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Belfius Private 
Market Info 

 

Beleggen in aandelen van  
kleine Belgische bedrijven? 
 

Regelmatig krijgen we de vraag hoe het staat met Belgische aandelen, in het 

bijzonder die van kleine bedrijven of small caps.  

 

Voor we hier verder op ingaan, lichten we eerst 

toe wat we begrijpen onder small caps. 

� Small caps: bedrijven met een beurswaarde  

(= kapitalisatie) tussen 250 en 2000 mio euro.  

� Mid caps: beurswaarde tussen 2000 en 10.000 

mio euro  

� Micro bedrijven: beurskapitalisatie lager dan 

250 mio euro. 

In 2015 en 2016 behaalden deze small caps 

(vertegenwoordigd via de MSCI Belgian Small 

Caps) mooie resultaten, met een koersstijging van 

respectievelijk 23,6% en 5,9%. Daardoor kwamen 

ze extra onder de aandacht.  

Belgische kleine aandelen hebben in het interna-

tionaal beleggingsuniversum maar een heel 

beperkt gewicht. Toch volgen veel Belgen deze 

bedrijven met grote interesse. In de beleggerswe-

reld spreekt men dan ook van ‘home biasedhome biasedhome biasedhome biased’. Dit 

betekent dat beleggers de neiging hebben om 

hun investeringen te veel in eigen land te houden. 

Deze afwijking (= bias) beïnvloedt uiteraard sterk 

onze beleggingsbeslissingen, zelfs al zou een 

grotere spreiding (= diversificatie) buiten de 

eigen landsgrenzen betere resultaten kunnen 

opleveren en het risico verlagen. 

 

Risico’s onder controle houdenRisico’s onder controle houdenRisico’s onder controle houdenRisico’s onder controle houden    

Vandaar dat we u graag meegeven hoe u een 

portefeuille van kleine Belgische bedrijven best 

benadert. We geven u 3 aandachtspunten mee 

als u de risico’s onder controle wil houden. 

1)1)1)1)    De kwaliteit van de ondernemingDe kwaliteit van de ondernemingDe kwaliteit van de ondernemingDe kwaliteit van de onderneming    

Die kan u inschatten aan de hand van een reeks 

vragen: 

���� Heeft het bedrijf een gezonde balans? 

���� Hoe staat het met de verhouding tussen eigen 

vermogen en de totaliteit van de schulden? 

���� Zijn het schulden op korte of lange termijn? 

���� Is er bij de schulden een groot renterisico 

(mochten bv. de rentevoeten plots fors stij-

gen)? 

���� Genereert het bedrijf voldoende inkomsten 

om te kunnen blijven investeren of om een 

economisch mindere periode te overbruggen? 

Uiteraard speelt het managementmanagementmanagementmanagement in dit alles een 

cruciale rol.  

���� Welke strategie past ze toe om de onderne-

ming op lange termijn te laten bloeien? 

���� Hoe gaat ze om met de balansrisico’s?  

���� Hoe reageert ze op de concurrentie? 

2)2)2)2)    MarktpositioneringMarktpositioneringMarktpositioneringMarktpositionering    

Een tweede belangrijk punt is de marktpositione-

ring van het bedrijf.  

���� Voor wat staat het bedrijf?  

���� Heeft het product een concurrentieel voor-

deel?  

���� Beschikt het bedrijf over een echte expertise 

en wordt het daarvoor erkend?  

���� Is het één van de vele spelers op de brede 

consumentenmarkt (b2c), mikt het op een ni-

chemarkt, waar weinig concurrentie heerst, of 

richt het zich op andere bedrijven (b2b)?  

3)3)3)3)    De marktDe marktDe marktDe markt    

Niet onbelangrijk is ook de marktmarktmarktmarkt waarop het 

bedrijf actief is.  

���� Is dit een gesatureerde markt of één in volle 

opbloei?  

���� Is het publiek koopkrachtig?  

���� Wat zijn de toekomstperspectieven? 

De kracht van een goed bedrijf zit natuurlijk in de 

combinatie van al die factoren. Een professioneel 

geleid bedrijf, met visie en een sterk product, op 

een markt met veel potentieel (denk aan de 

groeilanden), of in een niche, kan de voorbode zijn 

van positief evoluerende koerswinsten. De op-

brengst van de ingezette financiële middelen zal 

immers groter zijn dan de kost. 

 

Buy and hold Buy and hold Buy and hold Buy and hold     

Voor de belegger komt het er dus op aan zijn 

huiswerk goed te maken en zo een portefeuille 

samen te stellen met aandelen die borg staan 

voor structurele groei. Deze moeten zorgen voor 

een meerwaarde op lange termijn. Geen tijdelijke 

succesverhalen, maar echte blijvers. In dat geval 

gaat het om de ‘buy and hold strategiebuy and hold strategiebuy and hold strategiebuy and hold strategie’. Dit bete-

kent:  

� geen onnodige transacties doen (dat drijft 

immers de kosten op) 

� aandelen bijhouden voor de langetermijn 

� de, soms forse, tussentijdse koersschommelin-

gen aanvaarden  

Een goed geleid bedrijf kan immers tegen een 

economisch stootje onderweg.  

Vergeet de bedrijven niet die onder de radar 

blijven bij de grote analistenhuizen. Familiebedrij-

ven bijvoorbeeld, met minder aandelen die vrij 

verhandeld worden op de beurs. Onbekend is 

onbemind, maar hier kan dit in het voordeel 

spelen. Minder bekend, betekent soms een lagere 

koers, maar toch sterke fundamentals.  

Ter illustratie geven we u enkele mooie Belgische 

small en mid cap bedrijven. Let op, dit zijn enkel 

voorbeelden, geen aankoopaanbevelingen: 

Ablynx, Ackermans, CFE, Jensen Group, Miko, 

Recticel, Sioen, Umicore, Xior Student Housing, … 
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Waarom nog investeren?Waarom nog investeren?Waarom nog investeren?Waarom nog investeren?    

Naast de ‘home biased’-reden, zijn er natuurlijk 

nog andere redenen om te investeren in Belgi-

sche kleine bedrijven; bijvoorbeeld onze econeconeconecono-o-o-o-

miemiemiemie. De Belgische economie gedraagt zich niet zo 

slecht. Vorig jaar kenden we een groei van 1,3% 

en voor dit jaar voorziet onze hoofdeconoom 

Geert Gielens 1,4%. Zijn cijfer ligt wel lager dan 

wat andere economen voorspellen. Hij stelt dat 

de netto gevolgen van een harde brexit normali-

ter klein moeten zijn, maar verkiest toch een 

veiligheidsmarge te nemen. De blootstelling aan 

de Engelse markt is daarbij uiteraard een sleutel-

element (denk maar aan de Belgische textielsec-

tor). Maar voor de meeste bedrijven maakt deze 

gelukkig maar een beperkt percentage uit. Voor 

het Trump-effect geldt dezelfde redenering. 

Verder profiteert ons land ook van de goedkope 

rente en lage euro. Veel van die small cap bedrij-

ven realiseren immers een groot deel van hun 

afzet in het buitenland.  

Een tweede aandachtspunt zijn de hoge hoge hoge hoge loonkoloonkoloonkoloonkos-s-s-s-

tentententen, maar daar werkt de regering volop aan. 

Uiteraard verschilt dit van bedrijf tot bedrijf.  

Een ander – zeker niet onbelangrijk – aandachts-

punt, is de liquiditeitliquiditeitliquiditeitliquiditeit. Hoe kleiner de beurskapitali-

satie, hoe minder liquide. Grote aan- of verkopen 

kunnen de koers fors doen bewegen. Daarom 

moeten small caps overwogen worden als lange-

termijninvesteringen. Plotse economische ge-

beurtenissen kunnen deze markt fors beïnvloe-

den. 

 

Wat we u zeker kunnen aanraden?Wat we u zeker kunnen aanraden?Wat we u zeker kunnen aanraden?Wat we u zeker kunnen aanraden?    

Spreiding! Spreiding over verschillende kwalita-

tieve small caps vermindert aanzienlijk het indivi-

dueel bedrijfsrisico. Elementair in iedere beleg-

gingscursus, maar het punt waar beleggers het 

meest tegen zondigen. En spreiden in de tijd 

garandeert u bovendien gemiddelde aankoop-

koersen. 

Hoe dan ook, onthou wat ‘home biased’ betekent. 

Overlaad uw portefeuille niet met niche beleggin-

gen omdat ze dicht bij onze deur zijn, maar zie het 

als een beloftevolle aanvulling of als extra diversi-

ficatie. 

Wil u dus investeren in small caps, informeer u 

dan goed. Hebt u hier de tijd niet voor of wil u wat 

hulp? Laat het werk dan over aan een beheerder 

die gespecialiseerd is in Belgische kleine bedrij-

ven. Hiervoor kan u bij uw accountmanager 

terecht. Hij licht u graag het beheer en de resulta-

ten toe. 

 

 

Jan Vergote – Head of Investment Strategy 

Belfius Bank & Verzekeringen 

 

Wil u meer informatie over dit thema?Wil u meer informatie over dit thema?Wil u meer informatie over dit thema?Wil u meer informatie over dit thema?    
Contacteer ons dan gerust op 02 222 10 21Contacteer ons dan gerust op 02 222 10 21Contacteer ons dan gerust op 02 222 10 21Contacteer ons dan gerust op 02 222 10 21 

 


