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Flash 
Actua 

Groeilanden, een onderschatte 
aandelenmarkt 
 

Leg niet al je eieren in hetzelfde mandje. Het klinkt als een eeuwenoud cliché, 
maar het is wel één van de belangrijkste principes uit de beleggingswereld. Een 
goede spreiding zorgt voor een gezonde en evenwichtige portefeuille. Toch 
wordt dit cliché vaak genegeerd of laten beleggers bepaalde markten links 
liggen. Zo is een groot deel van de beleggers te weinig belegd in opkomende 
markten en ontwikkelende economieën. We denken dat hier kansen verloren 
gaan… 

 
Nochtans een zwaargewicht als voor-
stander 
Professor Burton Malkiel breekt alvast een lans 
voor de opkomende economieën. Hij is professor 
economie aan de Princeton University en o.a. 
bekend van zijn bestseller A Random Walk Down 
Wall Street1. Dit zwaargewicht van de financiële 
wereld uit zich als een voorstander van de groei-
landen, en als iemand met zulke adelbrieven 
spreekt, wordt er aandachtig geluisterd. 

 

Groot potentieel 
Om zijn zaak sterk te maken haalt professor 
Malkiel verschillende argumenten aan. 

1) Ten eerste wijst hij op het feit dat de opko-
mende markten momenteel 50% van de we-
reldeconomie vertegenwoordigen, en dat dit in 
de toekomst enkel zal toenemen. Het gaat dus 
over een zeer uitgebreide markt. 

2) Daarnaast weten we dat deze groep sneller 
groeit dan de traditionele geavanceerde eco-
nomieën. Zo tonen cijfers van de Wereldbank 
dat deze landen dit en volgend jaar dubbel zo 
snel zullen groeien als de westerse. Zo zouden 
China en Indië tegen 2050 de 2 grootste eco-
nomieën zijn, vóór de Verenigde Staten. Deze 
groei is o.a. te danken aan de stijgende bevol-
king. 

                                                                            
1 Een boek waarin hij stelt dat de beurs zich onvoor-
spelbaar gedraagt en dat niemand systematisch 
betere resultaten kan behalen dan het marktgemid-
delde. 

3) Behalve door een groeiende bevolking worden 
opkomende economieën gekenmerkt door een 
jongere, en dus actievere bevolking. In het me-
rendeel van de groeilanden neemt de verhou-
ding van actieven t.o.v. niet-werkenden toe. De 
meeste westerse landen krijgen af te rekenen 
met een omgekeerd effect. Voorbeelden (bron: 
Wereldbank):  

 waar in Duitsland in 2010 nog 2 werkende 
mensen waren voor 1 niet-actieve, ver-
wacht men dat dit cijfer daalt tot 1,6 tegen 
2025 

 in Indië daarentegen stijgt dit cijfer van 1,8 
naar 2,1 

 

Bron: Wave Front Capital and Malkiel 

Beduidend goedkopere groeilandaande-
len 

De laatste jaren viel er een aanzienlijke daling in 
de koers-winstverhoudingen waar te nemen. 
Momenteel schommelt de Shiller koers-
winstverhouding van de opkomende economieën 
rond 10, wat ongeveer 30% onder het gemiddel-
de van de laatste 10 jaar ligt. Vanuit historisch 
perspectief is dit zeker laag te noemen. 

Deze aan de cyclus aangepaste koers-winst-
verhouding van professor Shiller (CS K/W) is een 
waardering waarbij de koers gedeeld wordt door 
de 10-jaars gemiddelde winsten, aangepast vóór 
inflatie. 
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De waardering wordt voornamelijk gebruikt om de 
toekomstige aandelenopbrengsten (voor de 
komende 10 jaar) in te schatten. Hoe lager het 
cijfer, hoe aantrekkelijker de markten gewaar-
deerd zijn. 

Een CS K/W van boven de 25 (bv. de S&P500 
vandaag: 29) wijst op dure aandelen: beleggers in 
de VS zijn bereid om 29 keer de winst per aandeel 
te betalen. Bij de minste ontgoocheling over de 
Amerikaanse bedrijfsresultaten zullen aandeel-
houders winst nemen en andere oorden opzoe-
ken. Een CS van 10 voor de groeilanden kondigt 
normaliter zeer beloftevolle beursjaren aan. 

 

Hoe hier voordeel uit halen? 
Om optimaal te kunnen genieten, stelt professor 
Malkiel dat het belangrijk is om een gedeelte in 
groeilandaandelen te beleggen. Volgens de we-
reldwijde beurskapitalisatie komt dit overeen met 
ongeveer 10% van de totale aandelenportefeuil-
le, al zou dit volgens hem onvoldoende kunnen 
zijn.  

Belfius volgt zijn redenering. Vandaag hebben we 
ongeveer 12% groeilandaandelen in portefeuille. 
De komende maanden zullen we het gewicht 
geleidelijk aan (in functie van de marktomstan-
digheden) nog wat verhogen, richting 15%. We 
houden u hiervan op de hoogte. Er zijn dus zeker 
opportuniteiten voor mensen die bereid zijn om 
iets verder van huis te beleggen. 

Wenst u te beleggen in een fonds dat wereldwijd 
in groeilandaandelen belegt? 

Ga dan voor meer informatie naar 
www.belfius.be/groeilandaandelenfonds. 
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