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Verschil tussen dividendrendement en de rentevergoeding bedrijfsobligaties 
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Dividendrendement - Rentevergoeding Rente bedrijfsobligaties Dividendrendement Stoxx 600

Flash 
Actua 

De terugval beurzen sinds begin mei 
wordt stilaan weggeveegd. 
 

Waar de laatste weken meer en meer vragen rezen rond de groei- en winst- 
vooruitzichten, maken die nu stilaan plaats voor beter economisch nieuws. 
 

 
Beter economisch nieuws 
Laten we starten in de Verenigde Staten, waar we 
een stijging van de aankopen van nieuwe woningen 
zien, in combinatie met een grotere vraag naar 
bestaande woningen. Een teken dat de sterke ar-
beidsmarkt en de lage rente de woningmarkt stimu-
leren. Het is duidelijk dat de bouwactiviteit een 
positieve bijdrage zal leveren tot het groeicijfer. Een 
opsteker voor de beurzen! 

Maar ook dichter bij huis valt er positief nieuws te 
rapen. Zo zagen we de Duitse IFO-index (een indica-
tie van het Duitse handelsklimaat) stijgen, en dit 
zowel voor de huidige als voor de toekomstige 
situatie. We zitten hiermee op het hoogste niveau 
van de laatste 5 maanden, wat toch een indicatie is 
dat de Europese groei op het positieve pad blijft.  

Het toont meteen ook aan dat de Duitse industrie 
niet al te bezorgd is over een brexit. Maar wellicht 
zorgen de lage euro, de goedkope olie en de ultralage 
rentevoeten verder voor een positief ondernemings-
klimaat. 

In de marge geven we ook mee dat deze lage rente 
en lage (her)financieringskost voor de particulieren 
en de bedrijven meteen een opsteker is. Vergeet niet 
dat de groei van de Europese bedrijfswinsten laag 
wordt ingeschat. De positieve impact van een hogere 
IFO en een lagere rentekost zijn dus meer dan wel-
kom. 

Wie onze Flash Actua van vorige week las, weet dat 
we de aandelenposities lichtjes afbouwden naar een 
neutrale positie, en dit omwille van mogelijke volatili-
teit door het Brits referendum op 23 juni. Boven-
staand cijfermateriaal toont aan dat overdreven 
pessimisme rond de aandelenmarkt niet gewettigd is 
en verklaart ook onze neutrale positie. 

Vergeet verder niet dat wie totaal geen risico wil 
nemen, zich tevreden moet stellen met een bijna 
nulrente. Vandaag is er in de verste verte geen 
inflatie te bespeuren. De Centrale Bank zal er, via het 
aanhouden van de lage rente, alles aan doen om de 
economie op te krikken en zo de inflatie op termijn 
hoger te duwen. Ze wil via de lage rente het sparen 
immers ontmoedigen en de consumptie en investe-
ringen aanmoedigen.  

De lage rente doet beleggers naar al-
ternatieven zoeken op de markt 
De huidige omgeving van lage rente kan onze beleg-
gingsstrategie nog lange tijd kan beïnvloeden. Wie 
toch een behoorlijk rendement op zijn beleggingen 
op termijn wil halen, heeft er dus alle belang bij 
alternatieven te zoeken op de markt. In onze strate-
gie vinden we die o.a. bij gestructureerde beleggin-
gen, maar ook bij hoogrentende en groeilandobliga-
ties. 

Laat ons even naar de aandelenmarkt kijken. In een 
historisch perspectief is het verschil tussen het 
dividendrendement van de 600 grootste Europese 
bedrijven (op basis van beurskapitalisatie) en de 
Eurorente van goed bedrijfspapier (Investment 
Grade via de index van Bank of America ML) nog 
nooit zo groot geweest (zie onderstaande grafiek – 
rode figuur). 

Deze kloof tussen wat te rapen valt op de obligatie-
markt en op de aandelenmarkt, geeft voor vele grote 
beleggers een indicatie waar ze naartoe moeten met 
hun investeringen om toch rendement te halen. 

In dit kader wil ik even de notie ‘TINA’ aanhalen, 
namelijk ‘There Is No Alternative’ – er is geen alterna-
tief. De oudere beleggers onder ons zullen zich dit 
zeker herinneren. In de jaren 99-2000 sprak men ook 
over TINA, wat na de internetcrash totaal geen 
correcte uitspraak bleek te zijn. Hoe zit dat nu?  

Het grote verschil tussen nu en de jaren 2000 is de 
fameuze ‘dividend-rentekloof’. Zoals u zelf kunt 

lezen, stond deze toen op bijna -4% in het voordeel 
van de rente. Op dat moment was er dus wel degelijk 
een rentegevend (zo goed als risicoloos) alternatief. 
Vandaag staat deze kloof net niet op +3,4 % (rode 
figuur), maar nu in het voordeel van de dividenden. 
Een torenhoog verschil in het voordeel van aandelen. 

Voor beleggers die zich toch zorgen maken over de 
lage wereldgroei of de geopolitieke gebeurtenissen 
en de impact ervan op de aandelenmarkt, weet dat 
de aandelenposities in fondsen niet enkel gestuurd 
worden door een geografische insteek. Er wordt ook 
gekeken naar specifieke ‘bedrijfsgerichte’ criteria. Zo 
zoeken de beheerders bv. naar bedrijven met het 
grootst mogelijke toekomstpotentieel. Dit kan vanuit 
het standpunt van de kwaliteit van het bedrijfsmodel 
zijn, het unieke van het productgamma, een rendabel 
marktpotentieel of de nieuwe maatschappelijke 
uitdagingen.  

Geopolitieke gebeurtenissen zullen de beurs steeds 
blijven beïnvloeden op korte termijn. Maar de keuze 
voor solide bedrijven met een bewezen parcours of 
een geloofwaardige strategie moet ons toelaten 
door de tussentijdse koersschommelingen heen te 
kijken en enkel oog te hebben voor het langetermijn-
resultaat. 
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Wilt u meer informatie over dit thema? 
Contacteer ons dan gerust op 02 222 10 21. 
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