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Flash 
Actua 

We blijven kiezen 
voor aandelen 
Het einde van het jaar komt in zicht. De beurzen scheren hoge toppen, zowel in de 
VS en de eurozone als in Japan en de groeilanden. Meer en meer krantenkoppen 
sporen aan tot winstneming. Wat nu? Onze strategie kan u hier lezen. 

 
Dit jaar waren we voortdurend overwogen in 
aandelen. Onze argumenten bleven quasi onver-
anderd over de maanden heen: 

 lage rente 

 hogere synchrone groei 

 hogere bedrijfswinsten 

 structurele begrotingsverbeteringen in de 
eurozone, weliswaar met kleine stappen 

 minder dreiging van populistische partijen in 
de eurozone 

 een potentieel lagere belasting in de VS 

 

We zien geen van deze factoren structureel 
wijzigen in negatieve zin, en daarom blijven we 
geloven in aandelen. We nemen enkel winst in 
een portefeuilleherschikking op posten die veel 
winsten noteren (bv. in portefeuilles met te grote 
posities in de technologiesector). 

 

1. Eurozone 
Met verder dalende werkloosheidscijfers blijft de 
eurozone in goede doen. Zo viel de werkloosheid 
in Portugal recent terug tot 8,5%, het laagste 
cijfer sinds april 2008. In Duitsland daalde de 
industriële productie in oktober onverwacht als 
gevolg van eenmalige factoren, die de huidige 
sterke groei weliswaar niet in gevaar brengen. Die 
sterke groei wordt trouwens aangetoond door de 
verwachte orders in de industrie. We verwachten 
dat de terugval van de consumptie in oktober van 
tijdelijke aard is, gezien het zeer hoge consumen-
tenvertrouwen. 

Ondanks deze positieve cijfers blijft de inflatie 
zeer laag. Zo voorzien bepaalde analisten de 

komende 2 jaar een kerninflatie van 1,5%. Dat 
valt gedeeltelijk te verklaren door de vele bespa-
ringsrondes, wat drukt op de koopkracht van de 
bevolking (denk maar aan de zuiderse eurolan-
den). 

 

2. Synchrone groei 
Vermogensbeheerders en macro-economen voor-
spellen allemaal verdere groei: 

 Keith Wade, hoofdeconoom bij vermogensbe-
heerder Schröder, stelde de wereldwijde 
groeiverwachtingen naar boven bij tot 3,2% in 
2018 

 Goldman Sachs gaat zelfs van 3,7 naar 4% 

 JP Morgan voorziet een kleine daling van 
-0,1%, tot 3,7%, maar nog altijd een groei op 
hoog niveau 

Voor de Amerikaanse economie verwijzen we 
naar de ‘LEI-diffusion’-index (een voorlopende 
economische indicator), die in oktober met 1,2% 
steeg, tot 130,4, en dit na stijgingen van respec-
tievelijk 0,1 en 0,4% in september en augustus. 
Ook de wereldwijde industriële overzeese expan-
sie zal de Amerikaanse economie verder op sleep-
touw nemen. Vandaag is het dus nog te vroeg om 
te spreken over een eind-cyclische groei in de VS. 

Niet onbelangrijk is dat 70% van de OESO-landen 
vandaag een werkloosheidcijfer heeft dat lager is 
dan de evenwichtswerkloosheid (o.a. gebaseerd 
op lonen, productiviteit, capaciteit in de fabrieken 
enz.). Voor een dergelijk cijfer moeten we al 10 
jaar teruggaan in de tijd. De kans op stijgende 
prijzen (inflatie en rente) loert dus meer en meer 
om de hoek… 

3. Belastingverminderingen in de VS 
Stilaan komen deze verminderingen eraan. De 
laatste details worden besproken in de senaat en 
het congres. Volgens kritische analisten weer-
spiegelen de huidige koersen dit nieuws, wat 
mogelijk is. In elk geval houdt de belastingvermin-
dering een terugval van de Amerikaanse beurs 
tegen. 

Afhankelijk van in welke sector zullen de be-
drijfswinsten al dan niet profiteren van de belas-
tingverlaging. We citeren De Tijd van donderdag 
7 december 2017: “Apple wacht een fiscaal 
snoepje van 40 miljard”. De maatregel kan dus 
wel zorgen voor wijzigingen in bepaalde sector-
voorkeuren. 

We behouden een neutraal gewicht voor de 
banksector en een overwogen positie in techno-
logie. De bedrijfswinsten van die laatste zijn tot 
op vandaag te goed om te verminderen. Meer 
informatie over de sectoren krijgt u in uw kantoor 
of in de nieuwsbrief Uw Beleggingen. 

De wereldgroei is belangrijk voor grote Ameri-
kaanse bedrijven (de fameuze ‘large caps’, die 
vandaag tussen 20 en 25% van onze aandelen-
portefeuilles uitmaken). Hun bedrijfswinsten 
moeten de Amerikaanse beurs de komende 
maanden mee kunnen ondersteunen. Deze ten-
densen lieten zich ook zien in hun bedrijfsmarges 
van het 3e kwartaal. Ze verbeterden lichtjes. Ook 
de winstgroei kwam dit kwartaal met +8% (jaar 
op jaar) uit op een zeer mooi cijfer. Bovendien 
was hij geënt op een brede aandelenbasis. De 
verwachte winstgroei voor gans 2018, van 3,5 à 
4%, moet een steun blijven voor de aandelen. 
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4. China 
Ondanks hun wil om de overdreven schuldgroei af 
te remmen, stijgt de Chinese groei verder. Dat 
heeft het land te danken aan zijn industriële, 
constructie- en vervoersectoren, die nog altijd 
stijgen, al is het aan een trager tempo.  

Een recente studie van het Internationaal Mone-
tair Fonds stelt dat de fameuze zombiebedrijven 
(verlieslatende bedrijven die overleven dankzij de 
zeer lage rente en subsidies) slechts tussen 5 en 
9% uitmaakten van de totale Chinese bedrijfs-
schuld eind 2016, en sectoren met een grote 
overcapaciteit (staal, cement, glas...) slechts 16%. 
We kunnen dus zeker niet spreken van een 
globaal Chinees probleem.  

Ook de totale schuld van 250% op het nationaal 
inkomen wordt door bepaalde studies gerelati-
veerd. Hiervoor verwijzen ze naar de grote spaar-
quote in China (48% van het inkomen), wat zich 
in de praktijk o.m. vertaalt in een veel hogere 
kredietverlening in vergelijking met landen met 
een lagere spaarquote. We komen hier zeker nog 
op terug. 

 

Zijn er dan geen gevaren? 
Uiteraard wel. De inflatie in de VS is er één van. 
De lage werkloosheid zal vroeg of laat tot hogere 
lonen leiden, die op hun beurt de bedrijfsmarges 
en de rente onder druk zetten. De centrale bank 
volgt de situatie op de voet. Ze zit niet op dezelf-
de golflengte als de analisten over het aantal 
renteverhogingen. Worden het er volgend jaar 2, 
3 of 4? Komen ze geleidelijk of sneller dan ver-
wacht? 

Een opstoot van de inflatie is dus niet uit te 
sluiten, en dat zal de markten zeker beroeren. Een 
hogere inflatie doet de rentevoeten stijgen, want 
beleggers vragen een hogere vergoeding voor de 
compensatie van de koopkrachtvermindering 
door stijgende prijzen. En een hogere rente (in-
dien onverwacht en groter dan ingeschat) zet de 
beurskoersen onder druk. 

Hierdoor zijn tijdelijke correcties (tot 10%) altijd 
mogelijk. Maar het zal eerder een tactische ver-
koopbeweging zijn, en voor een aantal beleggers 
eerder een instapmoment, dan een definitieve 
keuze voor de uitgang. 

We blijven kiezen voor aandelen. Europa, Japan 
en de groeilanden blijven bovenaan op ons aan-
kooplijstje. Wie bang is voor die tijdelijke inzinkin-
gen, of in het algemeen voor de hoge beurskoer-
sen, belegt best gespreid. 
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