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Flash 
Actua 

Europese aandelen: een duwtje 
in de rug voor beleggers? 
 

Eind april hadden we een kort interview met Geoffroy Goenen, verantwoordelijke 
beheer Europese aandelen bij Candriam Asset Management. Daarin kon u lezen 
dat internationale beleggers Europa vroeger links lieten liggen, maar dat het al in 
maart en april van dit jaar tijd was om terug te keren naar de Europese aandelen. 
Dit fenomeen is nu in opkomst en lijkt te versnellen. 
 
Na langere tijd aantrekkelijk geweest te zijn, 
hebben de Amerikaanse markten mogelijk het 
hoogtepunt van hun potentieel op korte termijn 
behaald: 

 beurskoersen staan historisch hoog 

 bedrijfsmarges worden flinterdun 

 de Trump-acties blijven (voorlopig?) uit 

De voorbije weken zijn de politieke onzekerheden 
van het Oude Continent verdwenen, met o.a. een 
nieuwe regering in Frankrijk die openlijk pro-
Europees is. Nu de banden met de VS wat afkoe-
len, is de tijd misschien rijp voor een vernieuwde 
Duits-Franse tandem. 

Komt daarbij dat het economisch herstel vandaag 
al fundamenteel sterk is. Zeer veel indicatoren 
wijzen op een potentiële jaargroei van 2%. Zo 
staat het consumentenvertrouwen (gemeten via 
het maandelijks onderzoek van de Europese Com- 
missie) bijna op het hoogste punt in de laatste 10 
jaar. En verraste de Franse werkloosheid recent 
de markten met een forse daling van 10 naar 
9,6%. 

Ondanks deze opwaartse groeivooruitzichten 
blijft de rente zeer laag. Net zoals we in de vorige 
Market Info Peter Praet aanhaalden als bron voor 
de blijvende lage kortetermijnrente, doen we dat 
vandaag met Capital Economics. Op basis van hun 
studiemateriaal zien zij de 1e renteverhoging pas 
plaatsvinden in het 1e kwartaal 2019. Ze verwij-
zen o.m. naar: 

 de huidige lage kerninflatie 

 de lage loongroei  

 de beperkte inflatieverwachtingen 

Onze belangrijkste argumenten pro-Europa zijn 
dan ook meer dan relevant. We herhalen hierbij 
onze insteek: sentiment - fundament - squeeze. 

Sentiment 
Alle recente berichten zijn positief, bv. over de 
tewerkstelling, de versnelde groei en zelfs – een 
fenomeen dat 2 jaar geleden nog ondenkbaar 
was – de geleidelijke normalisering van de inflatie. 
Het woord deflatie verdwijnt uit de krantenarti-
kels. Een positief economisch sentiment dus. 
 

Fundament 
 In de VS is de stijging van de winst per aandeel 

voornamelijk een gevolg van de inspanningen 
voor kostenvermindering en van de terug-
koopprogramma's voor aandelen. Door die ei-
gen inkopen vermindert het aantal aandelen in 
omloop, waardoor de winst per aandeel stijgt. 
Dit zet echter ook een domper op toekomstige 
winstgevende initiatieven.  

 In Europa is de winstgroei eerder een gevolg 
van de gunstige zakencijfers van de onderne-
mingen. 

Bovendien geven de conjunctuurgezuiverde 
K/W-ratio's* aan dat Europa goedkoper is in 
vergelijking met de VS. Het huidige verschil tus-
sen de Amerikaanse en Europese waardering is 
zelfs op zijn hoogste niveau sinds decennia, in het 
voordeel van Europa dus. 

P/E in VS en Europa, conjunctuurgezuiverd 

 
* Conjunctuurgezuiverd P/E-ratio = prijs/gemiddelde winst van de 

laatste 10 jaar 

Met de K/W of koerswinstverhouding kan u 
eenvoudig een aandeel waarderen door de koers 
ervan te delen door de gerealiseerde winst per 
aandeel. Hoe lager de K/W, hoe goedkoper het 
aandeel is. 

 

Squeeze 
Tot voor kort waren internationale beleggers 
onderbelegd in Europa, maar de laatste tijd zien 
we een terugkeer – te merken aan de cijfers van 
de afgelopen weken. De impact ervan zal nog 
worden versterkt door de kleine Europese volu-
mes (het 'squeeze'-effect). Dat effect zal in het 
bijzonder spelen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. 

 

Besluit 
De combinatie van positieve economische indica-
toren en inkoopindexen, het recent verdwijnen 
van grote politieke onzekerheden, het nieuwe 
Europese elan en de komst van internationaal 
kapitaal op een krappe markt geeft Europa het 
statuut van een aantrekkelijke regio voor een 
aandelenbelegging. 

 
We blijven dus kiezen voor: 
 aandelen uit de eurozone 

 Europese cyclische aandelen, gekocht vanuit 
een overtuiging in het bedrijf 

 specifieke small en mid caps 
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