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Een analyse is een hulpmiddel,
een principe is een reddingsboei.
Bij de jaarwende is het gebruikelijk om vooruitzichten voor het nieuwe jaar te publiceren. We
vatten deze oefening aan door eerst even terug
te blikken. Eind 2014 waren de consensusverwachtingen voor 2015 als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
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Enkel voorspelling 4 is uitgekomen want deflatie is hét thema van 2015 geworden. De
meest succesvolle strategie was bijgevolg het
kopen van Europese overheidsobligaties met
almaar lagere en dikwijls negatieve rente enerzijds en het shorten van energie- en grondstoffenmarkten anderzijds. Dat was dus volstrekt niet volgens verwachting en het blijkt
opnieuw dat het verre van eenvoudig is om op
korte termijn een ommekeer in een of andere
macrotrend te voorspellen. Voorspellingen
die een bepaalde trend bestendigen, komen
vaker uit; maar dat is per definitie dan ook de
eigenschap van een trend. Doch, vroeg of laat
vallen zelfs die tegen. Een trend zal ooit vertragen, versnellen of omkeren. Juist wanneer een

trend omkeert, treedt de grootste volatiliteit op omdat
dan enerzijds de grootste discount voor onzekerheid dient
aangerekend te worden en anderzijds de aanpassingen in
de verwachtingsscenario’s het meest bruusk –en dus niet
geleidelijk- moeten doorgevoerd worden.
Desalniettemin is de verwachting met de grootste consensus voor 2016 opnieuw dat de Europese aandelenmarkten sterk zullen stijgen. Dit houdt geen verwachting van
trendommekeer in, maar wel een meer positieve verwachting over een reeds lang uitgebleven trendversnelling in de
winstgroei van de bedrijven. Dat dit in 2015 niet gelukt is,
heeft alles te maken met enerzijds de heropflakkering van
de Eurocrisis nadat de Griekse regering dreigde uit de Eurozone te stappen en anderzijds de Chinese groeivertraging
die de winstverwachtingen voor de Europese exporteurs
van kapitaalgoederen fel temperde. Het eerste probleem is
achter de rug maar kan in een andere gedaante terugkeren indien het in het Verenigd Koninkrijk tot een Brexit-referendum zou komen. Het Verenigd Koninkrijk maakt geen
deel uit van de Eurozone maar is wel een belangrijke nettobijdrager aan de begroting van de Europese Unie. Het zou
opnieuw de Europese economie geen deugd doen moest
het Europees budget drastisch moeten bijgestuurd worden.
En ronduit dramatisch is het negatieve effect hiervan op de
politieke slagkracht en geloofwaardigheid van de Europese
beleidsmakers: zij streven nu net naar meer Europese eenheid om de uitdagingen met betrekking tot migratie, antiterreurbeleid, koopkracht en internationale reservestatus
van de Europese eenheidsmunt aan te gaan.
Het gevaar van afnemende groei in China zal zeker nog
doorwegen in 2016. De Chinese economie heeft sinds
1980 een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% gekend,
wat figuurlijk uitgedrukt het land in één generatie van de
middeleeuwen naar de moderne tijden heeft gebracht.
Maar sinds 2012 vertraagt die groei structureel naar een
niveau tussen de 6% en 7%. In de bestuurskamers van
vele Duitse bedrijven die kapitaalsgoederen naar China
exporteren werden de groeiverwachtingen voor 2015 en
2016 sterk bijgesteld. In vele gevallen zelfs tot negatieve
groei. Hetzelfde geldt voor mijnbouwbedrijven: de Chinese economie verslond in 2012 nog 45% van alle grondstoffen ter wereld en groeide 10% per jaar. Géén mijnbouwbedrijf dat eraan dacht om capaciteit af te bouwen. In
2015 is duidelijk geworden dat de economische groei van
China minder afhankelijk wordt van de stijging van de
toegevoegde waarde in de verwerkende nijverheid, maar
eerder van een stijging in dienstenactiviteit. Bovendien is
Europa meer dan alleen Duitse export naar China. Vooral
de Midden-Europese landen, maar ook Nederland, Spanje
en Frankrijk zagen hun BBP-groei het voorbije jaar al versnellen t.o.v. 2014.
De aanhoudende daling van de grondstoffen- en energieprijzen doet de economiën van de grondstof-en energieproducerende landen pijn: Brazilië en Rusland verkeren
in een diepe recessie. Maar ook alle energie- en grondstofproducerende bedrijven – uiteraard ook degene van
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Westerse oorsprong- lijden zwaar onder de prijzenslag.
Indien die bedrijven dan nog eens veel schulden hebben,
dan dreigt ook nog een ernstig kredietprobleem. China is
netto-importeur van energie en grondstoffen en heeft
net als de VSA en Europa baat bij een prijsdaling. Ook alle
energie-en grondstofconsumerende bedrijven -het grootste deel van de dienstensector die 75% van het BBP in het
Westen uitmaakt dus- hebben er baat bij.
Er heeft dus een immense shift van koopkracht plaats
van de grondstof-en energieproducerende landen naar
Europa, VSA en China, en van de dito producerende bedrijven naar de andere. Op geaggregeerde basis leidt
een verschuiving van koopkracht niet tot welvaartsverlies, maar de huidige beweging verloopt heel bruusk
waardoor een des te groter vertragingseffect speelt. De
koopkracht van energie-en grondstofproducerende landen en bedrijven daalt immers onmiddellijk, waardoor
de energie-en grondstofproducerende landen en bedrijven stante pede hun consumptie en investeringen zullen
terugschroeven. Maar de stijging van de koopkracht bij
de anderen sijpelt pas enige tijd later door, zodat zij hun
consumptie en investeringen pas later opdrijven. Deze
mismatch leidt tot onzekerheid en dus turbulentie op de
financiële markten. Turbulentie is echter tijdelijk, eventueel pijnlijk maar zeker niet dodelijk. Ze beïnvloedt uiteraard het sentiment. Maar beleggingsbeslissingen moeten
steeds gesteund zijn op rationeel beredeneerde principes
waarvan het succes in het verleden is aangetoond. Aandelen- en obligatiebeleggingen in bedrijven met een concurrentieel voordeel, succesvolle investeringen in R&D,
duurzaam groeiende omzet, lage schuldgraad, hoge kasstromen en hoge winst leveren op lange termijn het hoogste rendement op, zeker als u ze goedkoop heeft gekocht.
De onderstaande grafiek geeft de huidige, de mediaan en
de laagste Shiller koers/winst-verhouding (of CAPE) weer
voor de Amerikaanse beurs en enkele Europese beurzen.
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De Shiller K/W is niets anders dan de huidige koers van
een aandeel of index gedeeld door de gemiddelde bedrijfswinst van de voorbije 10 jaar. De Shiller K/W vlakt
dus de volatiliteit van de nettowinst uit. In 2009 stond
de ‘gewone’ K/W voor de S&P 500 na een koersdaling van
50% nog steeds op het astronomisch niveau van meer dan
100 omdat bedrijven in de diepe recessie na de financiële
crisis amper winst maakten. De Shilller K/W daarentegen
stond toen op zijn laagste niveau sinds decennia, namelijk
op 13,3. Ervan uitgaande dat de winstcreatie van de grote
aandelen zich op termijn herstelt, is een lage Shiller K/W
dus een stevig koopsignaal.
Uit de grafiek blijkt dat de mediaan Shiller K/W zich voor
de meeste beurzen rond de 16 situeert. De Amerikaanse
beurs verwacht zich nu terecht aan een veel hogere winst
in vergelijking met het 10-jarig gemiddelde, maar die zit
dus al ruim in de prijzen verwerkt met een Shiller K/W
van bijna 25. Voor de goede orde: de Shiller K/W voorspelt
geen zeepbellen! Het is niet omdat de Shiller K/W op 25
staat dat de Amerikaanse markt gaat instorten. Indien
de gewone K/W van de S&P 500 op 16 staat (zoals nu het
geval is), dan geeft de Shiller K/W aan dat de winstgroeiversnelling die we de voorbije jaren gekend hebben waarschijnlijk achter de rug is. Het stijgingspotentieel van de
Amerikaanse beurs is gewoon minder groot geworden.
De Europese Shiller K/W’s (gemiddeld op 14) situeren zich
alle beneden hun mediaan (gemiddeld 16) zodat Europese
beurzen dus nog altijd een 14.28% achterstand dienen in
te halen t.o.v. hun historische mediaan. Maar we verkeren
in een periode van economische groei zodat het absoluut
redelijk is om te verwachten dat de winstgroei van de Europese bedrijven gaat versnellen t.o.v. de vorige jaren wat
de Shiller K/W boven de mediaan gaat brengen. Indien
dus in 2016 de winstgroei bij de Europese bedrijven inderdaad versnelt tot bijvoorbeeld een Shiller K/W van 18 dan
bedraagt de onderwaardering 28.57%.
Als u de lange termijn hanteert om uw belegginsstrategie
te realiseren en als u uw beslissingen op het voorvermelde
principe baseert dan zal u zich nooit fundamenteel zorgen moeten maken. Indien uw beleggingsbeslissingen
een reflectie vormen van uw sentiment, dan worden
ze beïnvloed door de dagelijkse turbulentie wat zal uitmonden in kortzichtige beslissingen, zoals kopen als de
markt (te) duur is en verkopen als de markt (te) laag
staat. De turbulentie op de financiële markten die we
sinds 3 december alweer meemaken is ingegeven door de
beslissing van de ECB om het beleid van kwantitatieve versoepeling minder sterk uit te breiden dan door de markt
werd verwacht. Dat leidde tot een kettingreactie van riskoff transacties waarbij de Europese beurzen op enkele
dagen tijd zelfs 10% aan waarde verloren. Dergelijk hoge
volatiliteit na de negatieve verrassing door de ECB, is aberrant en houdt geen rekening met de fundamentele data
zoals een Europese BBP-groei van 1.5%, dalende werkloosheid, positieve verwachtingsindicatoren bij producenten
en tenslotte ook een stijgend consumentenvertrouwen.

De ECB wijzigt haar beleid immers niet om de beurs te
doen stijgen of dalen. De ECB oordeelt op basis van de
onderliggende economische fundamentals of het opportuun is om via het ingewikkeld transmissiemechanisme van kwantitatieve versoepeling de economische
activiteit verder aan te zwengelen. Indien ze die nood
lager inschat, is dat dus eigenlijk goed nieuws.
Een waardebelegger beschikt over een voldoende dosis
uithoudingsvermogen om deze periode door te komen.
Toegegeven, zijn of haar uithoudingsvermogen wordt nu
voor de vierde keer op 12 maanden tijd op de proef gesteld.
Eerder was dit al het geval met de Oekraïnecrisis eind
2014, de Griekse crisis van juni 2015, het definitieve besef
van de Chinese groeivertraging in augustus 2015 en dus
nu de ontgoochelende beslissing van de ECB. Deze hoge
frequentie van beurscorrecties in een stijgende trend,
veroorzaakt ook bij ons veel frustratie, maar we dienen
ze te ondergaan. Vandaar de toepasselijke titel van dit artikel: de principes van gedisciplineerd beleggen met visie op solvabiliteit, cashflow en concurrentieel voordeel
vormen een reddingsboei in deze turbulente tijden.
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Leo Stevens & Cie top 10 voor 2016
De financiële krant ‘De Tijd’ peilt bij de aanvang van elk semester bij een aantal analisten naar hun selectie van
aandelen ( 5 Belgische en 5 Internationale bedrijven) die zij momenteel als koopwaardig inschatten. Ook Leo Stevens
neemt hieraan deel. Voor de geïnteresseerde lezers met oog voor detail wilden we deze informatie niet onthouden.
Een aantal van deze waarden hebben we bij ons vermogensbeheer reeds in portefeuille opgenomen.

EVS heeft een moeilijke periode
achter de rug, maar is nog steeds
technologisch marktleider. Met haar
producten, heeft het meer dan 90% van de servermarkt
voor satellietwagens in handen en is het voor alle grote
voetbaltornooien en Olympische Spelen de geprefereerde
partner. Sport blijft één van de dominante
aantrekkingspolen voor televisiestations en haalt dan ook
flink wat marketinginkomsten naar zich toe. Dit betekent
dat televisiestations blijven investeren in een alsmaar
betere beleving, met meer camera’s en statistieken. De
kijker kan de match bovendien niet alleen beter volgen op
televisie, maar eveneens herhalingen en statistieken
onmiddellijk opvragen op smartphone of tablet. Dit alles is
in het voordeel van EVS. 2016 is bovendien het jaar waarin
de Olympische Spelen en het Europees kampioenschap
voetbal plaatsvinden, wat voor extra vraag naar de
producten van EVS zorgt. Eind 2015 werd het door ons
verwachte herstel ingezet. De verwachtingen zijn ons
inziens nog conservatief en EVS zou dus positief kunnen
verrassen in 2016.
Wie de koers van ETEX bekijkt zou
kunnen aannemen dat er weinig is
gebeurd het voorbije jaar. Operationeel blijft ze evenwel actief werken
aan de toekomst. Als 100% eigenaar van Siniat (ex-Lafarge)
heeft ETEX een grondige herstructurering van de Franse
fabrieken kunnen doorvoeren. Daarnaast blijft ze investeren in de groeilanden met nieuwe fabrieken in Peru en Brazilië en de geplande overname van een fabriek van Lafarge
in Zuid-Amerika. Voorts is een langdurig en belangrijk juridisch geschil van de baan en blijft het bedrijf ondanks de
investeringen aanzienlijke free cash flow genereren. Ondanks het aantrekkelijke dividendrendement is de payout
nog laag en het dividend dus heel zeker. De lage liquiditeit
zal een lange termijn belegger er wellicht graag bijnemen.

In 2009 heeft het management van
Solvay de transformatie van het bedrijf
gestart. De doelstelling was duidelijk:
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het bedrijf omvormen van een hybride bedrijf (farma, chemicaliën en kunststoffen) naar een gediversifieerde fijnchemiegroep. Het is vanuit deze ambitie dat Solvay recentelijk het Amerikaanse bedrijf Cytec heeft overgenomen.
Cytec is actief in de productie van composietmaterialen
die in de eerste plaats gebruikt worden in de burgerluchtvaart. Wij staan achter deze strategie. Solvay richt zich op
segmenten waar groei mogelijk is en waar hoge marges
kunnen behaald worden. De acquisitie van Cytec past hier
perfect in.

Cofinimmo is een zeer gediversifieerde vastgoedgroep die voor 39%
in kantoren is geïnvesteerd, voor 44% in verzorgingstehuizen en 17% in logistiek vastgoed. Momenteel noteert
de beurskoers slechts licht boven de EPRA-boekwaarde
(European Public Real Estate Association) van 92.29 EUR.
De bezettingsgraad kan weliswaar beter dan de huidige
95.3%, maar het bruto dividendrendement van 5.9% biedt
alleszins een aantrekkelijke vergoeding voor deze risicoarme belegging.

De holding Sofina is eigenlijk een gespreide portefeuille met iets meer
dan de helft van haar activa in beursgenoteerde bedrijven
(Danone, Colruyt, SES, Orpéa, Eurazeo) en het resterende
deel in directe en indirecte participaties in private equity.
Hoewel het management de beurs op zich verre van goedkoop vindt -zeker niet om zelf te investeren- blijft deze holding relatief gezien toch interessant. Het aankoopprogramma van eigen aandelen onderstreept dit. Het management
bewijst dat ze heel ‘down to earth’ is en een onafhankelijke
visie heeft over de financiële markten. Daarnaast heeft ze
de belangrijke contacten om in goede private equity deals
te kunnen participeren. Vooral in het Amerikaanse private
equity luik zien we nog mooie kansen op meerwaarderealisaties bij exits via beursgang of overnames. De discount op
de intrinsieke waarde bedraagt nog steeds 30%. Ook het
stijgend dividend bij Sofina is een quasi zekerheid. Het huidige rendement bedraagt 2.3% bruto.

De gunstige economische conjunctuur in de VSA zorgt voor een groei in
de kredietverlening en verlaging van het kredietrisico, niet
in het minst in de sector van particuliere kredieten. Hierin
is Bank of America marktleider in de VSA. Een stijging van
de uitstaande kredieten, zelfs met een gelijke rentemarge
in combinatie met een daling van het kredietrisico heeft
een hefboomeffect op de nettowinst van de bank.
Daarenboven zal de stijging van de Amerikaanse korte termijn rente aanvankelijk volledig ten goede komen aan het
resultaat van elke bank die zoals Bank of America over hoge
deposito’s beschikt. Ook deze kleine verhoging in de topline
zal een significante stijging van de netto rentemarge tot
gevolg hebben.

Een positieve economische conjunctuur zorgt voor een stijgende
kredietverlening en verlaging van het kredietrisico. Indien
in de loop van 2016 de perspectieven over de Europese
conjunctuur verder zouden uitstijgen boven de huidige
verwachting van 1.5% BBP-groei, zal dit een hefboomeffect
hebben op de nettowinstverwachting van BNP.
BNP liep de voorbije jaren wat achter inzake kostenbeheersing, maar heeft daar in de loop van 2015 al sterke verbetering in geboekt. In 2016 moet dat nog verder evolueren tot
recurrent 3 mia EUR aan jaarlijkse kostenbesparingen. Dit
kan de bijkomende kapitaalvereisten van Basel IV in 2018
meer dan compenseren.

Novartis is een gevestigde waarde
in de farmaceutische sector met een
sterke portfolio en een duidelijke strategie. Wij menen dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.
Novartis herinvesteert immers een zeer groot deel van
haar inkomsten in onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe

geneesmiddelen en weet zich zo te verzekeren van toekomstige inkomstenbronnen.
Recent is de koers teruggevallen onder toedoen van de
tegenvallende resultaten van de afdeling Alcon (oogheelkunde). Novartis is echter meer dan Alcon alleen. De fundamenten van het bedrijf zijn erg solide. Wij profiteren alvast
van deze koerszwakte om het aandeel op te nemen in onze
portefeuille.

Berkshire Hathaway deed het in 2015
op koersvlak duidelijk minder goed
dan de S&P 500, voornamelijk ingevolge de wat mindere
inkomsten uit verzekeringen en het feit de holding van Buffett onderbelegd is in New Technology-bedrijven. We mogen evenwel niet vergeten dat de verzekeringsactiviteiten
een zeer goede track record hebben en bedrijven als Geico
marktaandeel blijven winnen. Buffett heeft opnieuw geïnvesteerd in 2 overnames: Precision Castparts en Duracell.
De overname van Duracell werd gerealiseerd via een aandelenruil met aandelen Procter&Gamble. Aan 1,3 keer de boekwaarde staat Berkshire Hathaway minder dan 10% hoger
dan het niveau waar Buffett zelf bereid is eigen aandelen
in te kopen.
De specialist en marktleider in netwerk routers, switches en andere producten voor de
IT- en telecomindustrie wordt als ‘oude’ technologie weinig gewaardeerd ingevolge de lagere groei. Het aandeel noteert evenwel al lang niet meer
aan een groeiwaardering, de winstmarges blijven prima
en we geloven niet dat Huawei Cisco kan aanvallen op het
Amerikaanse continent. De groep stapelt de cash op (momenteel netto cashpositie van 27 miljard USD = 20% van
de marktkapitalisatie) waardoor het dividend de komende
jaren wellicht verder verhoogd wordt. Momenteel bedraagt
het dividendrendement 3.2%.
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Value beleggen biedt meer waarde
dan we op vandaag zouden denken.
Investeerders hebben heel goede redenen om “ Value”- beleggen als investeringsstrategie te kiezen. Diezelfde “Value”- of waardebeleggers hebben evenwel de voorbije twee jaar zonder uitzondering een slechtere prestatie neergezet dan andere strategieën of een gespreide wereldwijde beursindex zoals de MSCI World. Bovendien zijn Europese
beleggers nog slechter af dan Amerikaanse. Tijd om deze strategie in vraag te stellen?
De theorie
Value beleggen vindt zijn oorsprong bij Benjamin Graham.
Graham formuleerde een aantal belangrijke leidraden voor
investeerders:
1.
2.
3.
4.

Analyse: Je moet met mate van zekerheid een berekening kunnen maken over de intrinsieke waarde.
Risico: Kijk in de eerste plaats naar het neerwaarts risico.
Aankoopmoment: Je moet kopen met een korting op
de intrinsieke waarde.
Je moet onafhankelijk denken ten opzichte van andere
marktparticipanten

Graham keek in eerste instantie naar een lage waardering
op basis van gerealiseerde winsten en gecumuleerde activa (boekwaarde), en een beperkte schuldgraad versus
die boekwaarde.
Theorie achterhaald of niet?
Value beleggen gaat in tegen de moderne portefeuilletheorie die stelt dat je bij het nemen van meer risico gemiddeld
meer return mag verwachten. Die efficiënte portefeuilletheorie dateert van 1958 (Modigliani–Miller), dus ná de
value theorie van Graham(/Dodd) die gepubliceerd werd in
1934. Aangezien vandaag in Europese universiteiten vooral
de efficiënte portefeuilletheorie wordt gedoceerd, zou men
kunnen besluiten dat value beleggen achterhaald is. De hypothesen van de efficiënte markt theorie gelden evenwel
niet in de reële wereld.
Dat value beleggen niet achterhaald is, werd de voorbije 50
jaar immers aangetoond door talrijke wetenschappelijke
studies, de lange termijn trackrecord van valuebeleggers en
zelfs ‘domme’ beursindices zoals die van MSCI. MSCI heeft
immers al tientallen jaren een index die gebaseerd is op ”value” karakteristieken en ééntje op “growth”-kenmerken. We
noemen het een ‘domme’ index omdat deze heel machinaal
kijkt naar een beperkt aantal parameters.
Bij de MSCI World Value index gaat het om 3 parameters:
1. Boekwaarde / aandelenkoers
(= omgekeerde Prijs/boekwaarde)
2. Verwachte winst per aandeel / koers
(= omgekeerde Koers/winstverhouding)
3. Dividendrendement
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U merkt dat er veel aandacht is voor wat er vandaag reeds
aanwezig is. Daar waar boekwaarde (historisch gereserveerde winsten en gestort kapitaal) op vandaag een te negeren element is voor veel beleggers, is het hier goed voor
een belangrijk deel van de indexsamenstelling.
De MSCI World Growth index houdt rekening met 5 parameters:
1. Lange termijn verwachte winstgroei per aandeel
2. Korte termijn verwachte winstgroei per aandeel
3. Interne groeivoet
4. Lange termijn historische winstgroei per aandeel
5. Lange termijn omzetgroei per aandeel
Wat opvalt is dat bij beide indices geen cash flow parameter gebruikt wordt. Er wordt ook geen rekening gehouden
met de schuldgraad van het bedrijf.
Opmerkelijke resultaten
De voorbije 17 jaar is er een opmerkelijk rendementsverschil
van gemiddeld 1,5 procentpunt per jaar in het voordeel van
de MSCI Value ten opzichte van de MSCI Growth index . Op
een investering van 1 mio euro betekent dat op de voorbije 17 jaar een verschil van 534 000 euro. Dat cijfer van 1,5
procentpunt werd niet gerealiseerd omwille van een goed
gekozen startpunt. De collega’s van Franklin Templeton rekenden voor dat in de periode voor 1999 het verschil nog
groter was en er gemiddeld 2,5% verschil was per jaar. Op
korte termijn was de evolutie echter fors in het nadeel van
de Value index. De voorbije 12 maanden daalde de Value index met 4% terwijl de Growth index met 4% steeg.
MSCI World Value vs MSCI World Growth(1999-2015)

MSCI World Value vs MSCI World Growth (1/2015-12/2015)

Oorzaken
Uiteraard is het niet goed om een model of investeringsfilosofie nooit in vraag te stellen.
Wat zijn mogelijke verklaringen voor de recent zwakkere
prestatie van Value beleggen? Veel heeft te maken met de
lengte van de economische cyclus en de risicoappetijt van
beleggers, mede beïnvloed door de extreme monetaire
politiek van de centrale banken.
In economische termen belanden we in een recessie wanneer de groei in reële termen 2 kwartalen na elkaar negatief is. In beurstermen spreken we van een berenmarkt
als de beurs met 20% daalt ten opzichte van haar vorige
topniveau. Beide parameters zijn arbitrair bepaald en niet
perfect gecorreleerd, ze beïnvloeden elkaar uiteraard wel.
Hoe langer een bull market duurt, hoe optimistischer beleggers worden en hoe meer de risicoappetijt stijgt. De
langste bull market in de jaren negentig duurde 118 maanden. Sinds de grote financiële crisis van 2008-2009 zitten
we intussen al 81 maanden in een stijgende beurs zonder
een daling van meer dan 20%.

jong, dynamisch en succesvol. De week erop koopt hij een
nieuwe wagen, rijdt hij 200 km/u en komt hij nog sneller op bestemming aan. Alles zit mee en hij geniet op zijn
bestemming van de lof die hij krijgt over zijn realisaties.
Niemand zal evenwel ontkennen dat hij onverantwoorde
risico’s heeft genomen die zich evenwel niet gematerialiseerd hebben. Dit zal vaker gebeuren bij groeibedrijven
dan valuebedrijven. Die groeibedrijven hebben immers
vaak grote toekomstperspectieven, maar met veel onzekerheden en zijn moeilijker te waarderen. In periodes
waar er veel beleggers 200 km/u rijden zijn ze heel aantrekkelijk en is winst of cash flow zelfs niet noodzakelijk.
Bedrijfsplannen die moeilijker te waarderen zijn, maar
tot de verbeelding spreken zijn voldoende. Dat hebben
we meegemaakt in de periode eind jaren negentig met
technologiebedrijven die tegen alsmaar hogere waarderingen aan beleggers verkocht werden zonder een degelijk businessmodel. Zoek alvast eens ‘IPO F/rite Air’ op
via Google.com en u weet dat sommige bestuurders aan
200 km/u per uur en met 2 promille alcohol op een mistbank afreden. In zo’n geval is het niet de vraag of er een
accident zal plaatsvinden, enkel wanneer dit zal gebeuren. In het voorgaande geval zal het afhankelijk zijn van
de omstandigheden: weer, bandenspanning, alertheid
van de bestuurders, staat van het wegdek en dergelijke.
De stimulans om zo snel te rijden kwam als onderhuidse
dwang van de omgeving. Als je in 1999 geen technologieof internetaandelen in portefeuille had, werd je door andere beleggers bijna meelijwekkend aangekeken omdat je
“het niet begrepen had”. De gemiddelde IPO van het jaar
2000 daalde meer dan 85% in het jaar erop. In 2004 was
de helft van de technologiebedrijven failliet of opgeslorpt
door een andere partij.

Deze stijging van risicoappetijt is ook vast te stellen in het
aantal aandelen dat gekocht wordt met geleend geld. Die
‘margin debt’ was relatief het hoogst net voor de laatste
berenmarkt van 2008-2009. Toen werd 3% van alle aandelen uit de S&P500 met geleend geld gekocht. Vandaag
is dat 2,68%.
Eerste periode van underperformance
van value beleggen (1998-2000)
Risicoperceptie is evenwel niet altijd even stabiel. Het
wordt mede beïnvloed door de recent gemaakte returns
alsook de alternatieven waarin geïnvesteerd kan worden.
Op een bepaald ogenblik kunnen zowel bedrijfsleiders als
beleggers zich roekeloos gaan gedragen zonder het zelf te
beseffen. Zie het als een autobestuurder die al 150 km/u
rijdt en geniet van het plezier van het autorijden. Hij is

Bron: Franklin Templeton.
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Tweede periode van underperformance
van value beleggen (2014-2015)
Vijftien jaar later hebben we opnieuw een periode van underperformance van value beleggen. Ons inziens is dat ook
deze keer te wijten aan risicoperceptie. In de eerste jaren
van de beurshausse wordt nog voldoende rekening gehouden met risico. Na langere tijd van hausse zonder accidenten komt het gevoel dat er geen risico meer is en beginnen
autobestuurders/beleggers het gaspedaal te ver in te drukken. Dit blijkt ook uit het aantal beursintroducties (IPO) en
overnamebiedingen. Vaak komen die IPO’s aan hoge waarderingen naar de markt. En net zoals een veiling op Sotheby’s krijgt de volgende IPO een nog hogere waardering opgekleefd. Vaak gebeurt het in sectoren met een hoge mate
van onzekerheid. Vandaag is dat ongetwijfeld het geval bij
biotechbedrijven. Onderstaande grafiek toont het aantal
en omvang van de overnamebiedingen. Op één kwartaal
na, zijn er de voorbije 3 kwartalen grotere overnames gebeurd dan de voorbije 12 jaar. Dat stimuleert uiteraard ook
speculatie: men gaat op zoek naar de volgende prooi, zonder daarbij nog veel aandacht te besteden aan de waardering. Hierdoor ontstaat een zelfvoedend proces dat vooral
groeibedrijven tijdelijk hoger duwt.

lenen. Enkele obligatiefondsen moesten uittredingen van
beleggers weigeren omdat ze onvoldoende tegenpartijen
vonden om de onderliggende obligaties aan te verkopen.
Het deed onmiddellijk de schrik ontstaan dat obligatiebeleggers geld uit fondsen zouden terugtrekken waardoor
inherent de financieringskost voor alle bedrijven zou stijgen. Voor value beleggers zou dit een gezonde zaak zijn,
daar te goedkoop geld de druk om in onzekere projecten
te investeren alleen maar doet toenemen. Het is bovendien niet onlogisch dat Value aandelen het beter doen
dan groeiaandelen en de globale indexen in het algemeen
in periodes van stijgende rente, omdat de IPO en overnamehype dan snel gaat liggen. Nu de Amerikaanse centrale bank voor het eerst in 9 jaar de rente verhoogd heeft, is
deze periode waarschijnlijk opnieuw aangebroken.
Sector-invloed
In theorie heeft de sector waarin belegd wordt weinig tot
geen impact op de returns wegens toename en/of afname van concurrentie die op langere termijn de winstmarges hoger of lager stuurt. Op korte termijn kan dit verschil
aanzienlijk zijn. Zo zijn value beleggers en de MSCI Value
index ondervertegenwoordigd in IT, maar oververtegenwoordigd in energie- en farmabedrijven. Vooral kapitaalintensieve bedrijven in de materiaal- en energiesector delen vandaag in de klappen ingevolge de forse uitschuiver
van olie- en andere grondstoffenprijzen.
Scepsis
Ondanks de opmerkelijke resultaten van de Value index is
er op sommige momenten scepsis over de kracht van de
methodologie.
Daar zijn verschillende verklaringen voor:
1.

Rente-invloed
Uiteraard is niet alles enkel en alleen toe te wijzen aan de
risicoperceptie van beleggers. Groeibedrijven zijn vaak
ook meer met schulden gefinancierd en een lagere rente
zorgt ervoor dat ze zichzelf goedkoper kunnen (her)financieren. Zoals we allen weten is de rente in de Westerse
landen tot het laagste peil in de geschiedenis gedaald en
speelt dat bijgevolg in de kaarten van de groeibedrijven.
Die lage rentevoet geldt immers niet alleen voor overheidsobligaties, maar eveneens voor bedrijfsobligaties,
omdat beleggers alternatieven zoeken in het vastrentend
segment. Dat goedkoop krediet heeft als gevolg dat bedrijven die in normale omstandigheden te zwak zijn om
te overleven, niet failliet gaan en ze de verkoopprijzen in
de volledige sector, kunnen blijven drukken.
Dat dit een eindig verhaal is, werd onlangs bewezen
door een kleine schok in de markt voor hoogrentende
bedrijfsobligaties, zeg maar de bedrijven die het economisch niet voor de wind hebben, maar vandaag door de
lage rente toch aan aanvaardbare voorwaarden kunnen
8

2.

3.

Eerst en vooral wordt op Europese universiteiten enkel de efficiënte markttheorie gedoceerd. Een efficiënte markttheorie die overigens hypothesen heeft
waar in de realiteit niet aan voldaan kan worden. Dat
is niet zo in de Verenigde Staten waar er verschillende
stromingen zijn en gereputeerde professoren en universiteiten nadrukkelijk Value beleggen onderwijzen
(oa Columbia Universiteit in New York)
Sommigen geloven dat het ‘deze keer anders is’ en
nieuwe bedrijven niet meer kunnen gewaardeerd
worden op basis van ‘oude theorieën’. Nochtans zijn
er in het verleden telkens opnieuw grote uitvindingen
die tot een ‘boom en bust’ cyclus aanleiding hebben
gegeven: denken we maar aan de spoorwegen, vliegtuigen, radio, gsm, internet, hernieuwbare energie.
Het moge duidelijk zijn dat de euforie van het nieuwe
en het enorme toekomstpotentieel voor deze bedrijven de aandelen in deze sectoren telkens weer voor
korte tijd tot onrealistische hoogtes duwt.
Menselijke psyche: Het zit in de menselijke natuur om
zich te willen aansluiten met de winnaars. De fundamentele waardering wordt niet meer in vraag gesteld,
het ‘trend is your friend’ syndroom wordt versterkt.

Warren Buffett

4.

5.

Net zoals een roekeloze autobestuurder kan het risico
zich pas veel later realiseren dan op het ogenblik waar
de risico’s genomen worden. Vraag dat maar aan
aandeelhouders in Valeant of Fagron: beiden typische snelgroeiende bedrijven die in een mum van tijd
hun Icarus moment hebben gekregen. Een verrassing
dat het bij dat type bedrijven gebeurt en dat kritische
geesten niet ernstig genomen werden voor de val,
kunnen we dat niet noemen.
Druk van buitenaf: professionele beleggers worden
continu vergeleken en elk jaar gaat de teller terug op
nul. Er is altijd wel eens een strategie die het een jaar
beter doet en ongeduldige beleggers kunnen grote
geldstromen in de ene of andere richting duwen. Dat
zorgt ervoor dat professionele beleggers vaak verplicht zijn om aandelen te kopen of te verkopen.

Conclusie
Ondanks de talrijke studies en de positieve lange termijn
track record in het voordeel van value beleggen wordt de
theorie bij underperformance keer op keer in vraag gesteld. De theorie is nochtans gebaseerd op het heden, op

korte termijn winstinschattingen maar vooral een lage
waardering (koers/boek, koers/winst), een conservatieve
balans (schulden < Eigen vermogen) en een aantrekkelijk
dividendrendement. Die schijnbaar te conservatieve strategie die geen complexe lange termijn inschattingen probeert te maken, zal het evenwel in de toekomst beter blijven doen omwille van één factor: de menselijke natuur.
Die is inherent emotioneel en bijgevolg vaak te optimistisch, bij wijlen te pessimistisch. Net zoals veel meer dan
de helft van de automobilisten denkt dat ze beter rijden
dan het gemiddelde, worden groeiverwachtingen gemiddeld genomen overschat. Beleggen is een werkwoord dat
saai en consistent moet blijven. Spanning en actie kan u
beter houden voor op het racecircuit.
Hoewel we als value beleggers dus ontevreden zijn over
de recente resultaten moeten we op lange termijn tevreden zijn dat er voldoende beleggers andere strategieën
toepassen, want dat is de reden waarom we met vrij grote
zekerheid kunnen zeggen dat de toekomst er mooi zal blijven uitzien voor valuebeleggers en dit doorheen de economische cyclussen van hoog- en laagconjunctuur.
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Open architectuur
Evaluatie Fondsenselectie
Begin oktober kleurden de beurzen weer groen, en leek
de lang verwachte eindejaarsrally zich in te zetten. De
markten konden in snel tempo het verlies van augustus
en september grotendeels goedmaken, gedreven door de
vooruitzichten op beleidsreacties van de Fed en de ECB.
Het herstel was in alle regio’s en sectoren merkbaar. Echter begin december riep de teleurstelling over het versoepelingsbeleid van de ECB de aangevatte herstelbeweging een halt toe. Een verlenging van de kwantitatieve
versoepeling tot maart 2017 in plaats van een verhoging
van de maandelijkse obligatie-aankopen was niet waar
de markten op gehoopt hadden. Tegelijkertijd doken er
opnieuw vraagtekens op over de duurzaamheid van de
groei en vooral over het al dan niet positief groeiritme
van de Chinese economie. De markten doken voor de zoveelste keer in het rood om midden december weer even
op te veren na de aankondiging van de lang verwachte
Amerikaanse renteverhoging.
Samengevat kan 2015 beschouwd worden als een jaar
waarin de volatiliteit een sterke aanwezige was, voornamelijk aangevuurd door Centrale banken, Aziatische
groeizorgen en Griekse schuldsaga’s. Fondsbeheerders
van obligatiefondsen zaten met de handen in het haar
wanhopig op zoek naar interessante rendementen aan
verantwoorde risiconiveaus. Hun collega’s van aandelenfondsen daarentegen konden meegolven op de marktbewegingen en sommige wisten hierbij puike resultaten
neer te zetten.

Morningstar
AANDELEN EUROPA
FIDELITY FAST EUROPE FD A - EUR - ACC
AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN
DELTA LLOYD ASIAN PARTICIPATION FUND CAP
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - CAP
AANDELEN GLOBAAL
DWS INVEST TOP DIVIDEND
LS VALUE EQUITY
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITY
MERCLIN GLOBAL EQUITY FUND C CAP
VALUE SQUARE EQUITY FUND WORLD-CAP
AANDELEN THEMATISCH
QUEST CLEANTECH FUND-C
MIXFONDSEN GLOBAAL (GEBALANCEERD EN FLEXIBEL)
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FD-EUR A2 CAP
R VALOR-F CAP
OBLIGATIEFONDSEN GLOBAAL
TRANSPARANT B BOND CORPORATE - CAP
M&G GLOBAL MACRO BOND FUND
JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES
FUND CAP EUR HEDGED
INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CAP
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND
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Munt

In de categorie van aandelenfondsen viel er een duidelijk
onderscheid op te merken tussen de performance van de
groeigerichte strategieën en de “value” strategieën. Deze
laatste zijn typisch slachtoffers in een lage rente-omgeving waar investeerders zoeken naar de snelle groeiers
en succesverhalen die zich goedkoop kunnen financieren,
maar ook meestal duur gewaardeerd staan. Daarom behaalden Value Square en LS Value een performance die
onder deze van sectorgenoten lag. Ondanks deze onderprestatie geloven we in het lange termijn potentieel van
de “value”-strategie (zie elders in deze nieuwsbrief) en we
denken dat een omgeving met stijgende rentes (waarbij
goedkope financiering verdwijnt en inefficiënte bedrijven
kleur zullen moeten bekennen) het tij zal doen keren.
In onze selectie van fondsen prijken een aantal fondsen die dankzij een meer gediversifieerde strategie een
sterk positief resultaat kunnen neerzetten. Het recent
toegevoegde Robeco BP Global Premium Equity fonds
zoekt naar bedrijven met een interessante waardering,
gekoppeld aan sterke fundamenten en een verwachte

Koers

Datum

Perf ytd

Perf 2014

Perf 2013
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Perf 2011
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****

EUR
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14,76%

**
****

EUR
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28/12/15
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0,89%
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9,96%

*****

115,00
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28/12/15
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27,52%
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EUR
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14,44%
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0,74%
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30,30%
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-15,20%

****
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EUR
EUR

44,70
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28/12/15
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14,98%
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EUR
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0,40%
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4,59%
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7,48%
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EUR
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-0,22%

8,01%
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18,40%

-1,42%
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verbetering in bedrijfsmomentum. Hun favoriete bedrijven vinden ze vooral aan de andere kant van de Oceaan
(57% van het fonds) waardoor het fonds dankzij de sterkte van deze markt en zijn munt een mooie performance
kon realiseren. Het DWS Top Dividend fonds, dat beheerd
wordt door Deutsche Asset Management, belegt in aandelen die op consistente wijze een interessant dividendrendement kunnen bieden. Het is niet te verwonderen dat
de consumptie-, telecom- en gezondheidssector hier de
grootste moot van het fonds uitmaken, sectoren die dit
jaar veel aantrek vonden. Het fonds wist dan ook sterk te
presteren. Het Quest Cleantech fonds op zijn beurt blijft
imponeren dankzij een gerichte focus op sterke bedrijven,
actief in het brede duurzaam segment.
De sterke volatiliteit van de markten was koren op de molen van het Fidelity Fast Europe fonds. Dankzij zijn long/
short strategie, waarbij het de mogelijkheid heeft om
overgewaardeerde aandelen te shorten, kon het fonds
een sterke performance neerzetten. De beheerder gelooft
sterk in de consumenten en financiële sector (vooral buiten de Eurozone) en het is hierin dan ook dat de meeste
long-posities zich situeren. Overwaarderingen vinden ze
nog altijd in de materialen en industriële sectoren. Hun
inziens wordt de impact van de grondstofverslindende
Aziatische markten hier nog te zeer onderschat.
Voor de Aziatische fondsen (en meer algemeen voor alle
opkomende markten) is 2015 geen grand cru jaar geweest.
Onze twee geselecteerde fondsen wisten zich echter relatief goed te weren. Het Delta Lloyd Asian Participation
Fund dankt dit aan de focus op kleinere niche spelers,
die doorgaans geen deel uitmaken van de marktindices
en bijgevolg ook minder volatiel zijn. Schroders ISF Asian
Equity Yield concentreert zich op de stabiele dividendbetalers en verwacht dat in een lange periode van lage rente
en toenemende vergrijzing deze bedrijven de meeste aantrek zullen vinden. Echter de premie die momenteel dient
betaald te worden voor de consumptiegerelateerde bedrijven schrikt Schroders af en daarom verkiezen ze eerder
investeringen in aantrekkelijker gewaardeerde telecom of
financiële ondernemingen.
Het flexibele fonds R Valor kan eerder ondergebracht worden bij de aandelenfondsen aangezien ze de laatste jaren
ervoor kozen om de vastrentende markt links te laten liggen. Eind november bedroeg de aandelenblootstelling
90% na het doorvoeren van een aantal winstnames oa op
Facebook en Alphabet. De resterende 10% cash is munitie om posities op te drijven in Amerikaanse en Chinese
bedrijven die van de opverende binnenlandse consumptie
kunnen profiteren. Ook goed geleide Europese multinationals blijven een opportuniteit voor R Valor.
BlackRock Global Allocation Fund behoudt zijn onderwogen positie in aandelen en obligaties (resp 57% en 20%
van het fonds). Hierdoor reduceert het fonds zijn volatiliteit en zal het dus minder lijden in dalende marktbewegingen. De Amerikaanse markt blijft de grootste posities

innemen maar geleidelijk wordt er meer en meer gezocht
naar Europese bedrijven die mee kunnen profiteren van
het economisch herstel.
Zoals reeds eerder gezegd zijn de gouden tijden voor
obligatiefondsen voorbij. De lage renteniveaus maakten
de verleiding groot om te zoeken naar hogere rendementen in het “High Yield” segment maar hierbij werden de
risico’s vaak genegeerd. Zo kunnen we nu in Amerika de
eerste slachtoffers betreuren van High Yield obligatiefondsen die massale uittredes kenden, maar dit niet meer
konden uitbetalen door een gebrek aan kopers in hun
risicovolle effecten. Onze selectie aan fondsen is eerder
conservatief gericht in de vastrentende markten. De beheerders streven een lage interestgevoeligheid na waarbij
kwaliteit en liquiditeit centraal staan. Al verwachten we
wel dat we ook in 2016 niet meer de hoogste rendementen zullen vinden in deze markten.
Fondsen in focus
Robeco BP Global Premium Equity Fund
Robeco werd in 1929 in Rotterdam opgericht als het
“Rotterdamsch BeleggingsConsortium”. In 2001 werd de
fondsbeheerder volledig overgenomen door Rabobank,
maar zag in 2013 alweer 90% van zijn aandelen belanden
in de handen van de Japanse ORIX Corporation. Het fondsbeheer blijft echter op een onafhankelijke wijze gebeuren.
Het totaal beheerd vermogen bedraagt 273 miljard euro.
Het Robeco BP Global Premium Equity fonds wordt beheerd door de Amerikaanse dochtervennootschap, Boston
Partners. Het fonds kende zijn lancering in 2005 en is 1.37
miljard euro groot. Het investeringsproces is gebaseerd op
een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyses : startend van een kwantitatieve analyse op een universum van een tienduizendtal namen, rangschikt men
de bedrijven volgens een score op waardering, momentum (positieve winstherzieningen) en fundamentele rendementsratio’s. Dan volgt een fundamentele check van
de scores van de top 300-400 namen van de kwalitatieve
analyse om hierna de beste aandelen nader te analyseren
en een koersdoel te bepalen. De uiteindelijke portefeuille
(75-135 namen) voldoet aan een EN/EN combinatie van volgende drie criteria:
1.
2.
3.

Aantrekkelijke waardering
Sterke bedrijfsfundamenten
Triggers voor verbetering bedrijfsmomentum

Momenteel geloven ze vooral in het potentieel van de
ontwikkelde markten. De VS maken het gros uit van hun
investeringen.
Het fonds heeft een sterk parcours afgelegd en krijgt niet
voor niets de hoogste 5-sterren Morningstar Rating en Zilveren Analisten Rating toegekend.
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‘Financiële zorgvragen’
biedt hulp bij delicate
geldvragen in zorgsituaties
Op dinsdag 15 december is in Brussel het boek ‘Financiële
zorgvragen’ voorgesteld, in aanwezigheid van minister van
Volksgezondheid Maggie De Block.
In dit boek beschrijven economiste Ingrid Stevens, vrederechter Ingrid Verstringe, erenotaris Johan Verstraete, fiscalist Rik Deblauwe, estate planner Karl Ruts, en financial
planner Jo Stremersch, m.m.v. professor Herman Nys welke
financiële, juridische en fiscale instrumenten er bestaan om
op de best mogelijke manier zorg te dragen voor hen die dat
zelf niet (meer) kunnen, zoals dementerenden, personen
met een handicap of personen met een psychische aandoening. Maar ook de zorg voor verslaafden, verkwisters, … komt
aan bod. De problemen, aandachtspunten en oplossingen
worden beschreven aan de hand van concrete, herkenbare
situaties en getuigenissen van ervaringsdeskundigen.
Met dit boek willen de auteurs het delicate onderwerp van
geld bespreekbaar maken, zodat dat deel van de zorg onder
controle is en de lezer ruimte krijgt om oog te hebben voor
het emotionele. Met een gerust hart voor wat de zakelijke en
financiële regelingen betreft.
‘Financiële zorgvragen’ is het tweede boek in de reeks ‘In
goede en kwade dagen ...’ en opvolger van de eerste titel
‘Financiële levensvragen’. In deze boeken worden de juridische, fiscale en financiële gevolgen van bepaalde levenskeuzes beschreven.

Onze zoon heeft een zware fysieke
beperking. Nu gaat alles nog goed.
Wat als wij er niet meer zijn?
Wie gaat dan voor hem zorgen?
Tijdens voordrachten en gesprekken naar aanleiding van dit
boek ondervond Ingrid Stevens dat mensen in de omgeving
van de zorgbehoevende zich vooral op de dagelijkse zorgverlening toespitsten. ‘Hebben we wel een plaats in de juiste instelling?’ ‘Misschien krijgt onze zoon nu wel de juiste zorgen,
maar hoe zal zijn ziektebeeld of kwetsbaarheid evolueren?’…
Vaak staan ze er helemaal niet bij stil om ook financiële en
juridische maatregelen voor de toekomst te treffen. Vaak is
openhartig praten over de toekomst nog een taboe, soms
hebben ze er gewoon geen tijd en energie meer voor, en vaak
is de materie gewoonweg te complex. Maar één ding was
zeker: de constante dagelijkse zorg vormde duidelijk een katalysator voor hun mentale draagkracht.
Zo groeide het besef dat een tweede boek echt wel nodig
was. Nu niet gericht op mensen die bepaalde keuzes kunnen
maken, maar op zij die met een keuzebeperking te maken
krijgen.
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Begrijpbare taal en herkenbare situaties via casussen blijven
belangrijk in de opzet van het boek. De auteurs hebben allen grondige kennis van de problemen en kunnen dan ook
schrijven vanuit hun rijke ervaring. Hierdoor worden de problemen herkenbaar en vervolgens duidelijk beschreven.
Er werd ook over gewaakt om niet afstandelijk en belerend
oplossingen te formuleren voor complexe problemen. De auteurs konden alleen een zinnig antwoord en een begin van
een oplossing formuleren door een doorleefd en betrokken
standpunt in te nemen. Daarom zijn ze ook van de beschrijving van concrete situaties vertrokken om alle aspecten ervan daarna deskundig te ontleden.
Dit boek bevat daarom ook een aantal getuigenissen waarin
diverse mensen aan het woord komen: ouders, familieleden
en ook een zorgbehoevende zelf, artsen, beleidsmakers, managers van zorginstellingen, werkgevers, een projectontwikkelaar van assistentiewoningen, en iemand uit de artistieke
wereld... Zij maken enerzijds de subtiliteit en complexiteit
van veel situaties op een heldere wijze duidelijk, en benaderen anderzijds de zorgproblematiek telkens vanuit een ander
perspectief, wat voor een heel genuanceerd beeld zorgt.

Onze ouder begint te dementeren en heeft
geen besef meer van de waarde van geld?
Wat kunnen we doen ?
Zorg bestaat uit meer dan medische handelingen verstrekken. Zorg is vooral aandacht geven en de bekommernis om
welzijn en welbevinden delen. Het redactieteam wil samen
met de lezer de weg van de zorg bewandelen en, rekening
houdend met de beperkingen, naar de beste oplossingen
zoeken.
De tekening op de cover vat de boodschap van het boek perfect samen: met de juiste ondersteuning en zorg kan een
kwetsbare bloem uitgroeien tot een prachtige orchidee.
Zonder ondersteuning bestaat echter het gevaar dat ze geen
bloem meer zal of kan dragen.

Wat betekent de tax shift voor uw beleggingen?
De regering Michel heeft een aantal ingrijpende maatregelen op budgettair vlak beslist, die gemeenzaam de Tax Shift
worden genoemd. Rode draad hierin is dat de belasting op arbeid naar beneden moet en dat de financiering hiervan
deels zal moeten gedragen worden door een extra belasting op de vermogens. Het wetsontwerp hierover is in de Kamer
neergelegd. Ook al kunnen nog een paar punten en komma’s wijzigen, de grote lijnen zijn bekend. Hierna bespreken we
de implicaties daarvan op uw beleggingsportefeuille.
Verhoging van de roerende voorheffing: 25% wordt 27%
Het ‘normale’ tarief van 25% dat thans wordt toegepast op
intresten en dividenden, zal worden opgetrokken naar 27%.
De andere roerende inkomsten die konden genieten van
het tarief van 15% (zoals het belastbaar deel van de intresten op spaarboekjes - die dus de belastingvrije schijf van
€ 1.880 per persoon te boven gaan- en de intresten op de
zogenaamde Letermebons) behouden hun tarief.
Nieuw is wel dat de zogenaamde Volksleningen en de inkomsten van de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV’s) op de Brusselse beurs (ook bekend als de
vastgoedbevaks), eveneens zullen worden onderworpen
aan het tarief van 27%; tot nu toe was dat slechts 15%.
Deze tariefwijziging zal van toepassing zijn op alle inkomsten die betaald of toegekend worden vanaf 1 januari 2016.
Invoering van een speculatietaks
We zijn vanaf 1 januari 2016 eveneens een gloednieuwe beleggingsbelasting rijker: de speculatietaks.
Het principe is vrij eenvoudig: als u als particuliere belegger een aandelenbelegging ten gelde maakt binnen zes
maanden na aankoop zal hierop een taks zijn verschuldigd
van 33%.
In de praktijk blijkt het echter heel wat ingewikkelder om
deze regel in een toepasbare wetgeving om te zetten. Het
wetsontwerp wordt door de financiële en fiscale specialisten
nu al ‘een draak van een wetgeving’ genoemd die de financiële sector al meer zal kosten om te implementeren dan de
34 miljoen euro aan geraamde opbrengst voor de Schatkist.
Op welke beleggingen is de belasting verschuldigd?
De 33% taks zal verschuldigd zijn als u binnen een termijn
van zes maanden een meerwaarde realiseert op beursgenoteerde aandelen en alle beursgenoteerde opties, warrants en andere beursgenoteerde financiële instrumenten
(zoals certificaten, turbo’s, speeders, sprinters….) ‘waarvan
het onderliggende actief uitsluitend betrekking heeft op
één of meer beursgenoteerde aandelen’. We spreken ter
vereenvoudiging hierna enkel over ‘aandelen’ om heel deze
beleggingscategorie aan te duiden.
Wat valt er niet onder? Meerwaarden die u realiseert op
niet-beursgenoteerde aandelen (zoals Etex, want dit wordt
alleen verhandeld op de Openbare Veiling) en meerwaarden op beursgenoteerde instrumenten waarvan het onderliggende niet beursgenoteerd is of niet bestaat uit

aandelen: denk aan afgeleide producten op goud of andere
grondstoffen, vreemde valuta, rente, maar ook aandelenindexen (want dat zijn geen ‘aandelen’).
Ontsnappen daar ook aan: converteerbare obligaties, beleggingsfondsen (ongeacht of ze al dan niet rechtspersoonlijkheid hebben) , trackers en aandelen van Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV’s) die op de beurs
genoteerd staan (denk aan Cofinimmo, Befimmo, WDP, …).
Op de beurs genoteerde holdings zoals Solvac, GBL of Gimv
worden wel onderworpen aan de speculatietaks maar een
holding als Quest for Growth dan weer niet omdat die juridisch het statuut heeft van beleggingsfonds.
Als u voor een beursgenoteerde groep of onderneming zou
werken en u krijgt in het kader van uw verloning aandelenoptieplannen dan ontsnappen die ook aan het toepassingsgebied van de speculatietaks.
Wie is de belasting verschuldigd?
De belasting is verschuldigd door een natuurlijke persoon
die deze meerwaarde realiseert buiten zijn beroepsactiviteit. Meerwaarden gerealiseerd binnen de beroepsactiviteit worden immers belast als beroepsinkomen. Zelfs als
die natuurlijke persoon een niet-rijksinwoner is, zal hij die
belasting zijn verschuldigd indien hij die meerwaarde realiseert via een Belgische financiële tussenpersoon.
Rechtspersonen zoals VZW’s, Stichtingen, …. zijn niet onderworpen aan de speculatietaks. Ook vennootschappen
niet, maar hiervoor geldt al wel een afzonderlijke taks van
25% op meerwaarden op individuele aandelen wanneer ze
deze binnen het jaar verkoopt.
Een burgerlijke maatschap is geen afzonderlijke rechtspersoon en fiscaal transparant: de beleggingen van de burgerlijke maatschap zijn, in hoofde van haar vennoten, bijgevolg wel onderworpen aan de speculatietaks.
Wijze van betaling van de taks
Als u de meerwaarde realiseert bij een Belgische financiële
instelling zal die een voorheffing van 33% moeten inhouden en werkt dit bevrijdend, net zoals de roerende voorheffing op intresten en dividenden. U moet bijgevolg niets
meer aangeven in uw aangifte personenbelasting. Als u de
meerwaarde echter realiseert bij een buitenlandse financiële instelling, zal u deze wel zelf in uw belastingaangifte
moeten aangeven wanneer u een meerwaarde realiseert
die aan de taxatievoorwaarden voldoet.
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Berekening termijn
De termijn van zes maanden begint te lopen voor alle aankopen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2016. Alle aankopen
die u nog in 2015 heeft verricht, vallen er niet onder.
Als u een aandeel in verschillende schijven heeft aangekocht, geldt het ‘Last in, first out’-principe (ook wel Lifo genoemd). Stel: u koopt in januari 100 aandelen BNP Paribas
aan 54 EUR en u koopt er in maart nog eens 100 bij aan
50 en vervolgens verkoopt u er in juni 150 aan 60 EUR. U
realiseert dan de volgende meerwaarde: 100 aandelen met
een meerwaarde van 10 EUR en 50 aandelen met een meerwaarde van 6 EUR of 1.300 EUR meerwaarde in totaal. Als u
dezelfde 150 aandelen pas in augustus zou verkocht hebben, zou er slecht een meerwaarde zijn gerealiseerd van
1.000 EUR, want de eerste aankoop van januari valt dan
buiten de zes maandstermijn.

En wat met verliezen?
Verliezen die u maakt bij verkoop van uw aandelen, kan u
niet aftrekken van de meerwaarden die u realiseert tenzij
wanneer in uw verkooptransactie aandelen zijn betrokken waarop u zowel deels een meerwaarde als deels een
minwaarde realiseert. Slechts in dat geval, waarbij de
meerwaarde (gedeeltelijk) wordt gecompenseerd door de
minwaarde in dezelfde verkooptransactie, zal er aftrek van
verliezen mogelijk zijn. Dus stel dat u in ons voorbeeld de
150 aandelen BNP Paribas in juni niet verkoopt aan 60 EUR
maar aan 53 EUR, dan zal u op dat ogenblik een meerwaarde realiseren van 100 aandelen x 3 EUR = 300 EUR (winst op
de aandelen gekocht in maart) waarvan u mag aftrekken:
50 aandelen x 1 EUR = 50 EUR (verlies op de aandelen gekocht in januari). Blijft dus een totale meerwaarde van 250
EUR die aan 33% taks zal worden onderworpen.

Welke verrichtingen worden geviseerd?
Alle verkrijgingen en overdrachten onder bezwarende titel
worden geviseerd, of het nu om een aankoop of een inschrijving gaat. Het is zelfs niet vereist dat de afwikkeling
via de beurs verloopt. Wel is het vereist dat er een zekere
‘vrijwilligheid’ moet schuilgaan achter de verwerving of
de overdacht van de belegging. Als u bijvoorbeeld verplicht
aandelen als dividend krijgt uitgekeerd, zal dit niet als verkrijging onder bezwarende titel worden aanzien. Ook een
openbaar overnamebod op uw positie aandelen binnen zes
maanden nadat u uw aankoop heeft verricht, zal mogelijk
geen aanleiding geven tot heffing van de taks. De tekst van
het wetsontwerp zegt wel dat zo’n ‘corporate action’ op
uitsluitend initiatief moet plaatsvinden van de emittent
en dat de belastingplichtige geen keuzemogelijkheid heeft.
Als u echter vrijwillig op een overnamebod ingaat binnen
zes maanden na aankoop en niet omdat u geen keuze had
omdat het om een zogenaamde ‘squeeze out’ of uitrookbod gaat, zou u volgens de tekst van de wet toch aan de
speculatietaks zijn onderworpen. Dit lijkt toch wel een heel
strenge interpretatie van de ‘verplichte verkoop’ en we hopen dat dit toch soepeler zal geïnterpreteerd worden dan
wat de eerste lezing nu doet vermoeden.

En als ik aandelen erf of geschonken krijg?
Als u aandelen erft, zal de speculatietaks niet van toepassing zijn en kan u de geërfde aandelen verkopen zonder
een termijn te moeten respecteren.
Anders is het voor wat betreft aandelen die u geschonken
krijgt: hier zal de speculatietaks wel spelen, maar geldt als
verwervingsdatum niet de datum van schenking maar wel
de oorspronkelijke aankoopdatum door de schenker. Op die
manier wil de regering vermijden dat iemand de speculatietaks zou kunnen ontlopen door de aandelen vlug weg te
schenken en de begiftigde vervolgens de verkooptransactie
te laten verrichten.

Berekening belastbare grondslag
De 33%-taks zal berekend worden op de meerwaarde. De
meerwaarde is gelijk aan de overdrachtsprijs min de verwervingsprijs. U mag bij uw aankoopprijs wel de beurstaks
bijtellen en van de overdrachtsprijs mag u ook de beurstaks aftrekken, maar buiten deze kleine correctie blijft het
daarbij. U mag dus uw makelaarskosten niet in mindering
brengen en evenmin buitenlandse taksen die zouden verschuldigd zijn.
Als u aandelen in buitenlandse valuta koopt, zal de evolutie van de aandelenkoers in lokale munt bepalen of u al
dan niet een meerwaarde realiseert. Verliezen op de munt
zullen geen aanleiding geven tot compensatie, maar omgekeerd zullen winsten op de munt ook geen aanleiding
geven tot een hogere meerwaarde.
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En als ik van bankinstelling verander?
Een gouden tip hier: bewaar uw aankoopbewijzen van de
aandelen die u transfereert of een portefeuilleoverzicht
dat dateert van minstens zes maanden voor de overdracht
en alle daaropvolgende rekeninguittreksels . Als u immers
niet kan aantonen aan uw nieuwe financiële instelling
wanneer de aandelen zijn aangekocht (bij de vorige financiële instelling) dan is deze verplicht om bij elke verkoop die
plaatsvindt binnen de zes maanden nadat de overboeking
heeft plaatsgevonden de taks van 33% in te houden en dit
op het volledige bedrag van de verkoop! Er zal in dat geval
dus altijd teveel worden ingehouden, zelfs als er tussen de
aan- en verkoop minder dan zes maanden ligt. Als u achteraf dan toch nog de aankoopbewijzen terugvindt, kan u
wel nog altijd via uw aangifte personenbelasting de teveel
ingehouden belasting terugvorderen… maar waarom het
moeilijk maken als het ook makkelijk kan.
Conclusie
Het stond in de sterren geschreven dat de tax shift er zat
aan te komen en dat om de belasting op arbeid te verlagen
het vermogen zwaarder zou worden aangepakt, maar over
de nuttigheid van de zogenaamde speculatietaks (die door
sommige auteurs eerder een ‘kleine beleggerstaks’ of ‘pestbelasting’ wordt genoemd) stellen we ons toch vragen. Het
is duidelijk dat deze taks als ‘politieke trofee’ uit de brand

werd gesleept om de linkerzijde van het politieke veld te
sussen en om te kunnen zeggen dat ‘de speculanten’ nu
ook worden belast. De speculanten die er in het financiële
systeem echt toe doen, zijn echter niet de Belgische particuliere beleggers maar zijn eerder te vinden bij de hedge
funds en de (buitenlandse) professionele traders. Iedereen
in de financiële wereld is het er over eens dat deze belasting ondoelmatig is en dat de gevraagde inspanningen
aan de financiële sector om heel dit systeem op poten te

zetten de geraamde opbrengsten ver zullen overstijgen. De
verhoging van de roerende voorheffing van 25% naar 27%
is daarmee vergeleken veel eenvoudiger en efficiënter. We
zijn dan ook benieuwd in welke mate deze taks gaat blijven standhouden en hopen dan ook dat deze belasting de
weg zal uitgaan van de zogenaamde “Di Rupo-taks” die het
slechts één jaar heeft uitgezongen wegens te ingewikkeld,
te weinig efficiënt en contraproductief.

Collega in de kijker: William Myncke
Met William Myncke (28) werd er recent vers talent
aangetrokken om ons departement “front office en
analyse” te versterken.
William bemant er samen met zijn collega’s de order
desk en draagt zorg voor de correcte uitvoering van
de aan- en verkooporders. Verder maakt hij deel uit
van het beleggingscomité waar zijn inbreng fel gesmaakt wordt, net als zijn degelijke financiële analyses van beursgenoteerde bedrijven.
William heeft zijn roots in Leuven, al woonde hij tot
z’n zes in New York, waar zijn vader trader was op Wall
Street. Het hoeft dus niet te verwonderen dat William
de interesse voor aandelen met de paplepel meekreeg.
Als eerste aandeel kocht hij Lernhout & Hauspie…, gelukkig volgden er nadien vele andere en betere beleggingen. Reeds in z’n humaniora schreef William een
nieuwsbrief met aandelentips, later volgde een eigen
website en toen hij moest kiezen voor universitair onderwijs ging het tussen Rechten of Economie. Uiteindelijk werd het Rechten, met achteraf een bijkomend
jaar Finance, waarvoor William 6 maanden in Nice en
6 maanden in North Carolina op een business-school
vertoefde. Een boeiende periode.

William belegt al langer volgens de Value strategie,
waar hij na diepgaande fundamentele analyse goede
bedrijven selecteert om deze dan aan een faire prijs te
kopen. Als hij dan toch zijn favoriete sector mag kiezen,
dan is het deze van de comsumentengoederen, en meer
bepaald de small caps, die minder breed opgevolgd worden en waar je dus als analist het verschil kan maken.

Na 3 jaar stage voor advocaat, gespecialiseerd in financieel en vennootschapsrecht, was William net
geteld één dag ingeschreven aan de balie tot hij zijn
schrapping aanvroeg en begon te werken bij Leo Stevens & Cie. Want bloed kruipt waar het niet gaan
kan, en de roep naar de financiële markten was groter dan de liefde voor zijn toga en vrouwe Justitia.

Na(ast) het werk spreekt William graag af met vrienden. Op vrijdagavond kan je hen steevast vinden in een
Leuvense kroeg. En vroeger liep hij wel eens lange afstanden maar nadat zijn knieën dit vroegen, ruilde hij
de loopschoenen in voor een zwembroek en probeert
dan z’n twee en halve kilometer bij mekaar te zwemmen. Daarnaast is er “kwali-tijd” met zijn vriendin.
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