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Waar groei halen 
als investeringen 
dalen?
Een bedrijf oprichten doet 
men met verschillende 
doelen voor ogen. 
Naast de ‘going concern’ 
is het genereren van winst 
waarschijnlijk het 
belangrijkste. Zonder 
winst, weinig waarde.

STRATEGIE
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Onze verontschuldiging dat Engels jargon in onze Focus sij-
pelt, maar dat is nu éénmaal de kost die u vandaag als lezer 
draagt. Capex, ofwel voluit ‘Capital Expenditures’ omschrijven 
we als de kosten die een bedrijf maakt om haar tastbare ac-
tiva zoals gebouwen, machines of wagenpark uit te breiden, 
te onderhouden of te verbeteren. Operational Expenditures 
(Opex) omvatten dan weer de algemene kosten om dagelijks 
als bedrijf actief te kunnen zijn. Het is de elektriciteit die het 
gebouw verlicht, het personeel dat de machines bemant of 
de brandstof die de wagens doet rijden.  Een bedrijf heeft bei-
de nodig, zowel de investeringen in kapitaalgoederen als de 
pure operationele kosten. Desondanks zien we al langere tijd 

een duidelijke daling van de capex wereldwijd.  Een belangrijke 
evolutie waar we in dit artikel dieper op ingaan en aangeven 
hoe bedrijven hierop inspelen en wij als belegger de beleg-
gingsportefeuille hieraan aanpassen. 

CAPEX VS OPEX

Kapitaalsinvesteringen zijn lange termijn beslissingen bij uit-
stek.  Bedrijven nemen ze niet lichtzinnig.  Eens de beslissing 
genomen, moeten deze investeringen gedurende jaren hun 
toegevoegde waarde bewijzen.  Heel vaak  bepalen ze het 
toekomstige groeitraject van de onderneming.  Tellen we alle 
kapitaalsinvesteringen waar ook ter wereld samen, dan krij-
gen we een eerste indicatie van het toekomstige groeitraject 
van de economie.  Zij bepalen mee de economische cyclus.  
Alhoewel we hier onszelf de vraag kunnen stellen, wat was er 
eerst: de spreekwoordelijke kip of het ei.  Immers, wanneer het 
vertrouwen van bedrijfsleiders laag is, zullen ze belangrijke in-
vesteringen uitstellen.

Weinig vertrouwen bij de leidinggevenden kan zo op gro-
te schaal leiden tot een groeivertraging. Of zelfs erger, een 
krimpende economie. Maar evengoed kan de recessie een 
sneeuwbaleffect op de kapitaalsinvesteringen hebben en de 
reeds bestaande krimp verder uitdiepen.  Van zodra de reces-
sie volledig verteerd en het vertrouwen hersteld is, is de kans 
groot op een periode van hogere groei in de Capex. Eerder 
uitgestelde kapitaalsintensieve projecten zullen op korte tijd 
alsnog groen licht krijgen en het prille economische herstel 
versterken. Kapitaalsintensieve uitgaven hebben, in tegenstel-
ling tot de dagdagelijkse operationele uitgaven, een volatieler 
karakter en dragen bij tot de economische fluctuaties en de 
cyclus. Dit blijkt duidelijk uit Grafiek 1.

Global Non-Financial Corporate Capex Growth 

Source: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings. Universe is Global Capex 2000. 
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GRAFIEK 1 – CAPEX GROEI WERELDWIJD (EXCL. FINANCIËLE SECTOR) 
Bron: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, Uni-
verse is global Capex 2000

Maar om die winsten over langere periodes 
te realiseren moeten bedrijven ook kosten 
maken. Voorraden aanleggen, grondstoffen 
aankopen, investeren in productiecapaci-
teit, een verkoopafdeling opzetten, mar-
keting voeren, onderzoek en ontwikkeling 
financieren en ga zo maar door. 
Al die verschillende kosten kan je groeperen 
in twee grote groepen: Capex en Opex.

GRAFIEK 2 – BIJDRAGE PER SECTOR TOT DE WERELDWIJDE CAPEX 
GROEI (EXCL. FINANCIËLE SECTOR) 
Bron: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, Uni-
verse is global Capex 2000
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DALENDE TREND KENT VERSCHILLENDE OORZAKEN
We zien duidelijk hoe vóór de financiële crisis de Capex we-
reldwijd sterk aantrok, om tijdens de crisisjaren 2008 en 2009 
fors te corrigeren. Eens de recessie goed en wel verteerd was, 
kregen we een korte periode van stevige groei in de Capex. 
Laten we die cyclische beweging even voor wat ze is, dan zien 
we een gestaag dalende trend sinds 2007 in de lichtblauwe 
blokjes van Grafiek 1. Dat is hoogst verwonderlijk. De economi-
sche cyclus die begin dit jaar abrupt in een recessie uitmond-
de, duurde meer dan 10 jaar. Bovendien kende die periode een 
zeer stimulerend monetair beleid. Zeer lage rentevoeten en 
kwantitatieve versoepeling van de belangrijkste centrale ban-
ken wereldwijd zijn normaal gezien een goede voedingsbo-
dem voor een positief investeringsklimaat. Er zijn verschillende 
redenen die achter deze gestaag dalende trend liggen. En dit 
los van de abrupte negatieve impact die Covid-19 wereldwijd 
had op de kapitaalsinvesteringen. 

1. MINDER INVESTERINGEN DOOR BEPAALDE 
SECTOREN EN REGIO'S
Bepaalde sectoren zijn van nature meer kapitaalsintensief dan 
andere. Denken we maar aan de energiesector met boorplat-
formen, pijpleidingen, raffinaderijen of de grondstoffensector 
waar de mijnbouw en de chemische industrie onder vallen. 
Ook nutsbedrijven en industriële bedrijven hebben nood aan 
meer Capex dan bijvoorbeeld producenten van software  en  
consumentengoederen.  Ook de gezondheidssector is weinig 
kapitaalsintensief. Mijnbouw- en oliebedrijven moesten in het 
begin van dit millennium nog stevig investeren om de forse 
groei in vooral China te kunnen bijbenen. Toen echter de prijs 
van olie en de meeste edelmetalen aan een vrije val begon, 
konden ze niet anders dan fors snoeien in de investeringsbud-

getten. Dit zien we duidelijk vanaf 2013 in Grafiek 2. Ook dit jaar 
snoeien de oliemajors stevig in de investeringen als gevolg 
van de te lage olieprijs.  De materiaalbedrijven daarentegen 
kennen een beter investeringsklimaat met dank aan onder 
meer de hogere prijzen voor de edelmetalen. Vanuit regionaal 
oogpunt is China al jaren de motor van de wereldwijde Capex. 
Maar ook in China zien we de verschuiving naar minder ka-
pitaalsintensieve sectoren zoals IT, e-commerce en gezond-
heidszorg met een dalende trend in de kapitaalsinvesteringen 
tot gevolg. 

2. VERGRIJZING
De bevolkingspiramide van zowat elke Westerse economie 
heeft een te brede top die steunt op een te kleine basis. De 
vergrijzing zorgt voor druk op de groei. Oudere bevolkings-
groepen spenderen en investeren nu éénmaal minder dan 
in hun jonge jaren. Omdat ouderen een steeds grotere groep 
vormen in het geheel, consumeert dat geheel minder en da-
len de investeringen. Maar er is meer aan de hand.  

3. BESPARINGEN EN ONZEKERHEID
Sinds de financiële crisis groeide de overheidsschuld verder 
aan. Mede door de in het verleden aangegane pensioenver-
plichtingen zal ze evenmin dalen zonder forse bezuinigingen. 
De nulrentes hielden de overheidsschuld dan wel relatief on-
der controle, besparingen en langer werken zijn nodig om 
ze niet te laten ontsporen. Besparingen zorgen indirect voor 
meer onzekerheid bij een groot deel van de bevolking. Boven-
dien moeten vooral risicoaverse beleggers leren leven met 
een lagere inkomensstroom uit hun obligatieportefeuille. Eind 
2018 deden de oplopende spanningen tussen de VS en haar 
belangrijkste handelspartners de onzekerheid verder toene-
men. Begin dit jaar deed Covid-19 de economie enkele weken 
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op slot met eveneens verregaande gevolgen voor bedrijven, 
overheden en werknemers. En meer onzekerheid tot gevolg. 

4. DIGITALISERING ONTWRICHT
Bovendien zien we een versnelling in de digitalisering in 
verschillende onderdelen van de economie.  E-commerce 
ondermijnt het traditionele winkelen, batterijtechnologie 
ondermijnt de fossiele brandstoffen en deelplatformen zo-
als AirBnB, Uber en Deliveroo ondermijnen respectievelijk de 
hotelsector, de taxibedrijven en de werking van restaurants.  
Tenslotte geeft het jonge bedrijf Zoom mensen de mogelijk-
heid om eenvoudig en vanop verre afstand, face-to-face, 
met elkaar te communiceren, wat het aantal zakelijke vluch-
ten strekt aantast.  En zo zijn telkens de kapitaalsintensieve 
sectoren de dupe van de opkomst van weinig kapitaalsin-
tensieve nieuwe technologieën.

Dat alles gaat echter gepaard met een vrij hoog niveau van 
winstgevendheid (zie Grafiek 3).  In het verleden was hoge 
winstgevendheid steevast positief voor een stijging in de ka-
pitaalsuitgaven. Maar dat zien we vandaag niet langer. De 
combinatie van hoge winstgevendheid met een relatief laag 
niveau van investeringen wijst op een derde en belangrijke re-
den voor de daling van de wereldwijde Capex.

5. MINDER OPPORTUNITEITEN
De hogere winstgevendheid resulteert wereldwijd in hogere 
inkomende kasstromen. Het geld om te investeren is er dus 
zeker en de wil om de cash uit te geven is er ook nog altijd. 

Maar in tegenstelling tot vroeger spenderen bedrijven hun 
beschikbare cash vandaag meer aan R&D, overnames, divi-
denden en de inkoop van eigen aandelen en dus minder aan 
Capex (zie Grafiek 4). De stijging in R&D is te verklaren door 
de eerder besproken verschuiving naar minder kapitaalsin-
tensieve sectoren. Versnelde digitalisering maakt de IT-sector 
alsmaar belangrijker en de vergrijzing zorgt voor groei in de 
gezondheidssector. Toch is de toename in R&D onvoldoende 
om de terugval in Capex te verklaren.

Bedrijven blijven zitten met meer kasstromen en keren zo-
doende meer cash uit aan hun aandeelhouders in de vorm 
van hogere dividenden en via de inkoop van eigen aandelen.  
Dat laatste is indirect het signaal dat ze minder groeioppor-
tuniteiten zien en dus  geen andere besteding hebben voor 
de beschikbare cash dan deze uit te keren aan de aandeel-
houders.  Ook intuïtief voelen we dit aan. In tegenstelling tot 
vroeger is groei al lang niet meer breed gedragen over alle 
sectoren heen. Vandaag zien we slechts in welbepaalde ni-
ches duidelijk groeipotentieel op middellange tot lange ter-
mijn. De olie- en gassector krimpt zelfs terwijl het overgrote 
deel van de economie een eerder mager groeipeil haalt. En 
dat gewoon omdat het overgrote deel van het beschikbare 
groeipotentieel al benut is.

HOE DE CAPEX EVOLUTIE BESPELEN ALS BELEGGER?

In eerste instantie kan u investeren in bedrijven die intern hun 
kapitaalsintensieve activiteiten verschuiven naar bijvoorbeeld 
software en gezondheidszorg.  Het Duitse industriële conglo-
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Global Non-Financial Corporate EBITDA Margin (%) 
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GRAFIEK 3 – EBITDA MARGE (%) WERELDWIJD VOOR BEDRIJVEN
Bron: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, 
Universe is global Capex 2000

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Global Non-Financial Corporates' Uses Of Cash Flow 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Capex Dividends

Share Buybacks Acquisitions

R&D

GRAFIEK 4 – AANWENDING VAN BEDRIJFSKASSTROMEN (EXCL 
FINANCIËLE SECTOR) WERELDWIJD
Bron: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, Uni-
verse is global Capex 2000

meraat Siemens is zo’n bedrijf.  Op het moment van redactie 
zit Siemens in de laatste rechte lijn voor het afstoten van haar 
energie-afdeling. Siemens Energy was ooit samen met het Ame-
rikaanse conglomeraat General Electric een wereldautoriteit op 
het vlak van turbines voor elektriciteitscentrales en generatoren 
allerlei.  Een pur sang kapitaalsintensieve activiteit.

OUBOLLIG CONGLOMERAAT WORDT 
TOEKOMSTGERICHTE HOLDING
Dat bleek een laatste keer in 2016 toen het bedrijf haar groot-
ste order ooit binnenhaalde voor de bouw van een nieuwe 
elektriciteitscentrale in Egypte. Het order had een waarde van 
meer dan 3 miljard EUR en dat was welgekomen.  De volledige 
markt voor turbines kende voordien al een structurele over-
capaciteit.  De bouw gaf Siemens Energy drie jaar werk om 
handen, maar eens opgeleverd belandde de divisie opnieuw 
in een diepgaande herstructurering.  Ook de markt voor de 
kleinere turbines en de generatoren zat in het slop.  Logisch. 
De belangrijkste klanten komen uit de fel geplaagde olie- & 
gassector.  

Tegen eind september zal Siemens haar energie-afdeling voor 
bijna 70% uitkeren aan de aandeelhouders. Nadien zal het haar 
belang verder afbouwen. Tegelijkertijd investeert Siemens al 
enige tijd fors in de uitbouw van haar aanbod aan industriële 
software. Vooral via overnames. Bij de laatste resultaten bleek 
dat al meer dan 10% van de omzet van Siemens afkomstig is 
uit software. Die groeit sneller, behaalt hogere marges én … is 
minder kapitaalsintensief. Via een beursgang gaf Siemens ook 
haar afdeling rond gezondheidszorg meer mogelijkheden om 
te groeien. Dat bleek onlangs toen Siemens Healthineers een 
bod lanceerde op het Amerikaanse Varian. Ook na deze over-
name blijft Siemens hoofdaandeelhouder met een belang 
van meer dan 70%.  

DO IT YOURSELF

Niet alle bedrijven kunnen de focus verleggen op nieuwe ac-
tiviteiten. Indien u dus minder blootstelling wil aan kapitaals-
intensieve sectoren dan is de kans groot dat u daar als be-
legger ook zelf voor zal moeten zorgen. De autosector bij-
voorbeeld heeft weinig mogelijkheden om zich richting min-
der kapitaalsintensieve activiteiten te richten. Ze produceren 
nu eenmaal auto’s en dat is de kapitaalsintensieve activiteit 
bij uitstek. De verkoopvolumes van nieuwe wagens kennen al 
jaren eenzelfde dalende trend zoals we die zagen bij de ka-
pitaalsinvesteringen. Samen met het zeer cyclische karakter 
waren dit voor ons twee belangrijke redenen om de blootstel-

Niet alle bedrijven kunnen de focus verleggen op nieuwe activiteiten. Indien u dus minder blootstelling wil aan 
kapitaalsin tensieve sectoren dan is de kans groot dat u daar als belegger ook zelf voor zal moeten zorgen. 
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ling aan deze sector in de portefeuilles af te bouwen.  

In de plaats kwamen twee bedrijven die amper kapitaalsin-
tensief te noemen zijn: Accenture en Adobe. Het eerste is als 
adviesverlener aan multinationals nauw betrokken bij zowat 
elke nieuwe revolutie in de wereld van de digitalisering. Ado-
be is dan weer een softwarebedrijf dat zich richt op digitale 
vormgeving en marketing. Beide bedrijven realiseren sterke 
groei, hoge en stabiele marges en mooie cashflows. Net om-
dat de activiteiten weinig kapitaalsintensief zijn, houden ze 
veel cash over voor overnames die het aanbod versterken en 
voor de inkoop van eigen aandelen. 

KOMT ER EEN CAPEX REVIVAL?

Dat lijkt een moeilijke zaak met al wat we tot nu weten. Maar 
er bestaan redenen om te geloven dat we mogelijks voor een 
nieuwe golf van welbepaalde kapitaalsinvesteringen staan. 
Die redenen zijn verrassend genoeg de handelsspanningen 
en de uitbraak van de Covid-19 pandemie, die we eerder aan-
haalden als mogelijke rem op de Capex-groei. De voorbije ja-
ren verhuisde heel wat productiecapaciteit richting het Verre 
Oosten met China op kop. De oplopende handelsspanningen 
sinds 2018 kunnen een verhuisbeweging inzetten voor een 
gedeelte van die productiecapaciteit. Ofwel richting andere 
groeilanden zoals bijvoorbeeld Vietnam ofwel terug richting 
Europa of de VS.  

Ook de Covid-19 pandemie kan eenzelfde beweging op gang 
brengen. Toen in eerste instantie China voor een groot stuk 
in lockdown ging, bestond de vrees dat de aanvoer van ver-
schillende producten zou opdrogen. Net wanneer Europa en 
vervolgens de VS ook in lockdown gingen, versoepelde China 

haar strenge lockdown. De productie in China kwam net op 
gang wanneer haar belangrijkste exportmarkten op slot gin-
gen. Om die mismatch in de toekomst te vermijden, denken 
grote multinationals na over een opsplitsing van hun produc-
tiecapaciteit. Handelsspanningen en de coronapandemie 
kunnen aanzet geven tot een meer gespreide productie. Dat 
kan enkel met investeringen in nieuwe infrastructuur, ma-
chines, installaties enz. Of het zover komt, valt af te wachten.  
Maar sowieso zullen de social distancing maatregelen de 
vraag naar meer automatisatie en robotisatie in de produc-
tieketen doen stijgen.

5G EN DE ‘GREEN DEAL’

Ook bepaalde technologische doorbraken kunnen de Capex 
opnieuw doen stijgen. De telecomsector heeft vandaag het 
grootste aandeel in de wereldwijde Capex. Grote telecombe-
drijven moeten continu investeren in de opwaardering van 
hun netwerk. Met de uitrol van 5G-netwerken wereldwijd zullen 
ze zelfs hun investeringen nog moeten opdrijven. De vergroe-
ning van de economie is een andere evolutie die forse inves-
teringen nodig maakt. De EU maakte recent haar ‘Green Deal’ 
bekend met als doel Europa tegen 2050 klimaatneutraal te 
maken. De ‘Green Deal’ overkoepelt alle sectoren van energie 
tot landbouw, van de bouw tot verpakkingen met als ultieme 
doel de uitstoot van broeikasgassen tot nul te herleiden. Naar 
schatting zal het geheel tot 1.000 miljard EUR aan investeringen 
vergen tussen nu en 2030. Ecologische motieven zorgen voor 
economische groei en zo voor een stijging van de kapitaalsin-
vesteringen. 

Schrijf de Capex dus zeker niet volledig af. •

Nieuwe kantoren accenture Brussel. Bron: accenture website Adobe office London. Bron: officelovin.com
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.
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