de mond wil nemen.
En dan is er nog China. Na een reeks
sterke cijfers, gedreven door een reeks
fiscale en monetaire stimuli, kregen
we recent toch ook weer een aantal
tegenvallers te verwerken. We wachten af hoe sterk de Chinese economie
is zonder dat er steeds meer geld
wordt ingepompt. De angst voor een
Chinese harde landing en een blijvende daling van de olieprijs waren
de twee belangrijkste redenen waarom dit beursjaar de slechtste start
maakte sinds mensenheugenis. Voor
een herstel was het wachten tot deze
twee katalysatoren opveerden en tot
Mario Draghi op 11 februari voor extra
stimulansen zorgde.

Positieve langetermijnvisie

Op iets langere termijn hoeven we ons
niet meteen aan dramatische toestanden te verwachten. Het is geen toeval
dat er op Wall Street een uitdrukking bestaat als “climbing the wall of
worry” (de muur van angst beklimmen). Met deze beeldspraak wordt
bedoeld dat als we de problemen één
voor één overwinnen, de (aandelen)
markten met die denkbeeldige muur
als houvast hoger kunnen klimmen.

Als elke zorg of probleem symbool
staat voor een steen in de muur, hebben we meer dan steunpunten genoeg
om ons aan op te trekken. Vooral als
je weet dat er nog heel veel liquiditeiten langs de zijlijn zitten te wachten om in de markt te komen. En dit
gewoonweg omdat er weinig of geen
alternatieven zijn (de rente is extreem
laag) en die zich ook niet snel zullen
aandienen (de rentes zullen nog een
hele tijd laag blijven). Daarnaast
zijn met name de waarderingen van
de Europese aandelenmarkten nog
steeds aantrekkelijk, de bedrijfswinsten redelijk en loert er niet onmiddellijk een recessie om de hoek.

Te vroeg voor grondstoffen

Maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat
we zonder nadenken eender welke risico’s kunnen nemen. Zoals we al vaak
duidelijk maakten, blijft de volatiliteit
hoog. Door de sterke dominantie van
geopolitieke, macro-economische en
rentekwesties blijft ook de correlatie
tussen de verschillende aandelen en
activa bijzonder hoog. In mensentaal
wil dit zeggen dat diversificatie niet
volstaat om de risico’s naar beneden
te halen, omdat alle activa in dezelfde
richting bewegen, en dan vooral neerwaarts.
Met al deze overwegingen in het
achterhoofd blijven we toch opteren
voor de meer defensieve delen van
de markt, zoals bijvoorbeeld vastgoed
of andere hoge dividendbetalers, ondanks het feit dat die tegenwoordig
verre van goedkoop zijn. Het herstel
vanaf 11 februari heeft trouwens gezorgd voor een sterke stijging van de
grondstoffen en grondstoffenaandelen. Op dit ogenblik gaan we hier zeker niet achteraan hollen. De stijging
was zeer explosief, maar de markt
blijft geplaagd door een gigantisch
overaanbod. De kans bestaat trouwens dat we niet ver afzitten van een
langtermijnbodem in het grondstoffencomplex, maar ook dat is niet zeker. De markten hebben nu eenmaal

•5•

Marktoverzicht

de onhebbelijke gewoonte om – vooral neerwaarts – te
overdrijven. Dat alles maakt dat we op dit ogenblik over
onvoldoende elementen beschikken om een duurzame en
structurele stierenmarkt te kunnen ontwaren. Dit geldt
ook voor de olieprijs, waarvoor het makkelijker is om positief te zijn aan 40 USD dan aan 50 USD.
Een uitzondering hierop is de goudprijs, die o.a. door de
steeds lagere intrestvoeten, in een structurele opwaartse
trend zit. We blijven daarom goud bijkopen bij elke betekenisvolle terugval.

... en voor groeimarkten

Wat geldt voor de grondstoffen en de grondstoffenaandelen geldt ook voor de groeimarkten. Heel wat groeimarkten

zijn trouwens net bijzonder afhankelijk van de prijzen van
de grondstoffen die ze exporteren. Veel van die export is
bestemd voor China, waarover we zeker op korte en middellange termijn onze twijfels blijven hebben. Momenteel
blijven we dus ook onderwogen wat het groeilandencomplex betreft. Maar als de dollar niet langer stijgt, kan de
druk op de groeilanden wat afnemen en doen ze het in
vergelijking met de mature markten misschien wel beter.
Of de stijging van de dollar effectief gaat stoppen, zullen
we de komende maanden merken. Veel zal afhangen van
de sterkte van de Amerikaanse economie. In afwachting
kunnen we ons toeleggen op het succesvol beklimmen van
onze eigen zorgenmuur en hopen dat we niet weer naar
beneden geworpen worden door de sterke volatiliteit …

Markante feiten van het discretionair beheer in mei en juni
Mooi weer…
De maand mei wist een sterke prestatie
af te leveren. De beurzen trokken zich
op aan de geleidelijk uit de markt sijpelende vrees voor een wereldwijde recessie en aan een aantal bemoedigende
ontwikkelingen: de tot het niveau van
50 USD per vat gestegen olieprijs, de zich
verder herstellende grondstoffenprijzen,
beter nieuws uit China en het akkoord
met Griekenland droegen alle bij tot het
koersherstel. In mei nam bovendien het
optimisme toe dat de Britten in het referendum van 23 juni voor Europa zouden
kiezen. Daar staat tegenover dat de gestegen verwachting van een renteverhoging midden juni door de Verenigde
Staten niet is uitgekomen. De euro gaf
wat terrein prijs tegenover de Amerikaanse dollar en de Japanse yen en ook
het Britse pond sterling veerde wat op.
De rente in de eurozone vertoonde weinig evolutie en het goud voelde enkele
winstnemingen.
In deze context boekten de portefeuilles in mei voor alle risicoprofielen, van
“defensief” tot en met “groei”, een stevige vooruitgang, variërend van 1% tot
2,5% in nettotermen. Er was in mei dan

ook weinig behoefte aan verdere tactische bijsturingen door het beheer, dat
in maart en april al een aantal beschermende maatregelen genomen had met
het oog op het Britse EU-referendum. Zo
beperkten we de marktblootstelling aan
Europese aandelen (evenwel zonder het
licht overwogen gehalte te verlagen)
door de opname van een specifiek via
putopties beschermend fonds en diversifieerden we naar Europese, niet in het VK
beleggende vastgoedwaarden. In het
vastrentend segment van de portefeuilles kochten we al sedert begin dit jaar
veiliger (en iets interessantere) hoogkwalitatieve obligaties bij en verlaagden
we het gehalte aan converteerbare
obligaties. Ook reduceerden we onze
afdekking van het yen-risico, gezien de
Japanse yen zich net als de USD als een
vluchtmunt gedraagt bij hoge onrust in
de financiële markten.
…slaat om in stormweer
Die onrust sloeg hard toe op de ochtend
van 24 juni, toen een krappe meerderheid van de Britten zich in een referendum uitsprak voor het opzeggen van

het lidmaatschap van de Europese Unie,
met hevige turbulentie op de financiële
markten tot gevolg. Het pond sterling
nam een steile duik, de Amerikaanse
dollar en Japanse yen stegen, aandelen daalden wereldwijd en dan vooral in
het VK en Europa, het rentepeil daalde
maar de rentetoeslag betaald door bedrijven en financieel zwakkere lidstaten
verhoogde terwijl de goudprijs aantrok.
Met de wijsheid in gedachten dat paniek een slechte raadgever is, hield het
beheer het hoofd koel en maakte dezelfde dag nog van de koersdalingen
gebruik om op een gunstig moment
enkele procenten extra te beleggen in
Europese aandelen, enkele dagen later
gecompenseerd door de afbouw van
het beschermend fonds voor Europa. De
komende weken houden we rekening
met een aanzienlijk verhoogde volatiliteit
naarmate de markten de risico’s van de
gewijzigde situatie wikken en wegen. Op
middellange termijn beschouwd, dienen
we als beleggers deze belangrijke gebeurtenis tegelijkertijd als een opportuniteit en een dreiging te beschouwen.

Johan Temmerman, regional investment communication manager
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zendt schokgolf
door Europa
De onverwachte uitslag van het Britse referendum zond een schokgolf
door de markten. Er dient nu heel veel uitgeklaard te worden en dat
zal tijd vergen. Nu begint een periode met moeilijke en gespannen
onderhandelingen. En dat geldt niet alleen voor
het Verenigd Koninkrijk.
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Een schokgolf

TINA is weer van de partij

Ook in muntenland was de volatiliteit bijzonder groot en moesten het
pond en de euro bijna logischerwijs
een paar stevige stappen terugzetten
ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ook de yen ging weer stevig hoger.
Het valt echter te betwijfelen of de
Japanse gezagsdragers hiermee kunnen lachen. Een reactie van de Bank
of Japan in juli blijft hier mogelijk. En
misschien komt die ook van een aantal andere centrale banken, die er
normaal gezien toch snel bij zijn om
de markten en de wereldeconomie te
stabiliseren als er schokken optreden.

Onderhandelingen

Op 24 juni beleefden de financiële
markten een bijzonder woelige dag
nadat donderdagnacht de stemmen
onverwacht overhelden naar een
Brexit van het Verenigd Koninkrijk uit
de Europese Unie. Wat we op de laatste handelsdag van de week zagen
was een klassieke paniekgolf waarbij
de als meer risicovol gepercipieerde
activa werden verkocht en kapitalen
naar de zogenaamde veilige havens
zoals Amerikaans en Duits overheidspapier en goud werden geduwd.

Het is duidelijk dat de rentes nog een
hele tijd extreem laag zullen blijven
en dat er mogelijk weer bijkomende
monetaire maatregelen op komst zijn.
Dit maakt dat er nog een hele tijd
weinig alternatieven zullen zijn voor
de aandelenmarkten. Dit is en blijft
waarschijnlijk het sterkste argument
om op iets langere termijn te blijven
geloven in hogere aandelenkoersen.
Daarenboven worden de waarderingen vooral in Europa stilaan toch bijzonder aantrekkelijk.
Dit neemt niet weg dat we de komende weken en maanden nog steeds
zeer veel volatiliteit zullen zien. De
stemming in het Verenigd Koninkrijk
was een zeer belangrijke risicofactor,
die nu realiteit is geworden. Maar het
was zeker niet de enige.
Brexit zorgt voor heel wat politieke
onzekerheid. Want hoe moet het nu
verder met die uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de eurozone? In
ieder geval zal die moeten worden
onderhandeld, en dit terwijl in Euro-

pa, en meer nog in het Verenigd Koninkrijk de politieke verdeeldheid lijkt
toe te nemen. Dit verhaal kan met andere woorden nog wel een tijdje aanslepen, alhoewel we mogen hopen dat
er hier op een bepaald moment wel
een gewoonte-effect kan optreden en
dat de markt meer zal gaan focussen
op de fundamentals, zelfs als de onzekerheid en de markten natuurlijk
ook die fundamentals negatief kunnen
beïnvloeden. Zo werd de groei voor
het Verenigd Koninkrijk al naar beneden bijgesteld, terwijl de inflatie, door
de verzwakking van het pond, hoger
werd ingeschaald.

Spanje

Naast de toekomstige plaats van het
Verenigd Koninkrijk waren er ook nog
de verkiezingen in Spanje. De klassieke conservatieve partij blijft de grootste van het land. Belangrijk is dat
opnieuw geen enkele partij een meerderheid heeft om alleen te regeren
en dat we waarschijnlijk weer aan de
vooravond staan van een moeilijke en
langdurige onderhandelingsronde. Dit
voor een land dat jarenlang een feitelijk tweepartijenstelsel had waarbij
conservatieve en socialistische regeringen elkaar afwisselden. Daardoor
heeft het land niet echt een politieke
cultuur om coalities te vormen. Hoewel Rajoy iets sterker uit de stembusslag komt, ziet het er niet naar uit dat
het nu veel makkelijker zal gaan.
Met andere woorden, we blijven kijken naar een lange waslijst van geopolitieke, economische en monetaire
onzekerheid die de markten een volatiele zomer zullen bezorgen. Daarbij
mogen we echter niet vergeten dat dit
soort van volatiliteit in het verleden
steevast tot mooie instapmomenten
heeft geleid. Momenteel is er geen
haast bij om agressief aan het kopen
te slaan. Maar hier en daar en geleidelijk aan wat te sterk afgestrafte
kwaliteitswaarden op de kop tikken,
kan zoals altijd een goed idee zijn.
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(Bron: Bloomberg Consensus en BNP Paribas Fortis)
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(Bron: Bloomberg)

1,5

1,4

1,3

(Bron: BNP Paribas Fortis)

MUNTvooruitzichten
30.06.2016

3m

12m

USD

1,11

1,12

1,08

GBP

0,82

0,78

0,75

JPY

114

130

130

1,2

1,1
30.06.2014

31.12.2014

30.06.2015

sectoren STOXX EUROPE 600
30.06.2016

aandelen

(Bron: Bloomberg)

beurzen
30.06.2016

(Bron: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

verloop

31.12.2015

30.06.2016

verloop

op 1 maand

sinds 01.01.16

in 2015

Autosector

-13,9%

-25,3%

12,7%

Banken

-18,9%

-32,2%

-3,3%

Grondstoffen

5,6%

17,7%

-34,9%

op 1 maand

sinds 01.01.16

in 2015

Chemie

-2,4%

-10,9%

5,0%

Europa - Stoxx 50

-7,5%

-13,3%

3,8%

Bouw & materialen

-8,3%

-6,8%

16,4%

Europe - Stoxx 600

-7,3%

-12,1%

8,0%

Financiële diensten

-12,1%

-18,5%

18,7%

België - Bel20

-5,5%

-10,3%

12,6%

Voeding & dranken

-0,1%

-1,6%

16,9%

Nederland - AEX

-3,5%

-2,2%

4,1%

Gezondheidszorgen

-0,4%

-6,4%

14,6%

Frankrijk - CAC40

-6,7%

-9,4%

8,5%

Industrie

-6,9%

-5,5%

5,6%

Duitsland - DAX

-6,5%

-10,7%

9,6%

Verzekeringen

-14,3%

-23,5%

14,0%
12,0%

Verenigd Kon. - FTSE 100

1,9%

1,7%

-4,9%

Media

-8,7%

-13,1%

Zwitserland - SMI

-3,0%

-9,6%

-1,8%

Olie & gas

3,4%

8,7%

-7,8%

Verenigde Staten - S&P500

-1,2%

1,3%

-0,7%

Verzorgings- en huishoudprod.

-1,8%

0,1%

18,7%

Japan - Nikkei 225

-9,6%

-18,2%

9,1%

Detailhandel

-8,6%

-14,2%

8,0%

Brazilië - Bovespa

5,2%

17,7%

-13,3%

Technologie

-5,1%

-11,0%

14,0%

Rusland - Micex

-0,9%

6,8%

26,1%

Telecom

-8,4%

-13,6%

8,5%

India - Sensex

1,2%

3,4%

-5,0%

Reizen & ontspanning

-13,6%

-19,6%

19,6%

China - Shangai Composite

0,4%

-17,2%

9,4%

Nutsvoorzieningen

-1,9%

-4,4%

-3,7%
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AANDELENMARKTEN

Hoge en veilige
dividenden
HET BELANGRIJKSTE BELEGGINGSTHEMA
VOOR AANDELEN
Het dividendrendement van de Europese beurzen bedraagt 4%. Dit is meer dan het
dubbele van de rendementen van vastrentende beleggingen met een beperkt risico. In
tegenstelling tot de VS, zal het monetaire beleid in Europa nog enige tijd uiterst soepel
blijven, met als gevolg aanhoudende zeer lage rentes. Aandelen met veilige en hoge
dividenden blijven dus interessant voor beleggers die een regelmatig inkomen zoeken.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist

Het is niet al goud wat blinkt

de Brexit fnuikte het licht herstel. Dit was gedreven door
beter dan verwachte resultaten bij de retailbanken. De dividendrendementen zijn hoger dan het gemiddelde van de
markt. We kiezen voor banken met een stevige kapitaalbasis. ING’s kernkapitaalratio bedraagt 13,2% en blijft een
aantrekkelijk herstructureringsverhaal. De pay-outratio
bedraagt 60%. Rekenend met een jaarlijks stabiel dividend
van 0,65 EUR bedraagt het dividendrendement 7,73%.

Zo bekomen we een lijst met aandelen die een alternatief
bieden voor beleggers op zoek naar rendement. Uiteraard
op voorwaarde dat zij met de inherente volatiliteit van
aandelen kunnen leven.

AXA

We selecteren enkel aandelen met een sterke balans. De
voorkeur gaat naar bedrijven die maximaal 70% van de
winst uitkeren, aangezien dit een garantie is voor de toekomstige groei van de business en van het dividend. Toch
maken we enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld bij een sterke balans. Tot slot verkiezen we effecten
met een koerspotentieel dat neigt naar 10%.

EUROPA
ING

In de financiële sector leidden de strenge kapitaalvereisten en de druk op de rentemarges tot meer provisies,
een lagere winstgroei en een beperktere capaciteit om dividenden uit te keren. Hierdoor is de sector sinds vorige
zomer de slechtst presterende sector op de beurs. Maar
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De solvabiliteitsratio van de Franse verzekeraar AXA (200%
onder Solvency II) behoort tot de top van de Europese verzekeringsondernemingen. Onder meer dankzij een hogere
focus op digitalisering en gezondheidsverzekeringen met
hogere marges, blijft AXA een groeiwaarde binnen de sector. Het dividend groeit jaar na jaar en het dividendrendement bedraagt 6,45%. Bovendien is de waardering goedkoop.

Royal Dutch Shell

Dankzij de terugkeer van de olieprijs naar 50 USD en de
kosten- en kapitaalinspanningen van de oliereuzen zijn de
dividenden opnieuw beter gedekt door de kasstroom. RDS

BELGIË
KBC Ancora

De moederholding boven KBC is, omwille van de holdingdiscount, een indirecte, goedkopere play op KBC. KBC blijft
één van de meest solide bankiers in Europa wat betreft
de winstgevendheid en kapitaalsterkte. KBC Ancora keert
de recurrente winst maximaal uit onder de vorm van een
dividend. Vanaf het boekjaar juli 2016-juni 2017 zal KBC
Ancora, in lijn met KCB, opnieuw een dividend uitkeren. Als
we aannemen dat KBC een dividend van 3 EUR zal betalen
en dat KBC Ancora hiervan 70% zal doorstorten, wat conservatief is, komen we aan een dividend van minstens 2
EUR. Dit betekent een dividendrendement van 6%.

Proximus

Op basis van een onveranderd bruto-dividend van 1,5 EUR
bedraag het dividendrendement 5%. De monetisering van
het dataverkeer is eindelijk een feit. De groep ziet scherp
toe op de kosten. Voor dit boekjaar verwacht Proximus
minstens een stabiel resultaat.
is onze favoriet dankzij de extra synergie met BG Group.
We schatten de genormaliseerde kasstroom van Royal
Dutch Shell op 37 miljard EUR, zonder rekening te houden
met geplande investeringen van 28 miljard EUR. Er loopt
ook een programma om jaarlijks 10 miljard aan activa te
verkopen. RDS kan de totale dividenduitkeringen van 15
miljard USD (11 miljard in cash, 4 miljard in aandelen) dus
blijven volhouden.

RTL Group

Algemeen scoort de mediasector zeer goed inzake hoge en
groeiende dividendrendementen. RTL Group is een leider
in commerciële tv in Europa en heeft ook succesvol nieuwe
digitale inkomstenstromen ontwikkeld, vooral in video. De
groep keert jaarlijks tussen 50% en 75% van de nettowinst
uit. Als de balans te sterk wordt, wat dit jaar het geval
zal zijn, opteert de groep voor een speciaal dividend. We
denken dat er op termijn ruimte is om ons koersdoel te
verhogen.

Sanofi

Sinds de tweede winstwaarschuwing in oktober 2015 over
de diabetici-franchise wordt Sanofi als het lelijke eendje
van de farmaceutische sector beschouwd. Toch corrigeerde de koers alweer. Er is een nieuwe CEO wiens debuut
indruk maakt en ook het recent R&D nieuws was goed
(reuma, dermatologie). De balans is één van de sterkste in
de sector. Het dividend groeit jaarlijks.

bpost

Het mislukte bod van bpost op PostNL zet in elk geval de
sterke punten van bpost als hoge dividendbetaler op een
rijtje: hoge marges en veel cash. De toekomstige groei van
het pakjesverkeer is positief. Het dividendrendement bedraagt 6%.

Retail Estates

Vastgoedmaatschappijen (Retail Estates, Aedifica, …) blijven favorieten. Retail Estates combineert een mooi dividendrendement met vooruitzichten voor dividendverhogingen. We zien nog opwaarts koerspotentieel. Retail
Estates investeert in perifeer winkelvastgoed en profiteert
van de trend waarbij dienstenbedrijven (banken, uitzendkantoren) en winkelketens (H&M, Kruidvat) meer buiten de
stad winkels openen.

Engie

Ondanks het feit dat Engie vanaf boekjaar 2017 het dividend opnieuw zal verlagen van 1 EUR naar 0,7 EUR, maakt
het aandeel deel uit van onze top vijf van Belgische hoge
rendementsaandelen. De balans is solide en we profiteren
nog 1 jaar van een dividend van 1 EUR. We zien minstens
10% opwaarts koerspotentieel. Dit laatste komt niet van
een hogere winst per aandeel, maar van een geleidelijke
herwaardering. Engie wil de elektriciteitsproductie met
hoge CO2-uitstoot (steenkoolcentrales) afstoten en zich
heroriënteren naar gereguleerde elektriciteitsproductie en
energiediensten.
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SECTORANALYSE

Europese
chemiesector
GOLF VAN FUSIES EN OVERNAMES
Het gros van de aandelen in de Europese chemiesector startte het jaar beter
dan verwacht. We hebben momenteel een neutrale visie voor de sector en
verkiezen aantrekkelijk gewaardeerde groei- en transformatieverhalen.
Een overzicht van een sector in omwenteling.
–––
Rudy De Groodt, senior equity specialist

Het gros van de Europese chemiewaarden kon over de eerste drie maanden van
2016 positief verrassen met beter dan verwachte kwartaalresultaten. Hoewel de
evolutie van de omzetcijfers gematigd was door relatief zwakke volumes, prijzen
die onder druk stonden en de negatieve effecten van de wisselkoersen, viel toch
vooral de sterker dan verwachte operationele kasstroom op. Dankzij kostenbesparingen, operationele verbeteringen, meevallende grondstofkosten en het herstel van
specifieke bedrijfssegmenten, kwam de operationele kasstroom gemiddeld circa 5%
boven de marktverwachtingen uit. Dit alles vertaalde zich in een mooi koersherstel
na een moeilijke jaarstart. Ook voor het lopende tweede kwartaal verwachten we
een gelijkaardige operationele trend. Brexit heeft een eerder beperkte impact op de
sector.

Neutraal advies voor de sector

Op waarderingsbasis zijn we neutraal voor de sector. Onze voorkeur gaat uit naar
aantrekkelijk gewaardeerde groei- en transformatieverhalen zoals DSM, Solvay
en Syngenta. Bij deze laatste loopt er momenteel een bod door ChemChina. De
agrochemie zit namelijk in volle consolidatie na een aantal moeilijke jaren, maar
de vooruitzichten zijn hoopgevend. Naast het bod op het Zwitserse Syngenta door
ChemChina is er ook de geplande fusie tussen de Amerikaanse chemiereuzen Dow
Chemical en DuPont. Verder werden de geruchten over mogelijke interesse van Bayer voor Monsanto recent bevestigd met een Duits bod van 62 miljard USD op het
Amerikaanse bedrijf. Een bod dat hoogstwaarschijnlijk verder zal worden opgetrokken. We denken dat deze golf van fusies en overnames ook de komende maanden de
koersen zal ondersteunen. Voor AkzoNobel en BASF zouden we eerder wachten op
een koerscorrectie om deze aandelen terug op te pikken.
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DSM: goedkope Nutritionspeler met focus op
duurzame groei

Het profiel van het Nederlandse DSM
is de voorbije jaren sterk opgeschoven
naar Nutrition (defensiever/hogere
marges). Na een moeizaam integratieproces, bemoeilijkt door zwakke
vitamineprijzen en negatieve wisselkoerseffecten, staat de groep eindelijk
voor een periode van duurzame winstgroei. De nieuwe strategie voor de
volgende drie jaar (2016-2018) is bovendien een trendbreuk met de vroegere, vaak te optimistische prognoses
van het management. Zo hebben we
sterk de indruk dat de beoogde groei
van de operationele kasstroom en de
groei van het rendement op de kapitaalinvesteringen alleen al te behalen
zijn door de geschatte kostenbesparingen van 250 tot 300 miljoen EUR in
deze periode. Het eerste kwartaal kon
alvast deze trend bevestigen met een
stijging van 19% van de operationele
kasstroom, 8% beter dan verwacht.
Ook de rendabiliteit van het totale
vermogen verbeterde fors, van 6,8%
tot 9,8% op jaarbasis.
Hoopgevend is bovendien dat de
prijsdalingen van een aantal vitamines (vooral E en A) eindelijk gestopt
zijn, met aanzienlijke prijsverhogingen in het vooruitzicht. Hiermee valt
een belangrijk nadeel van de voorbije
jaren weg. Het management rekent
in 2016 dus logischerwijs op een verdere stijging van de operationele kasstroom. Die moet het resultaat zijn
van enerzijds een gezonde organische
omzetgroei binnen de kerndivisie Nutrition en anderzijds van de positieve
impact van kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. In het licht van
de versnelde concentratietrend binnen de sector blijft DSM ten slotte een
mogelijke overnamekandidaat (mogelijke interesse van de Chemical-dochtermaatschappij van DuPont-Dow).
De groep kan nog heel wat verdoken
waarde puren uit haar belangen in
de joint ventures. Ondanks de mooie

koersstijging sinds het begin van dit
jaar is er nog voldoende opwaarts potentieel tot ons conservatief koersdoel
van 59 tot 62 EUR. Dit is te danken
aan een hogere geschatte winst door
een sterke stijging van de vitamineprijzen. DSM blijft als defensieve chemiewaarde met een verdere opwaardering van de Nutrition-poot een ‘top
pick’ binnen de Europese chemiesector.

Solvay: groei- en transformatieverhaal dankzij
overname Cytec

Sinds de overname van Rhodia timmert ook Solvay met succes aan een
transformatie- en groeiverhaal naar
een puur fijnchemiebedrijf. Strategisch wordt de focus hierbij verlegd
van cyclische en kapitaalintensieve
activiteiten naar meer winstgevende
activiteiten. Dit alles wordt ondersteund door aanzienlijke kostenbesparingen en operationele verbeteringen. Er wordt verder geïnvesteerd
in de groeimotoren van de groep (bijv.
speciale polymeren), terwijl de meest
cyclische activiteiten worden afgebouwd (bijv. het recente vertrek uit de
Europese PVC-joint venture). Acetow
en vooral de polyamide-tak zouden
de volgende niet-kernactiva kunnen
zijn op de verkooplijst. Recent kreeg
dit transformatie- en groeiverhaal
nog een bijkomende boost door de
overname van het Amerikaanse Cytec,
dat actief is in composietmaterialen
voor de luchtvaart- en autosector en
de speciale mijnbouwchemie. In het
eerste kwartaal van 2016 slaagde
ook Solvay erin om een 2% hogere
pro forma-bedrijfskasstroom neer te
zetten. Dit oversteeg de verwachtingen ondanks de cyclische tegenwind
binnen de olie- en gassector (sterke
druk op de volumes bij Novecare) en
de afbouw van voorraden voor mobiele telefoons. Voor heel 2016 blijft
het management rekenen op een hoge
enkelcijferige groei van de pro formabedrijfskasstroom, inclusief Cytec
(2,336 miljard EUR in 2015). Deze
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groei zal vooral zichtbaar moeten
zijn in het laatste deel van 2016. Het
aandeel blijft koopwaardig met een
koersdoel van 108 EUR.

Syngenta: Chinese overname
nog niet ingeprijsd

De Zwitserse groep Syngenta, actief
in de bescherming van gewassen en
zaad, kantte zich lange tijd hevig tegen een overname door het Amerikaanse bedrijf Monsanto (te lage prijs,
problemen met overheden rond posities, enz.). Toch lijkt het nu overstag
te gaan. Het is evenwel niet Monsanto
– nu zelf overnamedoelwit geworden
van Bayer – maar wel de Chinese
chemiegigant ChemChina die met de
Zwitserse overnameprooi wil gaan lopen. Concreet leggen de Chinezen iets
meer dan 43 miljard USD cash op tafel in de grootste overnamedeal ooit
voor een Chinees bedrijf. Per aandeel
Syngenta biedt ChemChina 465 USD
in cash, nog te verhogen met een speciaal dividend van 5 CHF bij de finalisering van deze operatie. Omgerekend
geeft dit ongeveer 460 CHF per aandeel Syngenta, wat een opwaarts potentieel van 25% impliceert tegenover
de huidige beurskoers. Op 2 mei dit
jaar kregen aandeelhouders bovendien nog een gewoon dividend van 11
CHF, wat de totale prijs op circa 471
CHF brengt. Dit is 28% boven de actuele koers. Een free lunch dus indien
het bod slaagt, al zal dit vooral afhangen van de eventuele goedkeuring van
de Amerikaanse regulator. Die goedkeuring kan wel nog een tijdje op zich
laten wachten, maar toch wordt er
niet veel weerstand verwacht van de
regulator. Het management van Syngenta beval trouwens unaniem aan
om het bod te aanvaarden. We schatten de kans op een definitieve overname bijgevolg hoog in. De markt blijft
sceptisch en dat vertaalt zich in een
korting tegenover de overnameprijs.
Daarom blijft Syngenta koopwaardig
met een koersdoel van 470 CHF.

onderWerPSanaLYSe

INDIA
rIJZEndE ECOnOMIsChE GrOOTMaChT
Een prachtige natuur, een wervelende cultuur, heilige steden en een
aromatische keuken maken rondreizen in India tot een onvergetelijke
ervaring. Ook op economisch vlak profileert het land zich steeds meer.
Het is voor de komende jaren het meest beloftevolle land binnen de
groeilanden. Voor beleggers met een voldoende lange beleggingshorizon
biedt dit een uitgelezen kans om een graantje mee te pikken.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist RPB

india steekt er met kop en schouders bovenuit

India is er op korte tijd in geslaagd om een groeisprint te
realiseren. Het heeft China ingehaald als snelst groeiende
economie. Dankzij structurele hervormingen, productieverbeteringen en een voordelige bevolkingspiramide beschikt
het over meer dan genoeg troeven om dit te bevestigen.
Dalende olieprijzen hebben het beschikbaar inkomen van
de bevolking doen toenemen. Geen enkel ander Aziatisch
land kent betere economische vooruitzichten, waardoor
een mooi groeiritme ook de komende jaren mogelijk moet
zijn. Tegenwind komt er van de groeivertraging in een aantal Aziatische landen en de aarzelende wereldeconomie.
Maar doordat India een relatief gesloten economie is en
de export slechts een kwart van het bruto binnenlands
product uitmaakt, is de impact relatief beperkt.

beleid centrale bank

Premier Narendra Modi heeft een waardevolle bondgenoot gevonden in het voorzichtige monetair beleid van de
voorzitter van de Indiase Centrale Bank (RBI), Raghuran
Rajan. Het inflatieniveau is sinds 2013 flink gedaald (van
10% tot onder 5%) en de intrestvoeten zijn al meermaals
verlaagd. Een zegen voor de consumenten en investeerders. Het tekort op de lopende rekening, een vaak voorkomend probleem bij groeilanden, evolueert gunstig.
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Op 18 juni kondigde Raghuran Rajan aan dat hij geen
tweede mandaat als gouverneur beoogt. Dit onverwachte
vertrek zaait wel twijfel over het toekomstige monetaire
beleid. Eerste minister Modi moet nu een geschikte opvolger vinden.

Moeilijke politieke omgeving

Premier Narendra Modi beloofde bij zijn overtuigende
verkiezingsoverwinning in 2013 om de Indiase economie
grondig te hervormen. Ondertussen is het duidelijk geworden dat dit geen sinecure is. Een ongunstige zetelverdeling in het parlement zorgt voor vertraging. Zijn Bharatiya
Janata Party (BJP) heeft alleen de meerderheid in het Indische Lagerhuis. Om echte veranderingen door te voeren,
is ook een goedkeuring in het Hogerhuis nodig. Tussentijdse verkiezingen kunnen de machtsverhouding wel doen
verschuiven. Hoe dan ook belooft de weg naar structurele
ontwikkelingen in het conservatieve India hobbelig te zijn.

aan uitdagingen geen gebrek

Er is er nog veel werk aan de winkel. Belangrijk is de invoering van een nationale belasting op goederen en diensten.
Die belasting moet de huidige lokale btw-stelsels vervangen die te uiteenlopend zijn. Het kan de handel tussen de

vele Indiase staten bevorderen en buitenlandse investeerders lokken. Na maandenlange tegenkantingen komt de
invoering ervan stilaan in zicht.
Het algemene infrastructuurniveau in India blijft ondermaats. Extra investeringen zijn absoluut noodzakelijk.
Er is zowel een tekort aan grote infrastructuur zoals havens, kanalen, snelwegen en spoorwegen, als aan ‘kleine’
voorzieningen zoals water- en elektriciteitsaansluitingen,
toiletten, internet en bankdiensten. Daarnaast moet de
regering de overmatige bureaucratie aanpakken, een flexibelere arbeidswetgeving creëren, het algemeen onderwijsniveau optrekken en de industriële sector ondersteunen. De regering heeft het project ‘Made in India’ opgericht
om 25 subindustriële sectoren verder uit te bouwen. Ze
hoopt hiermee om 100 miljoen nieuwe banen te creëren
tegen 2022.
Ook de invoering van een faillissementswetgeving is een
must. Er bestaat namelijk geen degelijke manier om een
bedrijf in moeilijkheden te begeleiden. Openstaande schulden blijven jarenlang in de balansen van de banken staan
en leiden tot een groot deel oninbare vorderingen. Met als
gevolg een negatieve impact op de bankensector, de kredietverlening en de economische groei. Deze nieuwe wet
wordt binnenkort goedgekeurd.
Twee tegenvallende moessonseizoenen wogen door op het
inkomen van de boeren. Een actieplan moet hen minder
afhankelijk maken van grillige weersomstandigheden en
hun inkomen verdubbelen binnen de komende vijf jaar. De
totale consumptie in India bestaat voor 60% uit levensmiddelen.

Groeilanden verdienen een plaats in uw
portefeuille

Groeilanden hebben van 2002 tot midden 2013 voor puike
prestaties gezorgd, met uitzondering van de crisisjaren
2008 en 2011. Daarna stelden de prestaties teleur, voor-

namelijk door een minder uitgesproken economische groei
in deze regio. Andere negatieve factoren waren de politieke
malaise in o.a. Brazilië, de oplopende waarderingen en tot
slot de dalende munten als reactie op een minder soepel
monetair beleid in de Verenigde Staten.
Dit alles leidde tot afnemende investeringen en een vlucht
uit de groeilanden. Vanaf dit jaar is er opnieuw beterschap
te bespeuren en de beleggers komen tot het besef dat het
een vergissing zou zijn om groeilanden voor eeuwig uit
hun portefeuille te bannen waardoor ze stilaan terugkeren. De globale groeilandenindex boekt sinds begin dit jaar
opmerkelijk betere resultaten dan de ontwikkelde landen.

zal de indische beurs opnieuw uitblinken?

Het aantreden van premier Modi in 2013 en de hoge verwachtingen die dit met zich meebracht, zorgden tot begin
2015 voor een hoogconjunctuur op de beurs van Bombay.
De rest van 2015 was een tegenvaller, vooral door het negatief sentiment over de groeilanden. Gelukkig toont 2016
een ander beeld.
Indiase bedrijven moeten in staat zijn om te kunnen profiteren van de economische hervormingen, efficiëntieverbeteringen, bijkomende intrestverlagingen en verhoogde
infrastructuur- en defensiebestedingen. Via wereldwijde
handelsakkoorden en belastingvriendelijke maatregelen
probeert de regering-Modi grote bedrijven (Apple, General Motors, General Electric, Airbus enz.) te overtuigen om
zaken te doen met India en er investeringen op te starten.
Indische aandelen bieden een mooie kans om in te spelen
op een gezonde economische groei. Deze trend moet nog
verder kunnen versterken terwijl Indische bedrijven steeds
meer oog hebben voor hogere dividenduitkeringen. Tenslotte zijn de vooruitzichten voor het komende moessonseizoen gunstig, wat belangrijk is voor de landbouwsector
en voedingsindustrie. Beleggen in Indische aandelen zorgt
voor aantrekkelijke bijkomende diversiteit en rendement.
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