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April maakt
de bloem,
en mei
krijgt de roem ...
De broer van de Franse koning en groot mecenas, hertog Jan van Berry,
bestelde in 1410 bij de befaamde Nederlandse miniatuurschilders de
gebroeders Van Limburg een getijdenboek. De illustraties daarvan zijn voor
het nageslacht het symbool van de middeleeuwen in zijn meest pure vorm.
In 1410 beginnen de glorie en luister van het middeleeuws maatschappelijk
model, tot dan geregeerd door de almachtige kerk, te tanen. De steden breiden
uit, de banieren van de kruisvaarders wapperen, en de handel floreert en baart
een nieuwe sociale klasse: een vrije, rijke en ambachtelijke burgerij, met wie
de adel en de clerus voortaan de macht zullen moeten delen.
In De Zeer Rijke Uren van de hertog van Berry is april een van de mooiste
pagina’s van het manuscript: heldere kleuren, rustgevende landschappen,
sierlijke lijnen, elegante kleden … Terwijl het genie van de drie gebroeders
Van Limburg zich kristalliseert in verfijnde details en elegante vormen,
kunnen we niet anders dan verrast zijn over het onwezenlijke karakter van de
hoofse gotiek, die op zoek naar zekerheden het einde van de middeleeuwen
markeert. De middeleeuwse wereld voelt zijn laatste dagen naderen en wil
zich met de meest levendige kleuren vereeuwigen in een miniatuur …
Op beursvlak keert in april 2016 duidelijk de rust weer. Voor het eerst
sinds lang nemen de kredieten in Europa toe, worden de Chinese
statistieken beter… Laten we hopen dat er op de markten meer bloeit dan
eendagsbloemen en we niet gauw achterblijven met een
zoete herinnering, zoals met de sublieme miniatuur van
de gebroeders Van Limburg.

Thierry Charlier,
director investment services
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volatiliteit
alom
Wie biedt HoUVASt?

In het klassiek Grieks theater worden drie tragedies aangevuld met een
blijspel. Kwestie dat de toeschouwers toch nog min of meer met een goed
gevoel naar huis kunnen. Dit beursjaar kunnen we al duidelijk twee
bedrijven afbakenen. Na de barslechte start van het jaar kregen we na
11 februari een al even spectaculair herstel. Maar wat is het vervolg?
Mogen we hopen op een extra blijspel, of toch niet?
–––
Philippe Gijsels, chief strategy ofﬁcer

Niet helemaal toevallig werd het herstel aangevuurd door
dezelfde krachten die in het begin van dit jaar de markten
gedurende anderhalve maand in een wurggreep hielden.
En dan hebben we het uiteraard over China en de olieprijs:
uit China leek er alleen maar slecht nieuws te komen terwijl de olieprijs pijlsnel naar beneden tuimelde.

speculatie met olieprijs

We weten dat de markten altijd de neiging hebben om te
overdrijven en dit zowel op- als neerwaarts. Maar dat het
aanbod op de oliemarkt veel te hoog ligt, is onweerlegbaar
en dat zal wel nog even zo blijven. Toch speelde er nog een
ander fenomeen: in januari en een stuk van februari werd
er actief tegen de olieprijs gespeculeerd. Uit de statistieken blijkt dat het aantal shorts – de posities die proberen
te profiteren van een verdere daling – duizelingwekkende
hoogtes had bereikt. Dit had twee gevolgen. In eerste instantie duwt het de prijs nog verder de dieperik in. Maar als
die posities dan worden afgesloten ontstaat er een evenredige koopdruk.
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Op de grafieken ziet dat eruit als een daling waar geen
einde aan lijkt te komen, gevolgd door een al even spectaculair herstel. De V-beweging van de olieprijs en de angst
voor een harde landing in China, gevolgd door het besef dat
China wel groeipijnen heeft maar ook niet onmiddellijk gaat
imploderen, verklaart voor een groot stuk de V-beweging
van de aandelenmarkten. En dat in heel dat verhaal de
olie- en aandelenmarkten sterk gecorreleerd blijven, hoeft
geen verder betoog.

en daar zijn de centrale banken weer!

Geen enkel marktverhaal is compleet zonder de centrale
banken. Zoals bij elke belangrijke marktbeweging van de
afgelopen twintig jaar hadden zij ook dit jaar flink wat in
de pap te brokken. Hoewel de centrale banken – en zeker
de Fed – ons altijd voorhouden dat ze hun beleid afstemmen op de economische cijfers, blijkt in de praktijk dat ze
vooral gevoelig zijn voor wat er op de markten gebeurt. Als
de financiële markten onder druk komen, wordt er actie
ondernomen.

Die acties moeten we zeer breed zien: de
centrale banken kunnen zowel ingrijpen, of
net niets doen. De ECB besloot alvast om het
kwantitatieve versoepelingsprogramma nogmaals uit te breiden. De Europese Centrale
Bank breidde haar opkoopprogramma uit van
60 naar 80 miljard euro per maand en gaat
naast overheidsschulden nu ook bedrijfsschulden kopen. Het grootste financiële experiment
ooit loopt dus gewoon verder.
In de Verenigde Staten kampt Janet Yellen met
een minder grote uitdaging. De voorzitster van
de Amerikaanse Federal Reserve was (nog)
niet verplicht om nieuwe maatregelen te nemen. Tot zover volstond het om heel plechtig
te beloven (en dat te pas en te onpas te herhalen) dat de rente maar zeer traag zal stijgen. Ondertussen wordt er vanuit gegaan dat
er geen vier renteverhogingen komen, zoals
eerder gedacht werd, maar dat het bij één of
misschien twee renteverhogingen zal blijven.
Als het al zover komt…

Fragiel herstel

De spectaculaire ommekeer op de markten
werd gedragen door de al even spectaculaire
stijging van de olieprijs, een iets realistischere
kijk op de situatie in China en een flinke duw in
de rug van de centrale banken. Als we deze redenering doortrekken, ziet de nabije toekomst
er voor de risico- en aandelenmarkten al een
stuk minder rooskleurig uit.
Het stijgingspotentieel van de olieprijs lijkt
eerder vrij beperkt. Dat is ook logisch. Het afsluiten van de speculatieve kortermijnposities
ondersteunde tijdelijk de olieprijs, maar het
achterliggende probleem, namelijk het grote
overaanbod, blijft gewoon bestaan. Naarmate
de olieprijzen zakken, neemt het overaanbod
af omdat de producenten die tegen hun marginale kostprijs produceren uit de markt geduwd
worden. Vooral de Amerikaanse schalie-olieproducenten zitten in dit schuitje. Maar van
zodra de olieprijs weer stijgt, vertraagt dat
proces of gaan een aantal producenten zelfs
hun productie opdrijven. Daarom voorzien we
voor de olieprijs tijdens de komende maanden
(en misschien zelfs jaren) een bandbreedte
van 45 tot 55 dollar. Bij lagere prijzen valt er
productie weg en bij hogere prijzen komt er net
productiecapaciteit bij. Nu de OPEC de olieprijs

niet langer controleert, heerst
ook hier de wet van vraag en
aanbod.
Wat voor ons van tel is, is
dat de olieprijs weliswaar
nog een beetje hoger kan
uitkomen, maar dat een
spectaculaire
stijging
er niet in zit. Dat betekent ook dat de aandelenmarkten vanuit deze
hoek niet al te veel steun
meer moeten verwachten. Daarnaast bestaat ook de
kans dat we naast de licht tegenvallende cijfers uit de Verenigde Staten ook nog minder
positieve cijfers uit China gaan zien. Zowel de
overheid als de centrale bank hebben het gaspedaal stevig ingedrukt en van zodra dat ze
wat gas terugnemen zullen we dat ook aan de
economische cijfers kunnen aflezen.

sell in May and go away

Ondanks het feit dat de centrale banken al heel
wat kruit verschoten hebben, geloven we niet
dat ze aan het einde van hun Latijn gekomen
zijn. Voorlopig lijkt het erop dat ze even een
pauze inlassen en op korte termijn geen nieuwe
maatregelen zullen beloven of aankondigen.
Dat betekent meteen ook dat de grootste stimulans voor hogere koersen wegvalt. Tel daar
nog bij op dat er ons vooral in de maand juni
heel wat geopolitieke onzekerheden te wachten staan, en we zouden dit jaar bijna weer geloven in ‘Sell in May and go away’. Deze oude
beurswijsheid vat immers goed samen wat een
goede strategie voor de komende maanden zou
kunnen zijn: overloop eens rustig uw portefeuille, neem hier en daar wat winst, en wacht
af wat de toekomst brengt.

tragedie of blijspel?

Maar we moeten natuurlijk ook niet wanhopen. Want voor de aandelenmarkten ziet de
toekomst er op de langere termijn toch niet
zo slecht uit. De centrale banken hebben nog
altijd munitie in hun arsenaal. En gelet op de
marktgevoeligheid van de centrale banken,
kunnen we er van uitgaan dat als de nood aan
de man komt, er snel bijkomende maatregelen
zullen volgen.
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We kijken dan in eerste instantie naar de Bank of Japan die
recent zwaar ontgoochelde toen ze weigerde de economie
met extra monetair snoepgoed te verblijden. Maar als de
Nikkei nog veel verder zakt en vooral als de yen verder
stijgt, kan daar snel verandering in komen. Met andere
woorden, de markt blijft rekenen op de centrale banken en
die zullen op een bepaald moment toch kleur moeten bekennen. Daarbij mogen we niet vergeten dat TRINA (There
Really Is No Alternative) nog altijd de leading lady van het
stierenvolk is. Op iets langere termijn zal er onvermijdelijk geld naar aandelen en andere activa blijven stromen,
simpelweg omdat er bij de huidige rente geen alternatief
is. We blijven dus kijken naar een volatiele marktomgeving die ongetwijfeld weer opportuniteiten zal bieden. Met
opeenvolgend een tragedie, blijspel en weer een treurspel
wijken we dan wel af van de traditionele volgorde van het
Griekse theater, maar uiteindelijk sluiten we zo aan bij het
meer vertrouwde eb en vloed. En dat ritme kennen we op
de markten natuurlijk maar al te goed.

en de groeilanden?

Nu rijst natuurlijk de vraag of het nu het juiste ogenblik is
om massaal in het groeimarktencomplex te beleggen. Met
alles wat we hierboven uit de doeken deden in het achterhoofd, lijkt dit niet zo’n goed idee. Als we bij ons een correctie en consolidatie krijgen, zal dat voor de groeimarkten en
hun munten ook het geval zijn. Pas daarna kunnen we alles nog eens evalueren. Want we kunnen er natuurlijk niet
naast kijken dat het groeilandencomplex zowel op absolute
als relatieve basis op dit ogenblik best goedkoop is. Nu de
Amerikaanse dollar niet langer stijgt en ook de rentestijgingen van de baan lijken te zijn, voelen de groeilanden zich
eensklaps bevrijd van deze molensteen rond hun nek.
Ondertussen lijkt ook het goud aan een langdurige klim te
beginnen. Ook hier zijn we overwogen, maar bij een terugval blijven we toch bijkopen.
Voor goud gaan we uit
van een langdurige
stierenmarkt.

MaRKante Feiten van Het discRetiOnaiR BeHeeR in apRil
dow jones bijna aan record
In april aarzelden de financiële markten – gedreven door elkaar tegenwerkende krachten – tussen hoop en vrees.
De grondstoffenprijzen herstelden en
de olieprijs wist aan te trekken tot boven de 40 dollar per vat. De eurozone
tekende een bemoedigende groei van
0,6% op in het eerste kwartaal en ook uit
China kwam het goede nieuws dat de
economie in dezelfde periode toenam
met een behoorlijke 6,7%, waarbij zowel
de uitvoer als invoer beter presteerden.
Anderzijds stelde het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) haar verwachting
voor de wereldgroei dit jaar neerwaarts
bij van 3,4% tot 3,2% en viel de 1ste
kwartaalgroei in de VS met 0,5% wat tegen. Dat belette de toonaangevende
Dow Jones beursindex echter niet om
de grens van 18.000 punten te doorbreken en daarmee slechts een paar procentpunten onder zijn historisch hoogtepunt te belanden.

Winstnemingen
Toch worden de financiële markten geplaagd door heel wat economische en
geopolitieke onzekerheden, wat een
verklaring vormt voor de aanhoudende
volatiliteit. Het beheer vond het dan
ook opportuun om wat winst te nemen
op Amerikaanse aandelen die we in
februari, rond het beursdieptepunt dit
jaar, aankochten. Voorlopig verkiezen
we ervoor om de tegenwaarde in cash
aan te houden, tot de relatief zwakke
dollar verstevigt naar 1.08 USD per euro.
De verslechterende toestand in Japan,
waar het ondernemersvertrouwen afkalft door de stijgende yen, de industriële productie terugvalt en nieuwe
overheidsmaatregelen op zich laten
wachten, noopte het beheer tot een

vermindering van onze blootstelling op
Japanse aandelen.
europese aandelen en goud
Wij blijven overtuigd van een economisch herstel in Europa en plaatsen
daarom bewust ons (licht) aandelenoverwicht in onze thuismarkt, maar vonden het wel aangewezen om de financiële sector te weren uit onze selectie
omwille van de druk op de winstmarges
van de lage rente en de toenemende
regelgeving. Om de portefeuilles bijkomende bescherming te bieden tegen
de geopolitieke onrust, het welkome
decorrelatie-effect en de verwachte
gunstige prijsontwikkeling na de recente trendommekeer, verhoogde
het beheer in april tenslotte ook het
goudgehalte van 2% naar 3%.

Johan Temmerman, investment communication officer
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ECONOMIE

(Bron: Bloomberg Consensus en BNP Paribas Fortis)

BBP GROEI (in %)

INFLATIE (IN %)

2014

2015

2016s

2017s

2014

Eurozone

0,9

1,5

1,3

1,4

2015

2016s

Eurozone

0,4

0,1

0,0

Verenigd Koninkrijk

3,0

2,3

1,7

2017s
1,1

2,0

Verenigd Koninkrijk

1,5

0,1

0,4

1,9
2,2

Verenigde Staten

2,4

2,4

1,8

1,5

Verenigde Staten

1,6

0,1

1,0

Japan

-0,1

0,5

0,3

0,2

Japan

2,7

0,9

0,2

1,8

Brazilië

0,1

-3,2

-4,0

0,0

Brazilië

6,3

8,9

9,1

7,4

Rusland

0,6

-3,8

-1,8

0,6

Rusland

7,8

15,6

9,0

6,8

India

7,1

7,3

7,8

8,1

India

6,6

4,9

5,7

5,1

China

7,3

6,9

6,4

6,1

China

2,0

1,5

1,5

1,7

s: schatting

RENTE

(Bron: BNP Paribas Fortis, Bloomberg Consensus)

s: schatting

GRONDSTOFFEN
VOORUITZICHTEN (USD)

RENTEVOORUITZICHTEN (in %)
RENTE OP 2 JAAR

11.05.2016

3m

12m

Eurozone

-0,51

-0,50

-0,30

Olie (Brent)

Verenigd Koninkrijk

0,38

0,75

1,30

Goud

Verenigde Staten

0,73

0,75

1,30

Japan

-0,24

-0,25

-0,30

RENTE OP 10 JAAR

(Bron: BNP Paribas Fortis,
Bloomberg Consensus)

11.05.2016

3m

12m

Eurozone

0,11

0,20

0,50

Verenigd Koninkrijk

1,39

1,75

2,15

Verenigde Staten

1,75

2,00

2,20

Japan

-0,10

-0,05

0,05

11.05.2016

3m

45

43

50

1.273

1.180

1.275

Evolutie van de olieprijs (Brent, in USD)
voor de twee laatste jaren

12m

(Bron: Bloomberg)
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(Bron: BNP Paribas Fortis)
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MUNTVOORUITZICHTEN
11.05.2016

3m

12m

USD

1,14

1,12

1,08

GBP

0,79

0,78

0,75

JPY

124

130

130

40
20
11.05.2014

11.11.2014

11.05.2015

SECTOREN STOXX EUROPE 600
11.05.2016

AANDELEN

(Bron: Bloomberg)

BEURZEN
11.05.2016
Europa - Stoxx 50

VERLOOP

11.11.2015

11.05.2016

VERLOOP

op 1 maand

sinds 01.01.16

in 2015

Autosector

3,2%

-14,8%

12,7%

Banken

1,9%

-22,4%

-3,3%

Grondstoffen

1,9%

9,2%

-34,9%

op 1 maand

sinds 01.01.16

in 2015

Chemie

0,9%

-6,4%

5,0%

0,9%

-9,7%

3,8%

Bouw & materialen

0,2%

-2,3%

16,4%

Europe - Stoxx 600

0,6%

-8,3%

8,0%

Financiële diensten

-0,4%

-12,6%

18,7%

België - Bel20

-0,8%

-9,7%

12,6%

Voeding & dranken

1,4%

-3,8%

16,9%

Nederland - AEX

-0,8%

-2,0%

4,1%

Gezondheidszorgen

-0,8%

-11,1%

14,6%

Frankrijk - CAC40

-0,3%

-7,3%

8,5%

Industrie

1,3%

-2,0%

5,6%

Duitsland - DAX

3,1%

-7,1%

9,6%

Verzekeringen

-0,5%

-15,9%

14,0%

Verenigd Kon. - FTSE 100

-0,9%

-1,6%

-4,9%

Media

-3,0%

-7,7%

12,0%

Zwitserland - SMI

2,1%

-10,2%

-1,8%

Olie & gas

3,8%

2,4%

-7,8%

Verenigde Staten - S&P500

2,1%

2,0%

-0,7%

Verzorgings- en huishoudprod.

1,6%

-0,6%

18,7%

Japan - Nikkei 225

5,3%

-12,9%

9,1%

Detailhandel

-3,8%

-9,0%

8,0%

Brazilië - Bovespa

5,8%

22,4%

-13,3%

Technologie

-5,3%

-12,4%

14,0%

Rusland - Micex

0,3%

8,6%

26,1%

Telecom

-0,8%

-9,4%

8,5%

India - Sensex

2,3%

-2,0%

-5,0%

Reizen & ontspanning

-0,5%

-11,0%

19,6%

China - Shangai Composite

-6,5%

-19,8%

9,4%

Nutsvoorzieningen

0,4%

-5,4%

-3,7%
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eeN tSUNami VaN
NeGatieVe reNte
zoeKen naar oPlossingen
Het zeer soepele monetaire beleid van de
Europese Centrale Bank (ECB) duwt de rente
in steeds meer landen onder het nulpunt.
Voorzitter Draghi wil sparen ontmoedigen
en investeren stimuleren om zo de inﬂatie
op te krikken. Dit maakt het niet eenvoudig
voor obligatiebeleggers. De zoektocht naar
oplossingen is begonnen.
–––
Kristof Wauters,
investment specialist Fixed Income & Forex PRB

België lanceerde in april een overheidsobligatie met een
vervaldag in 2116. Uw leest het goed, een looptijd van 100
jaar. Om uw geld een eeuw lang aan de Belgische staat
uit te lenen ontvangt u als belegger een jaarlijkse (bruto)
coupon van 2,3%. De kopers van deze obligatie zijn voornamelijk pensioenfondsen en verzekeraars die de gemiddelde
looptijd van hun beleggingen in lijn willen brengen met de
looptijd van langlopende verplichtingen, zoals de uitkering
van pensioenen.

ecB weegt op de rente

Bovenstaand voorbeeld geeft aan dat kwaliteit meer dan
ooit zijn prijs heeft. De rente is nog nooit zo laag geweest en
het ziet er in de eurozone alvast niet naar uit dat hier snel
verandering in zal komen. De ECB heeft als enige officiële
doelstelling om het inflatieniveau op middellange termijn
dicht bij – lees: net onder – 2% te brengen. De afgelopen
twee jaar schommelde het gemiddelde inflatiepeil in de eu-
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rozone echter rond 0%. Dat is problematisch. Langzaam stijgende prijzen zijn niet alleen de smeerolie van de economie
maar zorgen er ook voor dat de schuldenberg beheersbaar
blijft. De ECB voert een ultrasoepel monetair beleid in een
poging de inflatie op te krikken en de economische groei te
ondersteunen. De officiële rente werd op nul geplaatst en de
rente voor commerciële banken om cash te parkeren bij de
ECB bedraagt ondertussen zelfs -0,40%. Daarnaast verleent
de ECB ook goedkope langlopende kredieten aan de financiële sector en zorgt ze er via maandelijkse obligatieaankopen van 80 miljard euro voor dat de rente zeer laag blijft.
Een lage rente moet bij gezinnen en bedrijven het sparen
ontmoedigen en ze stimuleren om te lenen en te investeren. De effectiviteit van het beleid moet in de eurozone nog
bewezen worden, al lijkt eenzelfde recept in de VS wel zijn
vruchten af te werpen. Hoe dan ook, de lage rente maakt
het voor obligatiebeleggers niet evident om een voldoende
vergoeding te krijgen voor het genomen risico.

Renteniveau voor verschillende looptijden in lidstaten van de eurozone.
Rating
Land
Duitsland
Finland
Oostenrijk
Nederland
Frankrijk
België
Ierland
Spanje
Italië
Portugal

S&P
AAA
AA+
AA+
AAA
AA
AA
A+
BBB+
BBBBB+

Moody's
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aa2
Aa3
Aa3
Baa2
Baa2
Ba1

1 jaar
-0,50%
-0,49%
-0,48%
-0,46%
-0,47%
-0,18%
-0,14%
-0,11%
0,05%

3 jaar
-0,49%
-0,39%
-0,38%
-0,46%
-0,40%
-0,41%
-0,31%
0,10%
0,05%
1,24%

5 jaar
-0,31%
-0,18%
-0,30%
-0,34%
-0,19%
-0,24%
0,02%
0,44%
0,43%
2,05%

7 jaar
-0,15%
0,09%
-0,02%
0,05%
0,11%
0,00%
0,45%
0,96%
0,99%
2,55%

10 jaar
0,26%
0,55%
0,45%
0,47%
0,60%
0,65%
0,95%
1,65%
1,55%
3,32%
Bron: Bloomberg

Overheidsobligaties niet
interessant

Bovenstaande tabel geeft aan dat de
overheidsobligaties in de eurozone
overspoeld worden door een tsunami
van negatieve rente. Voor steeds meer
landen geldt, en dat zelfs voor lange
looptijden, een negatieve rente. Het
evenwicht tussen risico en rendement
is momenteel zeer onaantrekkelijk, en
dat zowel voor ‘gewone’ als voor inflatiegelinkte overheidsobligaties.

Bedrijfsobligaties van goede
kwaliteit: de matras van uw
portefeuille

Bedrijfsobligaties van goede kwaliteit
(met een kredietrating tussen AAA en
BBB-) zijn wel nog een goede keuze in
een breed gespreide beleggingsportefeuille. Vooral in de BBB categorie is
het rendement relatief aantrekkelijk.
(gemiddeld 1% voor looptijden van 5
à 7 jaar). De strikte kostenfocus van
de afgelopen jaren, de goedkope herfinancieringsmogelijkheden door de
lage renteomgeving en de voorzichtige
investeringspolitiek hebben de kwalitatieve bedrijfsobligaties ondersteund.
Zeker in volatiele financiële markten
bieden kwalitatieve bedrijfsobligaties
een baken van stabiliteit in uw totale
portefeuille. Bovendien komt er met de
ECB een sterk ondersteunende factor
bij. Voorzitter Mario Draghi kondig-

de immers aan dat bij de uitbreiding
van het obligatieaankoopprogramma
(van 60 miljard EUR per maand naar
80 miljard EUR per maand) voortaan
ook plaats is voor bedrijfsobligaties (in
euro, met een investment grade rating,
met uitzondering van emittenten uit de
financiële sector).

High yield obligaties:
het peper en zout van uw
portefeuille

Ook obligaties met een lagere kredietkwaliteit kunnen een aantrekkelijke bron van rendement zijn binnen
uw portefeuille, ook al moet u hier
rekening houden met een potentieel
hogere volatiliteit. Het koersverloop
van high yield obligaties komt immers sterk overeen met dat van de
aandelenmarkten. Bij correcties op de
financiële markt ontstaan vaak mooie
instapmomenten voor high yield-namen of -fondsen. Enkel bij een recessie
zijn high yield obligaties te vermijden
aangezien de falingsgraad sterk kan
oplopen. Maar we verwachten ons helemaal niet aan een recessie, noch in
de VS, noch in de eurozone. Toch hebben we binnen het high yield-segment
momenteel duidelijk de voorkeur voor
Europese bedrijven aangezien in de
Amerikaanse high yield-indices de
energiesector sterk vertegenwoordigd
is. Door de fors gedaalde olieprijzen
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sinds midden 2014 komen vooral bedrijven die op een of andere manier
betrokken zijn bij de ontginning van
schalie-olie en –gas in de problemen.
Vandaar dat we ondanks de wat lagere
rendementen kiezen voor Europese
high yield.

Conclusie
Ook al is het absolute rendement
van obligaties laag, in relatief opzicht kan een goede mix van investment grade- en high yield-obligaties zowel een bron van stabiliteit
als van rendement zijn binnen een
goed gediversifieerde beleggingsportefeuille. Cash is immers relatief
duur in België. Terwijl de inflatie
rond het nulpunt schommelt in de
eurozone, steeg het Belgische prijspeil in maart met 2,24%, vooral
door de prijsstijging van de energiecomponent in de uitgaven van
de Belgische consumenten. Cash is
nuttig om te kunnen inspelen op opportuniteiten die ontstaan door de
hoge volatiliteit van de financiële
markten, maar als de hoeveelheid
cash een te groot deel van de portefeuille vertegenwoordigt, zal dit
onvermijdelijk wegen op het reële
rendement.

GROEIMARKTEN

DE GROEIMARKTEN VEREN OP

Kalmte is het
ordewoord
Hoewel de groeimarkten het al enkele maanden goed doen, zien we toch geen verbetering
van de fundamentele factoren. Onze strateeg Xavier Timmermans antwoordt op de
vragen van Invest News en legt uit waarom we ons eerder neutraal opstellen tegenover
de groeimarkten.
–––

Na de behoorlijk neerwaartse spiraal in 2015 beleefden de opkomende aandelenmarkten een opvallende remonte. Sinds hun dieptepunt van januari zijn ze alweer
18% geklommen (de gemiddelde prestatie in USD). In de grafiek bij dit artikel ziet u
welke groeimarkten het best presteerden sinds het begin van het jaar: Brazilië ligt
ver op kop met een klim van maar liefst 45% na het dieptepunt van januari, vervolgens komen Rusland met +34% en Turkije met +30%.
Prestaties (in USD) van de groeimarkten sinds 16 januari 2016
0%
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30%

40%

50%

Brazilië
Rusland
Turkije
Polen
Filipijnen
Hongarije
Maleisië
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Roemenië
Indonesië
Thailand
Mexico
Korea
China
India

Bron: Bloomberg

• 10 •

Gaat het om een echt herstel of eerder een tijdelijke opflakkering? En hoe verklaren we de
toenemende appetijt voor de aandelen van de
opkomende beurzen?
De herleving van de groeilanden valt te
verklaren door meerdere factoren. Eerst en
vooral waren de opkomende beurzen na vijf
jaren van achteruitgang oververkocht. De
waarderingen zijn nu aantrekkelijk en spelen
ongetwijfeld een belangrijke rol in de opvering. Daarnaast profiteren de groeimarkten
ook van een mix van gunstige elementen: de
grondstoffenprijzen gingen weer omhoog,
de Chinese munt stabiliseerde en de dollar
wordt minder sterk de hoogte ingejaagd omdat de Fed de rentes niet meteen zal verhogen.
Positieve signalen dus. Maar is dit een duurzaam herstel?
Aangezien weinig erop wijst dat de fundamentele factoren verbeteren, kunnen de beleggers
zich terecht afvragen of de opwaartse trend
wel zal aanhouden.
De ommekeer van macro-economische trends
verloopt traag. De recente opvering van de
markten gebeurde zelfs zonder tastbare signalen zoals een aantrekkende economie, terwijl de winstvooruitzichten voor de bedrijven
blijven verslechteren.
Het herstel van de opkomende beurzen berust dus niet op een solide basis. Wij blijven
daarom ook liever voorzichtig ten opzichte
van de groeimarkten. Later in het jaar zullen
zich vast betere koopkansen voordoen.
Geldt die voorzichtige houding ook voor landen als Brazilië, dat zo goed presteerde in de
afgelopen maanden, of voor Mexico, dat al
meerdere jaren schitterende cijfers neerzet?
De recente sterke stijging van de Braziliaanse
beurs is te danken aan het prijsherstel van
de basismetalen en het vooruitzicht op een
politieke wissel als president Dilma Rousseff
wordt afgezet. Maar zelfs met een nieuw politiek landschap wegen de stagnerende groei,
het hoge begrotingstekort en de sterke inflatie
nog steeds op de bedrijfswinsten.

Mexico blijft dan weer een defensieve groeimarkt die mee surft op de groei van zijn grote
buur, de Verenigde Staten. Het land bezit ook
enkele troeven waardoor het beter weerstand
kan bieden: grote grondstofvoorraden, een
stevige industrie en beheersbare macro-economische onevenwichten.
Na de recente stijging lijken de waarderingen
ons relatief duur. Ook de verwachte winsten
zijn volgens ons te hoog ingeschat. Kortom,
we staan niet echt positief tegenover die twee
landen en we hebben onze aanbevelingen dan
ook naar beneden bijgesteld – zeker voor Brazilië.
Zijn er groeilanden die betere vooruitzichten
bieden?
Bij de groeilanden vormen India en Indonesië de zeldzame uitzonderingen waar de groei
versnelt.
India tekent zelfs een sterke groei op: 7,9% in
2016 tegenover 7,3% in 2015. De inflatie is er
matig en de begroting ziet er steeds beter uit.
De waarderingen zijn niet goedkoop maar de
winsten zouden na enkele magere jaren weer
moeten aandikken.
In Indonesië gaan de initiatieven en hervormingen de goede kant uit, vooral op het vlak
van de infrastructuur. De groei wordt voor
2016 geraamd op 4,9%. De centrale bank heeft
de rentes verlaagd en kan dat gerust blijven
doen. De handelsbalans is solide en de bedrijfswinsten worden waarschijnlijk opwaarts
bijgesteld.

Samengevat
Ook al houden de groeimarkten sinds de start van het jaar goed stand,
toch blijven hun fundamentele factoren eerder zwak. Wij houden dus vast
aan een neutrale benadering.
We staan niet echt positief tegenover Brazilië en Mexico, maar kiezen
liever voor twee Aziatische landen: India en Indonesië. De langetermijnprognoses voor India zijn goed en Indonesië zou spoedig de vruchten
moeten kunnen plukken van de nieuwe maatregelen en hervormingen die
de regering doorvoert.
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Sectoranalyse

Evoluties en vooruitzichten van de autosector

Piekt
de markt?
De belangrijkste automarkten bleven sterk groeien in het eerste kwartaal van
2016, maar we zien toch grote uitdagingen voor de nabije toekomst. Na het
emissieschandaal en de Chinese groeivertraging, moet de sector nu het hoofd
bieden aan een stijgende productiecapaciteit en de immense investeringen die
samengaan met de onstuitbare komst van elektrische en zelfrijdende wagens.
Wat houdt dat in voor de auto-aandelen in uw portefeuille?
–––
Patrick Casselman, senior equity specialist

Europa

De Europese autoverkoop blijkt dynamischer dan de verwachtingen van begin dit jaar. Na de sterke opvering met
+9% in 2015, herstelt de Europese automarkt ook dit jaar
verder met een groei van +8% in het eerste kwartaal. De
autoverkoop wordt ondersteund door de lage rente, de
lage olieprijzen en het economisch herstel in Zuid-Europa.
Vooral Italië (+20%) en Frankrijk (+9%) zijn aan een stevige
inhaalbeweging bezig, terwijl de groei in Spanje (+7%) wat
begint af te koelen na de door overheidsstimuli gedreven
expansie van vorig jaar (+20% in 2015). De meer mature
automarkten zoals het Verenigd Koninkrijk (+5%) en Duitsland (+4%) groeien aan een iets gematigder tempo.
Na de sterke herstelfase verwachten we een lichte afvlakking van de groeicijfers waardoor de Europese automarkt
in het volledige jaar 2016 waarschijnlijk een groei van 5%
zal laten optekenen. Dankzij het sterke herstel van de Italiaanse automarkt, zag de Fiat Chrysler groep zijn Europese verkopen het sterkst groeien (+16,7%), gevolgd door
nieuwe recordverkopen voor de luxemerken Mercedes-
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Benz (+13%), BMW (+12%) en Audi (+8%). Ook Opel (+10%)
en Renault (+8,8%) wonnen marktaandeel, dat ze vooral
wegknabbelden bij de Volkswagengroep (door de matige
stijging van +3% daalde het marktaandeel van 24% naar
23%) en Peugeot Citroën (+5%).

China

Ondanks de regelmatig terugkerende geruchten over een
Chinese groeivertraging, groeide de Chinese automarkt in
het eerste kwartaal met een behoorlijke 7%. Deze worden
vooral gedreven door overheidsstimuli zoals de verlaagde inschrijvingstaks, soepele kredietvoorwaarden, en de
prijsverlagingen die een aantal producenten doorvoerden.
Er is wel een verschuiving naar kleinere auto’s en lokale
Chinese merken.
Verder wonnen vooral de Japanse producenten Toyota
en Honda marktaandeel, net als Daimler (+24%) en Ford
(+15%). BMW groeide in lijn met de markt (+7%), maar
Audi verloor wat marktaandeel door de beperkte groei van
+5,4%. Bij GM en Nissan viel de groei volledig stil en de

verkoop van Peugeot viel terug na de forse expansie van
vorig jaar. Voor het volledige jaar verwachten we een groei
van 6% voor de Chinese automarkt, ook al zullen de huidige overheidsstimuli ongetwijfeld niet eeuwig meegaan.
De Duitse autoproducenten haalden de voorbije jaren een
groot deel van hun winst uit China, maar hun Chinese
winstmarges staan door de toenemende prijsconcurrentie
nu wel onder druk.

Verenigde Staten

De Amerikaanse automarkt begint na 7 jaar van ononderbroken groei tekenen van saturatie te vertonen. Terwijl
januari en februari nog mooie groeicijfers van +5% lieten
zien, is de totale verkoop in maart afgevlakt, waardoor
het groeiritme tijdens het eerste kwartaal vertraagde tot
+3,4%. Ford realiseerde nochtans recordverkopen (+8%),
gevolgd door een behoorlijke groei bij Chrysler, Nissan en
Honda. De verkoop van GM bleef stabiel, terwijl de meeste
Europese merken (Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz)
hun verkoopvolume met zo’n 10% zagen krimpen (o.a. door
het succes van de populaire SUV’s). Audi was een uitzondering met een behoorlijke groei van +4,6%.

Voor de komende kwartalen gaan we er van uit dat de
Amerikaanse automarkt nog verder zal afvlakken en voor
volgend jaar verwachten we zelfs een terugval. Een aantal
signalen wijzen op een saturatie en een naderende afkoeling. De Amerikaanse automarkt groeit al 7 jaar aan een
behoorlijk tempo, wat lang is voor een cyclische industrie.
De voorraden zijn hoog, net als het aantal uitstaande autoleningen en de leasing-volumes. Binnenkort lopen ook
heel wat leasecontracten af en die wagens komen dan op
de tweedehandsmarkt terecht wat de prijzen kan drukken. De piek van de Amerikaanse automarkt komt samen
met heel wat capaciteitsuitbreidingen en dat kan tot toenemende overcapaciteit en prijsdruk leiden.

Wereldwijd per producent

Van de Europese autoproducenten boekte Daimler momenteel de sterkste wereldwijde groei (+13%), dankzij het
succes van zijn nieuwe modellen en de aanhoudende sterke groei in China. De wereldwijde verkoop van BMW lag 6%
hoger en dit ondanks de daling in de VS en het afnemende
productmomentum. Bij de VW-groep werd de nog behoorlijke groei van Audi (+4%) en Porsche (+9%) grotendeels
teniet gedaan door de terugval van het merk Volkswagen
(-1,3%, onder invloed van het emissieschandaal), waardoor
de volumegroei op groepsniveau beperkt bleef tot +0,8%.
Fiat Chrysler Automotive profiteerde zowel in Zuid-Europa
als in Noord-Amerika van een sterke groei. Renault zag
zijn wereldwijde verkopen met 7% stijgen: het forse herstel
in Europa (+8,8%, mede dankzij nieuwe modellanceringen)
compenseerde ruimschoots voor de aanhoudende zwakte
in Rusland en Latijns-Amerika. Peugeot Citroën heeft recent minder in nieuwe modellen geïnvesteerd en had ook
minder agressieve prijzen dan in het verleden, waardoor
het dit jaar wat achterbleef met amper 3% groei.

Conclusie
Terwijl de Europese en Chinese automarkten momenteel nog een mooie groei vertonen, is het waarschijnlijk dat de
wereldwijde automarkt stilaan een cyclische piek bereikt. Voor 2017 zien we een behoorlijk risico op een terugval van
de Amerikaanse autoverkoop aangezien die nu al aan het afvlakken is. Samen met de toenemende capaciteit en de
hoge investeringen voor het beperken van de uitstoot en voor de omslag naar elektrische en autonoom rijdende wagens, betekent dit dat de auto-industrie een uitdagende periode tegemoet gaat. De Europese auto-aandelen hebben al
een zeer volatiel jaar achter de rug dat enerzijds negatief beïnvloed werd door het emissieschandaal en de gevreesde
Chinese groeivertraging en anderzijds ondersteund werd door het herstel van de Europese automarkt, de lage euro,
de goedkope olie en grondstoffen en de lage waardering. Na het gedeeltelijke koersherstel sinds het dieptepunt van
midden februari (door een hernieuwde risico-appetijt dankzij enkele meevallende Chinese indicatoren en de gunstige
autoverkopen in het eerste kwartaal), vinden we het raadzaam om de posities in auto-aandelen af te bouwen en/of
weg te blijven van deze aandelen. We wachten dus af met het oog op de uitdagingen van 2017.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De LAnge weg naar
duurzame energie
Zin en onzin van beleggingen in energie
In december 2015 hebben de meesten landen zich tijdens de internationale
milieubijeenkomst COP21 akkoord verklaard om de CO2-uitstoot verder te
verminderen. Tussen 2020 en 2030 moet de uitstoot met 25% à 30% omlaag en nog
deze lente moeten de regeringen hun beloftes in nationale maatregelen vertalen. Maar
om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden zou er minstens een reductie
van 50% moeten komen.
–––
Sandra Vandersmissen, senior equity specialist &
Guy Janssens, senior fund & SRI specialist

Goede huisvaderbeheer

Het groeiend besef dat we het milieu moeten redden, zet
veel beleggers ertoe aan om de CO2-intensiteit van hun
beleggingsportefeuille te verminderen. Vooral steenkool
(ontginning en elektriciteitsproductie) verdwijnt daarom
uit de portefeuilles. Toch betekent een lagere koolstofafdruk niet noodzakelijk dat we geen posities in de olie- en
gassector meer kunnen aanhouden.
Tegenwoordig kiezen we binnen alle sectoren de beste
leerlingen van de klas. Daarvoor hebben we twee belangrijke redenen. Ten eerste is de directe uitstoot van
de ontginning en raffinage van ruwe olie verantwoordelijk
voor amper 20% van de koolstofvoetafdruk van de volledige levenscyclus van de energiebron olie. Dat betekent
dus dat er net zo goed maatregelen moeten komen voor
de transportsector aangezien die de belangrijkste afnemer van olieproducten is. Dit kan bijvoorbeeld door de
CO2-uitstoot van wagens ook buiten het labo te testen, zoveel mogelijk biobrandstoffen te gebruiken en elektrische
voertuigen te stimuleren.
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Ten tweede moet er ook naar het ESG/MVB-luik gekeken
worden. Maatschappelijk verantwoordelijke beleggingen
houden immers ook rekening met Ecologie, Samenleving
en Goed bestuur. Grote olie- en gasbedrijven, zoals Total of Royal Dutch Shell, scoren goed voor “corporate governance” en zelfs voor het sociale luik. Zo is Total een
belangrijke investeerder op het Afrikaans continent en
maakt het als enige oliebedrijf zelfs deel uit van enkele
Amerikaanse MVB-indexen.

Gas/LNG blijven belangrijke energiebronnen

Wind- en zonne-energie zouden op termijn tussen 30%
en 50% van het energieverbruik moeten dekken. Zover
zijn we echter nog niet. Als we kijken naar de voorspellingen zien we dat, ondanks de snelle groei van groene
energie, gas en LNG een belangrijke rol blijven spelen. Op
dit ogenblik zijn er nog altijd veel mensen zonder toegang tot energie en het is de bedoeling dat de algemene
CO2-intensiteit van de wereldwijde energieconsumptie
zoveel mogelijk beperkt blijft. Gas of LNG zijn dan een
goede keuze omdat de totale koolstofuitstoot van ontgin-

tOtale pRiMaiRe eneRGieOpWeKKinG (2012)
Van 1973 tot 2012 verdubbelde de wereldwijde primaire energieproductie. Olie en steenkool zijn samen goed voor meer dan
60% van de energiemix.
Nucleair 4,8%
Biobrandstof en
afval 10,0%

Aardolie 31,4%

Aardgas
21,3%

Waterkracht
2,4%
Andere (zon, wind,
aardwarmte…) 1,1%
Steenkool 29,0%

Bron: Key World Energy Statistics 2014 - AIE

ning tot verbranding maar liefs twee derde lager uitvalt
dan bij olie. Veel grote oliereuzen halen al meer dan 50%
van hun omzet uit gas en na de overname van BG Group
heeft Royal Dutch Shell nu de meest milieuvriendelijke
portefeuille van alle oliereuzen.

tuur voor koolstofopslag. Daarbij wordt CO2 die vrijkomt
tijdens bijvoorbeeld gasontginning op het land onmiddellijk weer ondergronds opgeslagen.
In Europa groeit de vraag naar brandstof voor voertuigen
niet langer en bestaande raffinaderijen worden omgebouwd om biobrandstoffen te produceren die vervolgens
gemengd worden met klassieke fossiele brandstoffen. De
investeringen in alternatieve energie van de grote energiereuzen blijven nog beperkt, maar nemen wel gestaag
toe. Dankzij een participatie in het Amerikaanse SunPower
staat Total wereldwijd zelfs op de 11de plaats voor de productie van zonne-energiecellen.
Tot slot heeft ook de lage olieprijs zo zijn voordelen. Er
worden minder bestaande oliereserves aangeboord: denk
maar aan Royal Dutch Shell dat zich terugtrok uit de Arctische wateren van Alaska. De focus ligt ook op het verhogen
van de efficiëntie van bestaande olievelden, wat op zich al
een goede zaak is voor het milieu. Dat is bijvoorbeeld wat
Total in Angola doet.
De energiebedrijven leggen ook meer de nadruk op hun
marketingactiviteiten: zelfs in een wereld met enkel elektrische wagens zullen de tankstations met bijhorende
drank- en eetgelegenheden blijven bestaan. In plaats van
een brandstofpomp komt er gewoon een oplaadpaal voor
de batterij. En laten we ook nog even dromen. Zijn de
oliebedrijven met hun knowhow over ontginning op zee
niet het beste geplaatst om boorplatformen naar offshore
windparken te converteren?

De hoofdreden waarom gas belangrijk zal blijven, is het
feit dat groene energie niet altijd voldoende energie kan
leveren: er is nu eenmaal niet altijd en overal voldoende
zon en wind. Een bijkomend probleem is dat het erg moeilijk is om elektriciteit op te slaan. Daardoor zullen er nog
steeds elektriciteitscentrales nodig zijn om in onze energiebehoeften te voorzien en gascentrales hebben daarbij
de absolute voorkeur. Het zou al een hele stap zijn, moesten de resterende steenkoolcentrales gesloten worden,
maar doordat steenkool zo goedkoop is, blijft het in veel
landen (China, Duitsland) een aantrekkelijke energiebron.
Alleen een nieuw systeem van CO2-certificaten kan hier
verandering in brengen.

de oliereuzen zetten hun beste beentje voor

De grote olieproducenten proberen om de milieu-impact
van hun activiteiten in te perken. Zo ondertekenden ze bijvoorbeeld het ‘Zero Routine Flaring by 2030’-initiatief van
de Wereldbank. Dat houdt in dat ze proberen om zo weinig
mogelijk gas af te fakkelen tijdens de olieproductie. We
zien ook meer investeringen in technologie en infrastruc-
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