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Een winkel van Louis Vuitton in Londen. ©Alicia Canter / Guardian / eyevine

MSFT BRK.A ASML MC
0,97% -0,74% -1,11% -1,37%

De verantwoordelijke voor het discretionair beheer bij de Antwerpse privaatbank Leo
Stevens & Cie schuift onder meer ASML en LVMH naar voren.
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LVMH | Luxe

LVMH MC -1,37%  beschikt over een sterke prijsze�ingsmacht dankzij bekende merken als
Louis Vui�on, Moët & Chandon en Dior. De organische omzetgroei over de eerste negen
maanden van 2022 bedroeg 20 procent en werd vooral gedreven door sterke groei in
lederwaren, prijsverhogingen en productlanceringen. Dankzij de brutobedrijfsmarge van 68
procent kan de luxegroep heel wat schokken weerstaan. Als een recessie zich ontvouwt, is
LVMH niet immuun, maar het komt er telkens beter uit. De grote blootstelling aan de
Aziatische consument biedt opportuniteiten, al leidde de strenge zerocovidpolitiek in China
dit jaar tot een lagere groei. Een opheffing van de zware coronabeperkingen kan LVMH een
boost geven.

ADVERTENTIE sluit

Microsoft | Technologie

Microsoft MSFT 0,97%  is een powerhouse in de
technologiesector. De Amerikaanse
softwarereus kan zijn hogere kosten
doorrekenen aan de eindgebruiker en zo de
marges in stand houden. Microsoft legde in het
derde kwartaal relatief sterke cijfers voor, maar
het aandeel werd afgestraft wegens de sombere
vooruitzichten voor de cloudbusiness. Ook de
stijgende kosten als gevolg van de hogere
energiefacturen voor datacenters wegen op de
koers. Microsoft blijft echter een primus in de

https://www.tijd.be/markten-live/aandelen/lvmh.360017053.html
https://www.tijd.be/markten-live/aandelen/microsoft-corp.350015444.html
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digitale vooruitgang en is een mogelijke play
op de langverwachte metaverse. Als de
concurrentiewaakhond de overname van
Activision Blizzard goedkeurt, wordt Microsoft
bovendien ook een topper in de gaming sector.

Berkshire Hathaway | Holding

De holding van topbelegger Warren Buffe� wist in een negatief beursjaar een positief
rendement van 3 procent te halen. Het succesverhaal sinds 1967 is bekend: de portefeuille
groeide razendsnel, maar werd mooi evenwichtig opgebouwd. Buffe� en zijn kompaan
Munger hebben de hoge waarderingen van de techbedrijven aangewend om te cashen op
hun succesvolle investering in het Chinese BYD. De cash wordt deels gebruikt om te
investeren in neergesabelde bedrijven met een sterke slotgracht, zoals TSMC. We verwachten
dat 2023 weer een volatiel beursjaar is, dus blijft Berkshire Hathaway BRK.A -0,74%  een
aanrader. Mocht de koers terugvallen, dan dient de kaspositie van 150 miljard dollar voor
een inkoopprogramma van eigen aandelen te lanceren.

ASML | Chipmachines

Dit Nederlandse bedrijf met een omzet van 18,6 miljard euro is onmisbaar voor zowat elke
industrie. Door de technologische versnelling die we meemaken, is de vraag naar chips
exponentieel gestegen. De technologie van ASML ASML -1,11%  is cruciaal voor de verdere
ontwikkeling van de halfgeleiders - kleiner, efficiënter en performanter is het credo. Met
machines op basis van lichtbronnen (Extreme Ultra Violet en Deep Ultra Violet) staat ASML
nagenoeg zonder concurrentie aan de technologische top. Door die voorsprong en een
goedgevuld orderboek blijft dit groeiverhaal intact.

L&G Cyber Security UCITS ETF | Tracker

De toenemende digitalisering heeft tot gevolg dat alle vormen van cybercriminaliteit een
sterke opgang kennen. Bedrijven en overheden moeten zich daartegen wapenen. De L&G
Cybersecurity UCITS ETF volgt de ISE Cyber Security UCITS Index, die wereldwijd bedrijven
selecteert die een belangrijk deel van hun omzet halen uit cybersecurity als aanbieder van
hardware, software of diensten. Juniper Networks, Fortinet en Akamai Technologies zijn
enkele goede voorbeelden. De gemiddelde waardering ligt hoger doordat winsten nog laag
zijn, maar het groeipotentieel is enorm. De activa van de ETF groeiden sinds 2015 aan tot
meer dan 2 miljard dollar.

Riet Vijgen. ©RV

https://www.tijd.be/markten-live/aandelen/berkshire-hathaway.330118702.html
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Professor emeritus Roland Van der Elst doceerde jarenlang beleggingsleer en schreef in de jaren 80 en 90
populaire beursboeken. Dit zijn zijn 5 favoriete aandelen voor 2023.

DE FAVORIETE AANDELEN

Roland Van der Elst Professor emeritus

De hoofdanalist van KBC Securities schuift één aandeel uit zijn persoonlijke portefeuille naar voren: Meta.

DE FAVORIETE AANDELEN

5 favoriete aandelen van Wim Lewi

De Nederlandse chipsensatie ASML behoort bij de oogappels van de fondsbeheerder bij M&G.

DE FAVORIETE AANDELEN

5 favoriete aandelen van Stuart Rhodes

Het hoofd aandelen van DECALIA tipt onder meer de gameontwikkelaar Take Two en de betaalspecialist
PayPal.

DE FAVORIETE AANDELEN

5 favoriete aandelen van Alexander Roose

De CEO van de vermogensbeheerder Wealtheon heeft een boontje voor ASML en het Franse luxe-aandeel
Hermès.

DE FAVORIETE AANDELEN

5 favoriete aandelen van Victor Zwart

De vermogens beheerder van Dierickx Leys Private Bank vindt de terugval van de big tech-aandelen
Alphabet en Microsoft een koopkans.

DE FAVORIETE AANDELEN

5 favoriete aandelen van Geert Campaert

LEES VERDER

META -0,42% UMI -1,64% UCB -0,69%

Veel processen in de chemische industrie zijn vervuilend. Tjaart Van Der Walt en Sara Alvarez van
Elessent Clean Technologies EMEAI brengen daar verandering in.

GESPONSORDE INHOUD

‘Onze missie is de ontwikkeling van schonere en koolstofvrije
productieprocessen'

BMY -2,73% ASML -1,11% MMC -0,33%

914326.ETR 0,00% ASML -1,11%

CHKP -1,83% MC -1,37% ERF -1,10%
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Voor u geselecteerd

Hoe beleggen in Microsoft Corp?

Microsoft Corp
MSFT . OTC

0
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$ 227,12 0,97%
Laatst bijgewerkt : 09/01/2023 - 22:00:02

MEER KOERSDATA

Microsoft, ‘cloudkampioen'
powered by

‘Ik maak me grote zorgen om de concurrentiepositie van België’1

Wordt China opnieuw de motor van de wereldeconomie?2

Moois om naar uit te kijken: onze vooruitblik op het culturele voorjaar3

Het intermittent leven: hype of blijver?4

Techonderneemster Dewi Van De Vyver: ‘Het is interessant om terug te vallen op wie je bent zonder CEO-
titel’

5

MEER LADEN
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KOERSDATA

ADVIES OVER MICROSOFT CORP
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ADVIES LEZEN

Volgens rendement op 1 jaar :

C&P Funds ClassiX 2,41%

Lazard Multi Assets Lazard Patrimoine Opportunities SRI PD EUR 0,11%

Van Lanschot Bevek High Growth Portfolio C 0,00%

Van Lanschot Bevek Growth Portfolio C 0,00%

Advertentie

Lazard Multi Assets Lazard Patrimoine SRI PC EUR

Lazard Global Active Funds plc Lazard Global Thematic Focus Fund EA Acc EUR

FONDSEN IN MICROSOFT CORP

PARTNER FONDSEN
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