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Hoe ver reikt de grens
van wat mogelijk is …?
–––
Thierry Charlier,
Director Investment Services

Toen H.G. Wells in 1895 De Tijdmachine schreef, zette hij
de deur van ons onderbewustzijn op een kier. Zijn verhaal
is simpel: een avonturier reist in de tijd en ontdekt hoe het
met de mensheid is gesteld in het jaar 802701. Onze held
belandt in een maatschappij die verdeeld is tussen de Eloi,
hedonisten die volop genieten van het aards paradijs, en de
Morlocks, die ondergronds leven en de Eloi haten en doden.
Naast de politieke en filosofische aspecten werpt deze roman
ook vragen op over de grenzen van wat mogelijk is en de
alternatieve realiteit.
Het concept is zeker niet nieuw. We vonden het al terug in
de Arthurlegendes en later ook bij Shakespeare. Hoewel het
thema intussen ietwat uitgemolken is, blijft het onze dromen
aanwakkeren en logische vraagstukken opwerpen: zouden we
door tijdreizen ons lot en dat van onze medemensen kunnen
veranderen? Zouden we teruggaan in de tijd om bepaalde
beslissingen terug te draaien? Zouden we ergens anders gaan
wonen en leven? Een andere levensvisie hanteren? Andere
vrienden kiezen?

Trouwens, welke economist droomt er niet van om in een
tijdmachine te stappen om de toekomst te gaan verkennen,
of om beslissende momenten te herbeleven en te analyseren?
Wat zouden de Britten doen, mochten ze kunnen terugkeren
naar 23 juni 2016? Zouden ze opnieuw voor een Brexit
stemmen? Hoe zouden de markten op een andere uitkomst
gereageerd hebben?
De zomer van 2016 heeft ons in ieder geval enkele
zekerheden duidelijk gemaakt: de centrale banken blijven
de wet stellen, hun uitspraken bepalen welke kant de
rentevoeten uitgaan, en onze economie profiteert van de
wereldwijde dynamiek. Op dit moment zijn de verliezen van
de nasleep van het Britse referendum volledig goedgemaakt.
De zomer heeft ons getoond dat we ook
in de economie de tijd zijn werk moeten
laten doen!
Veel leesplezier!
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Keynes
terug aan zet

Ondanks de Brexit en de daaruit voortvloeiende politieke en economische onzekerheid kenden de financiële
markten een relatief rustige zomer. Dit was voornamelijk te danken aan de acties van de centrale banken.
De onzekerheid over het oude continent heeft ongetwijfeld de zo gevreesde Amerikaanse renteverhoging wat
uitgesteld. Aan de andere kant kijken we aan tegen steeds grotere onevenwichten in de wereldeconomie. Steeds
meer marktspelers vragen zich af hoeveel ruimte de centrale banken nog hebben om bijkomende maatregelen
te nemen. Met de Amerikaanse verkiezingen, de discussies over de concrete uitvoering van de Brexit en de
onzekerheid over de Amerikaanse rente, zijn we nagenoeg zeker dat de markten de komende maanden erg
volatiel blijven.
–––
Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer

Laten we het maar herhalen, het belang van de centrale
banken voor de financiële markten staat buiten kijf. Ze zijn
bijna zoals Mohammed El-Erian het in zijn meest recente
boek stelt ‘the only game in town’. Hoe verklaren we anders dat de Engelse Footsie 100, na de negatieve Brexitverrassing, zowat 10 procent hoger staat? Toegegeven, de
daling van het pond heeft natuurlijk een aantal van de exporteurs vleugels gegeven. En als ‘buitenlandse belegger’
verliest u natuurlijk het overgrote deel van de winst op die
aandelen, net door de daling van het pond. Desalniettemin
is de sterkte opmerkelijk en dat heeft alles te maken met
de Bank of England die quasi onmiddellijk na de stemming overging tot het verlagen van de rente en een rondje
quantitative easing (het aankopen van overheidspapier)
terwijl ook de ECB bijkomende maatregelen beloofde als
dat nodig zou blijken.

Een wereld vol onevenwichten

Het is begrijpelijk dat de centrale banken keer op keer
verbazen door telkens opnieuw uitzonderlijke maatregelen
uit de monetaire kast te halen. De wereldeconomie kampt
met de grootste onevenwichten sinds de crisis van de jaren
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’30. Die onevenwichten werden bovendien nog versterkt
door de crisis van 2008. Zeven jaar na de grote financiële
crisis zijn de wereldeconomie en de financiële markten
nog steeds op vele vlakken uit hun evenwicht. Enkele
voorbeelden: de inkomensongelijkheid, de bedrijfswinsten
die erg zwaar doorwegen in het bruto nationaal product
in vergelijking met lonen, de scheeftrekking tussen
consumptie en investeringen, tussen sparen en beleggen
en tussen de aandelenkoersen en de obligatierentes ...
Over de oorzaken van deze onevenwichten zijn er al heel
wat studies, research papers en boeken volgeschreven.
Iedere politieke strekking geeft er zijn eigen invulling
en interpretatie aan. Toch lijkt er wel een consensus
te bestaan over de vaststelling dat een aantal van de
belangrijkste oorzaken demografisch van aard zijn.
Ook de technologische vooruitgang en de intrede van
grootmacht China op het economische schouwtoneel zijn
hier belangrijk.
Op demografisch vlak zien we duidelijk dat de beroepsbevolking minder snel groeit. Dit heeft gevolgen voor zowel de vraag- als de aanbodzijde van de economie. Het

is wetenschappelijk aangetoond dat
mensen van boven de 50 gemiddeld
minder consumeren en deze trend
versterkt nog na de pensioenleeftijd. Kortom, een trager groeiende
beroepsbevolking en een bevolking
die veroudert, impliceert een tragere
groei van de vraag. Aan de aanbodszijde daarentegen is de impact mogelijk nog groter. Daar zorgt de trager
groeiende beroepsbevolking voor een
permanent lager investeringsniveau
ten opzichte van het bruto nationaal
product. Bedrijven die geen toekomstige markt ontwaren, investeren uiteraard niet in bijkomende capaciteit.
Samengevat zorgen de demografische
effecten voor een lagere economische
groei, een lagere productiviteitsgroei
(veroorzaakt door de lagere investeringen) en bijna onvermijdelijk deflatoire druk en lagere intrestvoeten.
Deze laatste zijn ook een gevolg van
de enorme spaartegoeden die worden
opgebouwd, terwijl bedrijven voor hun
investeringen die spaargelden weinig
of niet nodig hebben. Logisch dat de
vergoeding ervoor laag is.
Tel daarbij de sterke technologische
vooruitgang en de intrede van China
in de wereldeconomie op en we komen bijna vanzelf bij twee andere belangrijke onevenwichten: de stijgende
ongelijkheid en het steeds groeiende
aandeel van het bedrijfsleven in alle
gegenereerde winsten wat ten koste
gaat van de (vaak laaggeschoolde)
arbeid. De sterkere concurrentie door
de technologische vooruitgang en het
openen van de wereldeconomie maakt
dat in deze maatschappij de winnaars
een steeds groter deel van de koek
opeisen en mensen met onvoldoende
skills steeds meer met elkaar moeten
concurreren voor steeds minder jobs.
Geen wonder dus dat hun loon er relatief gezien op achteruit gaat.

zien we wereldwijd ook in de verkiezingen. Misschien zijn Brexit en de
opkomst van Trump in de Verenigde
Staten daar wel de meest voor de
hand liggende voorbeelden van. Belangrijk voor ons verhaal is dat dit
mogelijkerwijze een politieke aardverschuiving teweeg brengt waarbij het
beleid evolueert van soberheid naar
meer uitgaven en waarin het ineens
politiek weer aanvaardbaar wordt om
de overheidstekorten te laten oplopen. In Europa zal er na de Brexit druk
ontstaan om minder hard op te treden
tegen de begrotingstekorten van bepaalde landen, zoals Spanje en Italië,
uit vrees dat de anti-Europese stemmen ook daar de bovenhand krijgen.
En in ons eigen land beginnen we ook
meer en meer te horen dat het vooropgestelde begrotingsevenwicht niet
voor 2018 zal zijn.
Met andere woorden, we zouden wel
eens aan de vooravond kunnen staan
van een rondje goede, ouderwetse,
Keynesiaanse stimulering. Het achterliggend idee? Als niemand wil investeren en consumeren dan moet
de overheid dat maar doen. Of dit op
langere termijn een goed idee is zal

Een politieke aardverschuiving in de maak?

Dit alles maakt dat het ongenoegen
in de maatschappij toeneemt en dat
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moeten blijken. Op korte tot middellange termijn zal dit beleid zich
waarschijnlijk vertalen in een snellere
economische groei, een lagere werkloosheid en hogere aandelenkoersen.
Niet toevallig gaat Japan, het land dat
op economisch vlak het meest met de
rug tegen de muur staat, ons voor in
deze trend. Daar kondigde de regering
Abe fiscale stimulering aan zonder al
te specifiek te zijn. En als de centrale
bank dan doorgaat met het aankopen
van de overheidsschuld en zo de rente
laag houdt, hebben we eigenlijk een
afgezwakte vorm van ‘helikoptergeld’
waar iedere stier zo reikhalzend naar
uitkeek.

Een neutrale positie

Natuurlijk zijn we nog niet zover. We
moeten kijken wat er de komende weken en maanden op politiek vlak uit
de bus komt. De mogelijke switch van
een besparingsbeleid naar een uitgavenbeleid is mogelijk de ‘game changer’ voor de komende jaren. Eerst
volgen we het verloop in Japan. Vervolgens kijken we of de trend overwaait naar Europa en de Verenigde
Staten. In Europa verwachten we
op dit vlak niet al te veel in de aan-
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loop van de Duitse verkiezingen. Duitsland is immers net
het land dat de meeste middelen heeft om het fiscale gaspedaal in te drukken, en daar tegelijkertijd ook het minste zin in heeft. Met alle onzekerheden die de komende
maanden op ons af komen is een neutrale positionering op
de markten waarschijnlijk nog steeds het meest aangewezen. Het is onverstandig om tegen de centrale banken in te
gaan, en binnenkort wordt het zelfs nagenoeg onmogelijk
om tegen de overheden ‘ te vechten’. Maar gelet op de vele
risico’s en onevenwichten is teveel optimisme ook niet bepaald een goed idee. Vooral de relatief hogere waardering
en het overwicht van de Amerikaanse markt in de portefeuilles, die als veilige haven heel veel geld heeft aangezogen, baart ons hier zorgen. En als de toonaangevende
Amerikaanse markt onder druk zou komen, dan kunt u er
van op aan dat de beurzen hier een wereldwijde negatieve
impact van zullen ondervinden.

Een nieuw aankoopmoment voor goud?

In deze context verdient goud nog steeds zijn plaats in de
portefeuille. Het gele metaal moest recent wat achteruit
door de vrees dat de Amerikaanse rente zal worden verhoogd. Dat zal wel eens een keertje gebeuren, maar niet
in die mate dat het de rally op lange termijn zal doen ontsporen. De positieve trend staat, in vergelijking met de historische trends, nog in haar kinderschoenen. Vergelijk het
maar eens met de periode 2008-2012 die een stijging van
800 naar 1900 dollar opleverde en waar iedere serieuze terugval een mooi instapmoment bood. Als Keynes (fiscale stimulus) en Friedman (monetaire stimulus) daadwerkelijk de
handen in elkaar slaan is dit doorgaans goed nieuws voor
reële activa. En tot nader order hoort goud daar nog bij…

Markante feiten van het discretionaire beleid in augustus
Twee rustige vakantiemaanden
Zowel in juli als augustus deden de
beurzen het over het algemeen goed.
We zagen geen nieuwe zomerstorm
zoals velen hadden gevreesd, maar
eerder een verder herstel van de aandelen in Japan, de groeilanden en
Europa. We moeten wel op onze hoede blijven: terwijl vorig jaar China de
hoofdbekommernis van de markten
was, worstelen die nu met andere onzekerheden zoals het monetaire beleid
van de Amerikaanse Federal Reserve,
de uitkomst van het nakende referendum in Italië, de situatie van de banken
in Europa en natuurlijk – op langere termijn – de onderhandelingen over de
Brexit.
Terug naar de groeimarkten
In deze context besloten de beheerders eind juli te profiteren van het recordpeil van de S&P 500 en de posities
in Europese en Amerikaanse aandelen
terug te schroeven en zich vervolgens
opnieuw te richten op de aandelen
van de groeilanden. Hoewel die al sterk
presteren sinds het begin van het jaar,
hebben ze toch nog erg aantrekkelijke

waarderingen na vijf opeenvolgende
jaren waarin ze slechter presteerden
dan de ontwikkelde markten.
Is de situatie verbeterd voor de groeilanden? Sommige economische indicatoren lijken daar inderdaad op te
wijzen, vooral in China. Bovendien heeft
de verdere devaluatie van de yuan
ten opzichte van de dollar in de voorbije maanden tot veel minder deining
geleid dan in de zomer van vorig jaar.
Integendeel, de Chinese reus bleek
redelijk stabiel te zijn. De andere grote
speler in de regio, India, heeft de beleggers aangenaam verrast door grote
fiscale hervormingen aan te kondigen,
met het oog op een grotere harmonisering tussen de 29 deelstaten. Aan die
kant van de wereld was de zomer dus
eerder positief.
De grote onbekende
Rest nu de vraag welk monetair beleid de Fed zal hanteren en wat de
impact daarvan zal zijn op de rest van
de wereld. De beheerders mikken op
nog maar één renteverhoging in 2016,
precies zoals Janet Yellen in haar laat-
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ste toespraak liet doorschemeren. Het
tempo van de monetaire verstrakking
zal ook niet zo hoog liggen als in het
verleden. De Amerikaanse groei blijft
namelijk kwetsbaar en de Fed zal er alles aan doen om die niet in gevaar te
brengen.
In augustus waren er geen verschuivingen op het vlak van de obligaties.
De beheerders hebben wel besloten
opnieuw te beleggen in goud. Deze
activaklasse zat al in de portefeuille en
kende een opmerkelijk jaar door sinds
januari met maar liefst 23% in waarde
te stijgen. Hoogstwaarschijnlijk zal die
groei zich ook op de lange termijn
voortzetten. Het huidige onevenwicht
tussen het aanbod en de vraag en een
eerder zwakke productie creëren gunstige voorwaarden voor een dergelijke
stijging. De beheerders hebben dan
ook van een tijdelijke dip van het edelmetaal geprofiteerd om de posities te
vergroten.

Valérie de Gheldere,
Investment Manager

Economie

(Bron: Bloomberg Consensus en BNP Paribas Fortis)
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sECTORAnAlysE

De MonDiaLe FarMaCeutisCHe inDustrie

SECTOR
KAN BETER
De zeer zwakke beursprestatie van de farmaceutische sector in 2016 degradeert
deze tot de staart van het peloton, net voor de financiële sector. Dit verrast voor een
defensieve sector. Het is inderdaad zo dat de sector kampt met nieuwe uitdagingen.
Wij vinden dat de noteringen reeds voldoende slecht nieuws bevatten. Onze
sectoraanbeveling wijzigt daarom van neutraal naar positief.
–––
Sandra Vandersmissen, Senior Equity Specialist

Troeven in overvloed

De sector blijft veel troeven hebben.
De productiviteit van de research is
vandaag zeer hoog en we stellen een
golf van ongeziene innovaties vast.
Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe
kankerbehandelingen en de behandelingen op basis van immuno-oncologie met minder of geen toxische effecten. De sector genereert zeer veel
cash. Dit betekent niet alleen mooie
en groeiende dividenden, maar ook
geld om overnames te financieren.
We verwachten dat fusies & overnames de komende jaren een belangrijk thema in de sector zal worden.
Wij blijven sceptisch, maar blijkbaar
vinden bepaalde spelers dat Novartis op Astra-Zenica zou moeten jagen.
Ook Smith & Nephew (Stryker?) en

UCB (Amgen?) prijken op ons overnamelijstje. Tot slot is de waardering
historisch laag. Waar wringt dan het
schoentje?

Medicaid & Medicare

De VS, de grootste en meest winstgevende farmaceutische markt ter wereld, is nu ook het slachtoffer van de
prijsdruk. Het begon heel geleidelijk
met Obamacare in 2010. Revolutionair voor de VS was dat de overheid
vanaf 2010 voor individuen en families met een laag inkomen de prijzen
van geneesmiddelen zelf onderhandelt met producenten. Dit programma
heet Medicaid. De prijsdruk in grote
franchises zoals suikerziekte lag aan
de basis van de tweede winstwaarschuwing van Sanofi in de herfst van
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2015. Ook probeert Hillary Clinton,
als Democratische presidentskandidate, extreem hoge prijzen en misbruiken tegen te gaan. Tot slot is er
de druk van de gezondheidsverzekeraars. Deze hebben in het kader van
het Medicare-programma (gezondheidszorg voor oudere mensen) de
plicht om prijsstijgingen binnen de
perken te houden. Daarnaast woedt
er tussen deze verzekeraars ook een
hevige strijd om marktaandeel. Het
aanbieden van competitieve prijzen
aan de verzekerden betekent voor de
verzekeraars dat ze kunnen groeien.
Daarom oefenen zij druk uit op de
producenten om de prijsverhogingen
binnen de perken te houden. Bij exuberante prijzen komt het product niet
op het terugbetalingslijstje, waardoor

producenten slechts een beperkte markttoegang hebben.

Een tragere groei

Toch moeten we de risico’s niet overschatten. De sector kan blijven groeien, maar tegen een lager tempo. Een goede aandelenselectie blijft belangrijk. Medicaid tekent
slechts voor 10% van de markt. De grote
farmareuzen hebben zich ook niet schuldig
gemaakt aan exuberante prijzen. De meest
innovatieve bedrijven zullen winnaars blijven. Het is echter een feit dat de potentiële opbrengsten van innovatieve producten lager zullen liggen dan in het verleden.
We denken dat dit euvel met kostenverlagingen en/of overnames gecompenseerd
wordt. Bedrijven die actief zijn in zeldzame
ziektes (en dus niet de grote, voor de gemeenschap, zeer dure franchises) kunnen
ook aan de prijsdruk ontsnappen. Tot slot,
naast de klassieke farmaceutische reuzen,
zijn er interessante opportuniteiten in biotech (Ablynx) of in de sector van de medische technologie (Fresenius SE, Smith &
Nephew) en ook in hybride bedrijven zoals
het Duitse Merck.

Het Duitse Merck is naast de klassieke farmacie ook actief in ‘Life Science’ en allerlei
materiaal voor onderzoek in labo’s. Dankzij
de overname van het Amerikaanse Sigma
Aldrich beschikt Merck over ’s werelds
beste B2B-website wat broodnodig is in dit
segment.
Het Duitse Fresenius is via het belang van
30% in Fresenius Medial Care wereldleider
in dialyse. Vooral de Duitste ziekenhuisactiviteiten spreken ons aan, samen met de
activiteiten van Kabi, een wereldleider in
medische voeding.
Het Britse Smith & Nephew is actief in
knie- en heupprothesen. Het bedrijf groeit
jaarlijks en zou op termijn door Stryker
kunnen overgenomen worden.
Nu UCB de recente rechtszaak rond de validiteit van het patent van Vimpat gewonnen
heeft, zijn we opnieuw koper van Financière de Tubize. Bovendien is er de grote
holding-discount.

Kopen of houden

Sanofi realiseert 15% van de omzet in medicijnen voor zware diabetes-aandoeningen. De waardering van het aandeel houdt
nog amper rekening met dit segment. Sanofi heeft een ijzersterke balans. Helaas
werd het bod op het Amerikaanse oncologiebedrijf Medivation afgewezen. Positieve
punten zijn dan weer de samenwerking
met het Amerikaanse Regeneron en het
succes van de geneesmiddelen voor zeldzame ziekten via Genzyme.
Roche noteert niet langer aan een premie
tegenover de sector. Als het R&D-nieuws
over de volledige vernieuwing van de
Herceptin-franchise en over de immunooncologie -afdeling volgend jaar positief is,
zal het bedrijf t.o.v. de sector weer met een
premie noteren.
Het Britse Shire is grotendeels actief in
zeldzame ziekten en weinig blootgesteld
aan prijsdruk. De overname van Baxalta
zorgt ook voor kostenbesparingen.

Ons advies voor de in dit artikel VERMELDE aandelen
Onderneming

Evolutie van de aanbeveling tijdens de

Datum

laatste 12 maanden
Financière de Tubize

Van Houden naar Kopen

16.08.2016

Fresenius

Van Houden naar Kopen

22.01.2016

Merck KGaA

Van Houden naar Kopen

08.08.2016

Roche

Kopen

/

Sanofi

Van Kopen naar Houden

25.07.2016

Shire

Kopen

/

Smith & Nephew

Van Houden naar Kopen

29.07.2016
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Sectoranalyse

De terugkeer
naar winstgroei
WAAROM INVESTEREN IN DE TELECOMSECTOR
De Europese telecomsector was lang niet interessant om in te beleggen.
In de mature Europese markt zorgden een druk op de prijzen en de
nood om dure investeringen door te voeren voor slechte resultaten en
zelfs dividendverlagingen. De zware concurrentie en strenge wetgeving
zijn hier zeker niet vreemd aan en de hoge schuldgraad van sommige
telecombedrijven heeft ook duidelijke oorzaken. Vandaag leidt een
stabielere prijsomgeving en toenemend dataverkeer tot een hogere omzet,
hoewel de verhoopte fusies en overnames voorlopig uitblijven.
–––
Patrick Casselman, Senior Equity Specialist

Stabielere prijsomgeving en
toenemend dataverkeer

De Europese telecomsector kende op
de beurs een belangrijke opwaardering van midden 2013 tot midden
2015 (+50% over die 2 jaar). Dankzij
‘langzaam maar zeker’ stabiliserende
tarieven na een lange periode van
scherpe dalingen in het mobiele segment, en nieuwe groei uit toenemend
mobiel dataverkeer, het internet of
things (IoT) en de hoop op een fusie
of overname in diverse landen. Sindsdien is de sector (over de voorbije 14
maanden) weer flink gecorrigeerd:
-22% tegenover de piek van midden
2015. Daarvoor zijn heel wat verklaringen die elk in verschillende mate
kloppen.

1) Tijdens de ‘herontdekking’ van
2013-2015 liep de waardering wat
te fors op tot een koers-winstverhouding van ruim 20. Die is ondertussen weer genormaliseerd
tot een aanvaardbare 16,5.
2) De sterke groei van de mobiele
datavolumes, onder invloed van

4G, resulteerde niet helemaal
in de verhoopte inkomstengroei.
Heel wat operatoren stellen in bestaande abonnementen extra megabytes ter beschikking. Slechts in
beperkte mate doet het toenemend
dataverkeer klanten overstappen
naar duurdere abonnementen.

Onze advies over de aandelen in dit artikel
Onderneming

Evolutie van de aanbeveling tijdens de

Datum

laatste 12 maanden
Iliad

Van Kopen naar Houden

DT

Kopen

/

Proximus

Van Houden naar Kopen

29.01.2016

Vodafone

Kopen

/
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18.04.2016

3) Hoewel de fors dalende trends van
de inkomsten en resultaten gestopt
zijn, bleef het winstherstel tot nu
toe beperkt.
4) Nu de investeringen voor 4G-mobiele netwerken over hun hoogtepunt liggen, blijft de investeringsnood vrij hoog voor een upgrade
van de vaste netwerken (uitrol van
glasvezelnetwerken).
5) Terwijl de koersstijging van begin
2015 in grote mate te danken was
aan de hoop op consolidatie van 4
naar 3 spelers in diverse landen
(Frankrijk, Italië, VK), zijn weinig
van die verhoopte scenario’s uitgekomen. Hoewel dat in Duitsland
wel gelukt is (van 4 naar 3, door de
fusie tussen O2 en E-Plus), bleek
dat in de overige landen voor de
mededingingsautoriteit
moeilijk
aanvaardbaar. De fusiegesprekken
in Frankrijk (rond Bouygues) en het
VK zijn dan ook stopgezet, terwijl
in Italië de fusie van nummer 3 en
4 (Wind en 3Italia) slechts werd
goedgekeurd op voorwaarde dat
er een nieuwe vierde speler op de
markt komt (Iliad). De verhoopte
afname van de concurrentiedruk
blijft dus grotendeels uit, terwijl de
koersen van de mogelijke doelwitten terugvielen (Bouygues, Telecom
Italia, KPN, Vodafone/Liberty …).

Fusies en overnames blijven
voorlopig uit

Nu de waardering van de telecomaandelen met een koers-winstverhouding
van 16,5 teruggevallen is tot in de buurt
van het marktgemiddelde, vinden we
de sector opnieuw interessant om in te
beleggen. Het blijft in de eerste plaats
een defensieve sector met een hoog dividendrendement (gemiddeld 5%), die
bij hernieuwde beursvolatiliteit relatief
goed kan standhouden. De schuchtere
rendabiliteitsverbetering van 2016
versnelt mogelijk de komende jaren.
De afbouw van de roamingtarieven is
immers grotendeels achter de rug, in
de vastelijndiensten zijn zelfs lichte
prijsverhogingen mogelijk en het snel-

groeiend mobiel dataverkeer (onder
invloed van 4G en Internet of Things)
zal geleidelijk tot upgrades van abonnementen leiden. De meeste telecomoperatoren zien ook nog potentieel
om verdere kostenverlagingen door te
voeren, zoals Telecom Italia en Proximus. Bovendien is voor de mobiele
operatoren de piek van de investeringen (voor 4G) nu duidelijk achter de
rug, wat de vrije kasstromen ten goede
zal komen. En tenslotte kunnen de fusie- en overnamescenario’s (waarvoor
de verwachtingen momenteel heel
laag liggen) vroeg of laat terug de kop
op steken.
Het resultatenseizoen over het tweede kwartaal vertoonde geen grote
verrassingen. Enkele positieve uitschieters waren Deutsche Telekom
(groeiversnelling in VS, bemoedigend
in Duitsland), Telecom Italia (positief
marge-effect van doorgevoerde kostenbesparingen) en Bouygues (sterke
margeverbetering). Enkele teleurstellingen waren Telefonica en de Scandinavische operatoren Telenor en Telia.

Welke telecomaandelen
kiezen?

Wat zijn onze favoriete Europese telecomaandelen? Hiervoor kijken we
naar groeipotentieel en waardering.
We onderscheiden momenteel 3 Europese telecomaandelen met meer
dan gemiddelde groei. Vodafone
keerde dit jaar terug naar een behoorlijke autonome omzetgroei van 2% en
een verwachte groei van de bedrijfskasstroom met 6%. Die hernieuwde
groei is te danken aan een betere
prijsomgeving, meer dataverkeer door
4G en expansie van de Europese vastelijndiensten (kabel in Duitsland
en Spanje). De grootste groeibijdrage
komt zoals gewoonlijk van Vodafone’s
aanwezigheid in groeilanden zoals India (+6,4%), Turkije (+19,5%) en Afrika
(+4,4%). Vodafone blijft interessant
omwille van de groeiversnelling, sterke aanwezigheid in groeilanden, een
vrij kasstroomrendement van 6,5% en
een dividendrendement van 5,6%.
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Deutsche Telekom haalt zijn superieure groeicijfers (omzet +3% en
bedrijfskasstroom +11% in de eerste helft van 2016) vooral uit de
groeiversnelling bij zijn Amerikaanse
dochter T-Mobile US en System Solutions. Maar ook op de Duitse thuismarkt merken we hernieuwde groei
in de vastelijndiensten. Desondanks
behoort Deutsche Telekom met een
koers-winstverhouding van 15 tot de
laagst gewaardeerde Europese telecomoperatoren. Deutsche Telekom is
één van onze favoriete telecomaandelen, omdat het opereert in succesvol
stabiele telecommarkten (Duitsland
en de VS) en zicht heeft op stijgende
vrije kasstromen en dividenden in de
komende jaren.
Iliad opereert in hoofdzaak in de
mature Franse telecommarkt, maar
boekt er via innovatieve en laag geprijsde aanbiedingen een mooie groei
(in de eerste helft van 2016 steeg de
omzet met +6% en de bedrijfskasstroom +12%, dankzij o.a. de operationele hefboom). Het groeide uit tot
de tweede vaste netwerkoperator in
Frankrijk met 25% marktaandeel en
de vierde mobiele operator met 17%
marktaandeel. Nu wil het dit succes
herhalen in de Italiaanse telecommarkt via een overname van activa
van de fusionerende nummers 3 en 4
van Italië. De waardering is weliswaar
niet goedkoop maar nog aanvaardbaar voor deze sterke groeier.
Proximus kent momenteel slechts een
bescheiden groei van zijn bedrijfskasstroom (+2%), maar er is potentieel
door de geplande kostenbesparingen
(o.a. door het plan voor vervroegde
pensionering). Na de koerscorrectie van het afgelopen jaar zijn ook de
waardering en dividendrendement
best aantrekkelijk.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN

VOEDSELZEKERHEID
EEN ZAAK VOOR IEDEREEN, OOK VOOR BELEGGERS
Voedselzekerheid is een thema dat wereldwijd iedereen sterk
bezighoudt. Enerzijds zou iedereen op aarde op elk moment
materieel, sociaal en economisch gezien toegang moeten hebben tot
toereikend, gezond en nutritief voedsel. Anderzijds mogen de huidige
productieomstandigheden voor voedingsmiddelen de toekomst van de
volgende generaties absoluut niet in gevaar brengen.
–––
Joëlle Closon, Investment Specialist RPB

Beter produceren met minder

Volgens de OESO en FAO (de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties) moeten we in de komende tien jaar zowat 1,5 miljard ton extra voedsel produceren. Als de productie jaarlijks met 2% stijgt, dan komen we tegemoet aan de toenemende behoefte van de wereldbevolking. Die kloof dichten
wordt geen sinecure, aangezien we kampen met complexe omstandigheden en
het aanbod gestaag afneemt. De klimaatverandering leidt tot tekorten aan zoet
water, terwijl de grote temperatuurschommelingen en slechtere weersomstandigheden de oogsten bedreigen. We zien ook dat de natuurlijke hulpbronnen uitgeput raken, bodems verarmen of wegspoelen, de biodiversiteit achteruitgaat,...
En we hebben het dan nog niet eens over biotische factoren zoals schadelijke
organismen als schimmels, insecten en knaagdieren.
De toename van de wereldbevolking gaat ook samen met enorme verschuivingen in de voedselconsumptie. Onze voeding wordt rijker aan calorieën en
vooral de vraag naar dierlijke eiwitten neemt toe. Die nieuwe gewoonten verslinden primaire grondstoffen en zijn ook erg vervuilend. De voedingssector
alleen al is goed voor een derde van de uitstoot van broeikasgassen op onze
planeet – dat is meer dan de transportsector!
De conclusie is duidelijk: om de voedselzekerheid te garanderen, moeten we
het rendement en de levenscyclus van de voedingsketen verbeteren. En daarvoor moeten we absoluut de processen voor productie, distributie en recyclage
herdenken en verspilling tegengaan. Dat vereist enorme investeringen in nieuwe en duurzame technieken. Innovatie zal daarbij een essentiële rol spelen.
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10 pistes

Het onderstaande overzicht toont de belangrijkste mogelijkheden om de
komende tien jaar het voedseltekort aan te pakken.
Voedselverlies- en verspilling beperken
Gezondere voedingspatronen
Agrobrandstoffen van de 1ste generatie beperken
Uitbreiding landbouwgronden
Uitbreiding geïrrigeerde gronden
Intensievere gewassen
Betere zaadopbrengst (conventioneel en ggo’s)
Efficiënter bodembeheer
Betere gewasbescherming
Mechanisatie
Efficiënter beheer van landbouwgrondstoffen
Bemesting
0%

5%

10%

15%
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25%

(Bron: Mirova)

Er zal ook meer aandacht moeten worden besteed aan het bodembeheer. Niet
alleen om de opbrengsten te verhogen – zowel op het vlak van volume als van
de voedingswaarde – maar ook om de duurzaamheid ervan te garanderen. De
allerbelangrijkste prioriteit wordt de terugdringing van de verliezen en verspilling, zowel aan het begin van de bevoorradingsketen (tijdens het transport
en de opslag na de oogst) als aan het einde van de keten (bij de verwerking,
de distributie, het beheer van de koudeketen, intelligente verpakkingen). Elk
jaar verdwijnt namelijk ruim 1,3 miljard ton voedsel in de vuilnisbak – goed
voor bijna 750 miljard dollar per jaar!
Om tegen 2025 een antwoord op het voedseltekort te vinden, moeten we –
met uitzondering van een uitbreiding van het landbouwareaal – alle oplossingen in het overzicht realiseren.

Een zaak voor iedereen, ook voor de beleggers

Er zijn dus verreikende en fundamentele veranderingen nodig om het voedseltekort wereldwijd terug te dringen tegen 2025. Daar moet ook iedereen aan
meewerken: de producenten, industrie, distributeurs en de consument … maar
ook de banken en beleggers.
Wie verantwoord wil beleggen, moet zich wenden tot de privésector om te beleggen in projecten waarmee de volumes beschikbaar voedsel kunnen worden
verhoogd, de toegang voor iedereen wordt gegarandeerd en de duurzaamheid
van het mondiale voedselsysteem wordt verstevigd. We kunnen dan met andere woorden beleggen in bedrijven die al stevig aan de toekomst werken en
in hun activiteiten innovatie, impact en duurzaamheid combineren.
Dat is precies de missie waar ons team voor maatschappelijk verantwoord
beleggen van Private Banking voor gaat. Wij maken een zorgvuldige selectie
van bedrijven die beantwoorden aan criteria voor milieubewustzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen om u een zinvol beleggingsgamma aan
te bieden.
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Internationaal onderzoeksprogramma voor koolstofopslag in
de bodem: ‘4 per 1000’
4 promille (0,4%) is het jaarlijkse groeipercentage van koolstofopslag in de bodem waarmee we de huidige toename
van CO2 in de atmosfeer kunnen terugdringen. Dat groeipercentage is geen
doel op zich waar ieder land zich aan
moet houden. Het illustreert vooral dat
zelfs een beperkte koolstofopslag in de
bodem – landbouwgronden, maar ook
graslanden, weides en bossen – een
belangrijke hefboom vormt in onze wereldwijde inspanningen om de temperatuurstijging op onze planeet te beperken
tot 2 °C.
Wat houdt het initiatief ‘4 per 1000’ in?
Met het project ‘4 per 1000’ werken
vrijwillige actoren in de openbare en
privésector (landen, gemeenschappen,
bedrijven, beroepsorganisaties, ngo’s,
onderzoeksinstellingen,...) samen in het
kader van het actieplan Lima-Parijs.
Momenteel hebben zich al meer dan
160 landen en organisaties aangesloten.
Dit initiatief wil duidelijk maken dat
de landbouw, en in het bijzonder de
landbouwgronden, een cruciale rol kan
spelen in de voedselzekerheid en klimaatverandering. Op basis van onweerlegbare wetenschappelijke gegevens
nodigt dit initiatief alle partners uit om
concrete acties te ondernemen om koolstof in de bodems op te slaan (dankzij
levende organismen) en daarvoor de
vereiste werkwijzen in te voeren (agroecologie, agro-bosbouw, duurzame
landbouw, landschapsbeheer,...).
Dit initiatief wil de actoren aansporen
om over te stappen op een productieve
en erg flexibele landbouw, die berust
op een beheer dat is aangepast aan het
land en de bodem. Die zorgt voor meer
banen en inkomsten, en zo bijdraagt aan
een duurzame ontwikkeling.

THEMATISCHE ANALYSE

TUSSEN HET WONDER VAN DE NATUUR
EN ECONOMISCHE EXPANSIE

Indonesië
Indonesië is voor velen onder ons een droombestemming voor een verre reis. De Indonesische archipel
bestaat uit duizenden grote en kleine eilanden met elk hun eigenheid. De combinatie van prachtige
zandstranden, schitterende tempels en een overweldigende natuur zorgt voor een unieke beleving.
De ‘Gordel van Smaragd’ heeft de laatste jaren ook een economische evolutie gekend.
Beleggers kunnen hiervan een graantje meepikken.
–––
Marc Eeckhout, Investment Strategist RPB

Positieve demografische trend

Indonesië is een land met 262 miljoen inwoners waarvan
60% van de bevolking jonger is dan 30 jaar. 70% van de
bevolking zal tegen 2030 de weg gevonden hebben naar
een stad. Het land beschikt over een groot potentieel aan
menselijke productiviteit en creativiteit wat zal bijdragen
tot een snelle ontwikkeling van de economie.
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Nieuwe politieke wind

De verkiezingsoverwinning in 2014 van de hervormingsgezinde Widodo, kopstuk van de Indonesian Democratic
Party of Struggle (PDI-P) heeft voor een stabielere politieke omgeving gezorgd. De start van zijn mandaat was
evenwel niet evident en weinig succesvol. President
Widodo diende op eieren te lopen. Hij moest op zoek naar

een goed evenwicht tussen noodzakelijke hervormingen
en politieke rust tussen de coalitiepartijen. Ondertussen is
het hervormingsprogramma op toerental gekomen. Indonesië beleeft momenteel een dynamiek die vergelijkbaar
is met toen Modi aan de macht kwam in India.

Aan uitdagingen geen gebrek

Een grondige regeringsherschikking in juli en de aanstelling van de nieuwe minister van Financiën Sri Mulyani, die
voordien actief was bij de Wereldbank, heeft Joko Widodo
meer zeggenschap bezorgd. Hervormingen kunnen sneller en eenvoudiger doorgevoerd worden. De regering heeft
een globaal plan met 225 projecten opgestart. Ze bestaan
uit fiscale hervormingen, ontwikkeling van onderwijs- en
gezondheidsvoorzieningen, corruptiebestrijding en infrastructuurwerken (openbaar vervoer, spoorwegen, autowegen, luchthavens, telecommunicatie, elektriciteitscentrales en watervoorzieningen).
Hogere competitiviteit en meer diversiteit in de industrie zijn noodzakelijk om Indonesië minder afhankelijk te
maken van zijn volatiele grondstoffen (palmolie, rubber,
steenkool en aardolie) waarover het beschikt. Andere belangrijke uitdagingen zijn het opdrijving van de voedselproductie en de uitbouw van de financiële sector. Dit alles
moet voor een stabielere toekomst zorgen.

Soepel monetair beleid

De Indonesische centrale bank (BI) voert een soepel monetair beleid en zal dat nog geruime tijd blijven aanhouden.
Zij heeft dit jaar de rente viermaal met 25 basispunten
verlaagd tot 6,50% en minder strenge reserveverplichtingen voor banken opgelegd. De BI hoopt hiermee, in een
goede verstandhouding met de regering, de kredietverlening te ondersteunen.

Een positief economisch momentum

Indonesië is de voorbije jaren op economisch vlak enorm
geëvolueerd. Het zwaartepunt van de economie is verschoven van grondstoffen naar consumptie en diensten,
terwijl we ook een snelle ontwikkeling van industriële
activiteiten waarnemen. De middenklasse ontplooit zich
verder dankzij een groeiende werkende jonge bevolking.
In de winkelkarretjes liggen naast basisgoederen steeds
meer luxeproducten. Een trend die zal leiden tot een hogere economische groei.
De afhankelijkheid van en de gevoeligheid voor grondstoffen neemt stilaan af zodat prijsschommelingen van
grondstoffen minder invloed hebben dan voorheen. Dankzij de goedkope olie heeft de overheid heel wat subsidies
uitgespaard en dat geld werd gebruikt om te investeren in
het hervormingsprogramma.

Het deficit op de lopende rekening is gevoelig verkleind en
de Indonesische roepia is stabieler geworden. De schuldgraad van het land is met 60% één van de laagste in de
regio. De lonen zitten in een opwaartse trend terwijl de
bedrijfsresultaten gevoelig verbeteren. De verwachting
ligt op 8% hogere bedrijfswinsten dit jaar en 15% voor het
volgende jaar.
De Indonesische economie steunt nu op een bredere basis. Ze is veerkrachtiger dankzij een gezonde binnenlandse
vraag en een groeiende middenklasse. Belastinghervormingen zullen de economische groei nog verder ondersteunen en leiden tot hogere private en bedrijfsuitgaven.
Voor dit jaar wordt een economische groei vooruitgeschoven van 4,9 tot 5,3%. Vanaf 2020 moet een groei van gemiddeld 6,3 tot 6,8% mogelijk zijn. Een evolutie die wereldwijd
vertrouwen schept. Indonesië krijgt dan ook meer internationale aandacht en het sluit meer en meer economische
samenwerkingsakkoorden af. De stabiele munt heeft ongetwijfeld een aanzuigeffect op buitenlands kapitaal.
Indonesië is toegetreden tot het clubje van veelbelovende
groeilanden. Tegen 2050 kan Indonesië opklimmen tot de
vierde grootste economie ter wereld.
Ondertussen kunnen te goedkope grondstofprijzen, een
aarzelende economie in China, dat een belangrijke handelspartner blijft, een algemeen zwakke wereldeconomie
en een te strak rentebeleid in de Verenigde Staten wel
voor tegenwind zorgen.

Indonesische beurs behoort tot de
koplopers dit jaar

2015 was een slecht jaar voor de Indonesische aandelen.
De economische vertraging en de niet nagekomen hervormingen deden beleggers het land uitvluchten.
Dit jaar verloopt het stukken beter. De Jakarta-index steeg
ondertussen met meer dan 20% en troeft hiermee de
meeste wereldwijde indexen af. Er is bovendien nog potentieel voor de komende jaren, hoewel een tussentijdse
pauze best mogelijk is na de sterke opmars van dit jaar.
De waarderingen zijn aantrekkelijk. De koers-winstverhouding ligt, gebaseerd op ramingen van de verwachte winst
voor de volgende vier kwartalen, op 13. Bouwbedrijven en
ondernemingen uit consumenten- en dienstensectoren
hebben nu de mogelijkheid om te profiteren van de hervormingspolitiek. Hogere bedrijfswinsten zullen de waarderingen van aandelen laten dalen. Dankzij de gunstige
evolutie in Indonesië trekken globale fondsen hun relatief
beperkt gewicht in Indonesische activa geleidelijk op.
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