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Europese beurstrein  
op hoger toerental
Beste lezer

Al meer dan 30 jaar werk ik in de financiële sector en heb 
ik dus een aantal beurscrashes en - crisissen meegemaakt. 
De laatste weken merk ik dat de pers meer en meer artikels 
wijdt aan de stijging van de beurzen. Als de man in de straat 
ook de weg naar de beurs vindt, wordt het soms opletten 
geblazen. Zo schrijven toch sommige commentatoren. Of is 
het deze keer anders?

Anders is alvast dat de rente extreem laag is en de komende 
maanden zo zal blijven. Wist u trouwens dat de Belgische 
overheid op 5 jaar gratis leent. En dat beleggers voor 
kortere looptijden zelfs rente moeten betalen in plaats van 
te ontvangen. Veel beleggers kiezen in zo’n situatie voor het 
dividend op de aandelenmarkt. Positief voor de beurs is verder 
ook dat de Europese economie in 2015 aantrekt met dank 
aan de goedkopere euro en olie, zonder natuurlijk de acties 
van de Europese Centrale Bank te vergeten. Hoe laag de 
rente vandaag ook al is, het aankomend aankoopprogramma 
van obligaties zal die toestand op korte termijn zeker niet 
verbeteren. 

Dit alles vertaalt zich gelukkig stelselmatig in betere 
bedrijfsresultaten. Vooral de Duitse bedrijven doen het 
opnieuw goed. U leest er meer over op blz. 10 en 11.

Zal Griekenland nog stokken in de wielen steken? Of Oekraïne? 
Het Grieks reddingsprogramma werd alvast met 4 maanden 
verlengd. Er is dus tijd om tot een aanvaardbaar compromis 
te komen. En laat ons hopen dat Rusland het gezond verstand 
verder laat zegevieren. 

Belfius blijft geloven in het potentieel hoger rendement dat 
op de beurzen behaald kan worden. Een beursstorm kan 
echter snel opsteken. Daarom herhalen we enkele elementaire 
beleggingsregels. Pas een brede spreiding toe en dit over 
zowel obligaties als aandelen. Doe dit regionaal en sectoraal. 
En spreid uw aankopen in de tijd. Voor projecten op lange 
termijn (bv. een extra pensioenpotje) mist u zo de beurstrein 
alvast niet.

Ik wens u alvast veel leesplezier en beleggingsinspiratie. 

Werkten mee aan dit nummer: Jan Vergote, Isabelle Bohets, Patrick Vandenhaute, Bernard Bemelmans, François Groessens, Guy Vanroten, Alex Clinckx,  
Els Vander Straeten, Sabine Everaert en Jean-Paul Dirick.
Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – Tel. 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel 
BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 019649 A. Voorwaarden geldig op 1 maart 2015. Dit document is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden als 
beleggingsadvies. 
Concept & lay-out: www.chriscom.be
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Terwijl de Chinese economie vorig jaar verder vertraagde, zetten Chinese aandelen mooie resultaten neer. 
Er is echter een brede waaier aan Chinese beurzen en aandelen, waarvan de resultaten sterk uiteenlopen. 
Zo liep de winst de voorbije 12 maanden op van 10 tot maar liefst 50 %, afhankelijk van het soort beurs 
waarop belegd werd. Een blik in het labyrint van de Chinese aandelenmarkten.

Wie in de krant leest dat de Chinese beurs dé uitblinker was 
van de voorbije maanden, moet de nodige nuance aan de dag 
leggen. ‘De’ Chinese beurs bestaat immers niet. Wie in Chinese 
bedrijven wenst te beleggen, heeft niet alleen de keuze uit ver-
schillende beurzen, maar kan zich ook verliezen in de wirwar aan 
verschillende types van aandelen. De resultaten van deze ver-
schillende aandelen kunnen sterk verschillen. Ze zijn bovendien 
niet allemaal even gemakkelijk toegankelijk voor buitenlandse 
beleggers. De nodige kennis van zaken is dan ook belangrijk 
voor wie zich aan een belegging in Chinese aandelen waagt!

Hiernaast  ziet u een overzicht van de meest relevante Chinese 
beurzen en aandelen.

Aaandelen in trek
Terwijl internationale beleggers en fondsbeheerders 
vooral via de beurs van Hong Kong in Chinese aandelen 
beleggen, waren het de lokale A-aandelen die, na jaren van 
teleurstellende prestaties, de voorbije maanden duidelijk 
het voortouw namen. Vooral de Chinezen zelf hebben 
dus massaal de aandelenmarkt herontdekt. Aandelen zijn 
voor vele Chinezen immers nog de enige interessante 
beleggingsopportuniteit. De afkoelende vastgoedmarkt 
verliest haar aantrekkingskracht en de interestvergoeding 
op spaarrekeningen is laag en geplafonneerd. 

Een interessante belegging?
De stijging van de lokale A-aandelen lijkt wat overdreven. 
Zo hebben heel wat Chinese ‘goede huisvaders’ de voorbije 
maanden aandelen op krediet gekocht. Toen de overheid 
midden januari aankondigde deze praktijk aan banden te 
zullen leggen, dook de beurs meteen 7 % lager. 

Dat neemt echter niet weg dat Chinese aandelen – vooral 
de aandelen genoteerd op de beurs van Hong Kong – een 
interessante belegging blijven:
→  Hoewel de Chinese economie de voorbije jaren de 

wereldwijde groeimotor was, bleven de Chinese aan-
delen achter op de westerse beurzen.

→  De Chinese centrale bank zal de rente waarschijnlijk 
verder verlagen. De economie schakelt duidelijk een ver-
snelling lager, maar de centrale bank beschikt nog over 
heel wat ruimte om deze een duwtje in de rug te geven.

→  Chinese aandelen zijn ondervertegenwoordigd in glo-
bale aandelenportefeuilles en zullen in de toekomst aan 
belang winnen. 

Beleggen in China?
Wegwijs in het doolhof van  
de Chinese aandelenmarkten

Besluit
Wenst u te beleggen in het Chinese groeiverhaal? Wees dan 
bewust van de complexiteit van de Chinese aandelenmarkten. 
Een beleggingsfonds, beheerd door een specialist ter zake, 
kan hier een oplossing bieden. De financieel adviseur van uw 
Belfius-kantoor legt u graag u uit welke mogelijkheden er zijn 
om in de Chinese markt te beleggen.

Beurs Genoteerde 
bedrijven

Genoteerde 
aandelen 

Vooral toegankelijk/bestemd voor Resultaat  
10-2-14/10-2-15

Chinees vasteland
Shanghai Doorgaans 

grotere (staats-) 
bedrijven (vb. Ping 
An Insurance)

A-aandelen Lokale Chinese beleggers. Door 
Stock Connect ook voor buiten-
landse beleggers toegankelijk.

+ 50,6 %

B-aandelen 
(zeer beperkt 
universum)

Buitenlandse beleggers, maar sinds 
2001 ook voor Chinese beleggers. 
Verliezen door Stock Connect 
stilaan relevantie.

+ 16,9 %

Shenzhen Kleinere, vooral 
privébedrijven 
(vb. Han’s Laser 
Technology)

A-aandelen Lokale Chinese beleggers. 
Nog niet toegetreden tot Stock 
Connect.

+ 34,1 %

B-aandelen 
(zeer beperkt 
universum)

Buitenlandse beleggers, maar sinds 
2001 ook voor Chinese beleggers.  
Nog niet toegetreden tot Stock 
Connect.

+ 27,1 %

Hong Kong
In China geves-
tigde bedrijven 
(vb. Tencent, Bank 
of China)

H-aandelen Internationale beleggers, maar 
door Stock Connect ook voor lokale 
Chinese beleggers.

+ 21,7 %

Bedrijven 
gevestigd buiten 
China, maar met 
grootste deel van 
hun activiteit in 
China (vb. China 
Mobile)

Red Chips Internationale beleggers, maar 
door Stock Connect ook voor lokale 
Chinese beleggers.

+ 9,4 %

 STOCK CONNECT? 
Sinds november is een link gelegd tussen de beurzen van 
Shanghai en Hong Kong: de zogenaamde Stock Connect. (De 
beurs van Shenzhen zal wellicht later toetreden.) Hierdoor krijgen 
internationale beleggers toegang tot de lokale A-aandelen en 
Chinese beleggers tot de beurs van Hong Kong. Op termijn zullen 
hierdoor een aantal A-aandelen waarschijnlijk opgenomen worden 
in de MSCI indexen, die een belangrijke referentie zijn voor heel 
wat beleggers. Onder andere dit vooruitzicht heeft de vraag naar 
A-aandelen de voorbije maanden sterk aangedreven. 
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Een jaar vol veranderingen op de
financiële markten

Het herstel van de wereldeconomie zal in 2015 erg ongelijk-
matig verlopen. Bovendien zijn we getuige van een aantal 
grote veranderingen: 

→  de dalende prijzen van grondstoffen in het algemeen 
en van olie in het bijzonder herverdelen de rijkdom van 
de landen die grondstoffen uitvoeren (bv. Brazilië) naar 
de landen die grondstoffen invoeren (Europa, Japan 
of India);

→  de gestage bbp-groei in de Verenigde Staten, onder meer 
als gevolg van het obligatie-aankoopprogramma, is zeker 
een van de factoren die de Europese Centrale Bank ertoe 
heeft aangezet om haar eigen aankoopprogramma op te 
starten. Het resultaat daarvan is bekend: sinds enkele 
maanden is de rente fors gedaald en schommelen de 
wisselkoersen sterk (bv. de euro t.o.v. de dollar).

Al die veranderingen zorgen voor wat nervositeit op de 
markten. En dan is er nog de moeilijke geopolitieke situatie, 
die kan zorgen voor bruuske bewegingen en volatiliteit op 
de financiële markten. Toch zullen die veranderingen het 
huidig economisch herstel slechts tijdelijk beïnvloeden. 
Beleggers staan dus meer dan ooit voor een moeilijke 
keuze, zowel op de obligatie- als op de aandelenmarkten.

Welke beleggingsstrategie 
volgen?
Vaak wordt ten onrechte beweerd dat het behouden van 
een bestaande activa-verdeling gelijkstaat met niets doen. 
Niets is minder waar: niets doen is immers ook een stra-
tegie. Het is een bewuste keuze en wil zeggen dat, gezien 
de conjunctuurverwachtingen, de portefeuille al goed 
gepositioneerd is.

In een omgeving waarin de rente historisch laag staat (de 
Belgische schatkist gaf begin maart een staatsbon op 
10 jaar uit met een (bruto)coupon van … 0,60 %!), behou-
den we voor obligaties een gewicht van 55 %1 in onze 
referentieportefeuille. Dit is nog altijd een onderweging: 
hun neutraal gewicht is 60 %.
 
Het aandeel van volksleningen, staatsbons en andere 
kwaliteitsobligaties werd verminderd. Ondanks de lage 
rendementen blijven zij wel bijna de helft uitmaken van 
de obligatieportefeuille. Ze streven dan ook naar stabiliteit 
en dienen als buffer voor de hele portefeuille in tijden van 
grote volatiliteit op de financiële markten.

Om de obligatiecomponent van de portefeuille wat dyna-
mischer te maken, doen we een beroep op:
→  gestructureerde obligaties met kapitaalbescherming. 

Hoewel het potentieel rendement niet vooraf bekend 
is, zou het toch 2 tot 3 keer hoger kunnen liggen dan 
dat van een kwaliteitsobligatie met dezelfde looptijd, 
ondanks de kapitaalbescherming op de eindvervaldag;

→  Europese bedrijfsobligaties van minder goede kwali-
teit (high yield). Deze bieden nog mooie rendementen 
(3 tot 3,5 %) en het falingspercentage is momenteel 
historisch laag. Op pagina 6 kunt u hierover een volledig 
artikel lezen;

→  obligaties van de groeilanden. Onze keuze valt op obliga-
ties in ‘harde munten’ d.w.z. obligaties die zijn uitgedrukt 
in een referentiemunt - doorgaans in USD. Een stijging 
van de dollar speelt dan ook in de kaart van deze obli-
gaties. Hun rendementen liggen eveneens tussen 3 
en 3,5 %.

Aandelen behouden in het huidige klimaat hun gewicht van 
35 %1. Dit is een óverweging (een neutrale weging stemt 
overeen met 30 %).

Aandelenmarkt: groen licht 
voor Europa
In Europa zit er beterschap aan te komen: de Europese 
Commissie verwacht voor 2015 een groei van het bbp 
met 1,3 %, die in 2016 zou kunnen stijgen tot 1,9 %. Dit 
hernieuwde optimisme in Europa wordt gedragen door 
drie factoren:
→  een euro die veel terrein heeft verloren en onze export-

bedrijven concurrerender heeft gemaakt;

1.  De vermelde cijfers verwijzen naar de referentieportefeuille 
van een ambitieuze strategie.

Wellicht zal 2015 gekenmerkt worden door een herstel van de wereldwijde economie maar ook door 
grote veranderingen. Dit zorgt voor enige spanning op de markten, die niet van onzekerheid houden. 
Hoe moet u daar als belegger mee omgaan? 

 Evolutie van de EUR/USD-koers en van het verschil tussen 
 de rente op 10 jaar in de VS en de eurozone 
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→  de dalende olieprijzen die bij de gezinnen zorgen 
voor een groter beschikbaar inkomen en de winst-
marges van de ondernemingen stutten. Die daling 
zal wellicht bijdragen tot 0,3 % extra groei op jaar-
basis;

→ een monetair beleid dat uitzonderlijk soepel blijft.

Deze factoren vormen in combinatie met een soepeler 
aanbod van kredieten, een toenemende vraag naar 
kredieten en een minder strenge besparingspolitiek, 
een gunstig klimaat voor een herstel van de markten.

Een eerste bewijs: sinds begin dit jaar was er in Europa 
een recordactiviteit aan beursintroducties (IPO’s, of 
openbaar bod tot aankoop van aandelen), met bedra-
gen die niet meer waren gezien sinds begin 2005.

Europese aandelen zijn dan wel niet goedkoop, maar 
ze kunnen zeker nog niet als duur worden beschouwd, 
vooral in vergelijking met hun Amerikaanse tegen-
hangers. Rekening houdend met de aanlokkelijke 
vooruitzichten, geven we in onze referentieporte-
feuilles dan ook de voorkeur aan Europese aandelen, 
met een specifieke voorliefde voor de zgn. small en 
mid caps, en voor innovatieve ondernemingen.

Groeilanden
Wat de aandelen uit de groeilanden betreft, hebben 
we nog altijd een voorkeur voor Azië. De Chinese 
economie zal de eerstvolgende jaren meer en meer 
evolueren in de richting van een model dat geba-
seerd is op binnenlandse consumptie. Dat zal wel tijd 
vergen en niet zonder slag of stoot gebeuren, maar 
we kunnen deze regio niet links laten liggen in een 
aandelenportefeuille.

Een ander voorbeeld is India. Dat land heeft ook al heel 
wat hervormingen achter de rug sinds de aanstelling 
van Modi als eerste minister. Er zijn nochtans heel wat 
hindernissen: in de eerste plaats van politieke aard, 
aangezien de partij van Modi geen meerderheid heeft 
in het Hogerhuis en bepaalde opponenten specifieke 
belangen te verdedigen hebben. Toch laat de voor-
uitgang zich voelen: de regelgeving werd aangepast 

in het voordeel van kmo’s, terwijl verzekeringsmaat-
schappijen en buitenlandse vastgoedgroepen zich 
makkelijker in het land kunnen vestigen. Ten slotte 
zijn er ook een hele reeks fiscale hervormingen op til.

Japan
We hebben ook een voorkeur voor Japanse aandelen. 
Van bij zijn verkiezing in december 2012 heeft de 
Japanse eerste minister Shinzo Abe een reeks maat-
regelen genomen - beter bekend als ‘Abenomics’ - om 
de economie van het land van de rijzende zon weer 
te doen aantrekken. Die maatregelen houden ‘drie 
pijlen’ in: een massale fiscale stimulus, een uiterst 
inschikkelijk monetair beleid van de Japanse centrale 
bank en structurele hervormingen die de Japanse 
concurrentiekracht een boost moeten geven. Die 
maatregelen zijn een schoktherapie voor een econo-
mie die bijna 20 jaar stagneerde en die in 2010 zijn 
plaats als tweede grootste economie ter wereld aan 
China moest laten. De beleggers hebben vertrouwen 
in deze maatregelen en dat weerspiegelt zich ook op 
de markten. De Nikkei-index klom fors met bijna 80 % 
(in JPY) sinds de verkiezing van Shinzo Abe. We blijven 
Japanse aandelen koopwaardig vinden.

En wat met Amerikaanse 
aandelen?
Hoewel de groei in de VS stevig blijft en de indicatoren 
van de economische groei nog altijd de juiste richting 
uitgaan, zullen de Amerikaanse bedrijven lijden onder 
de duurder wordende dollar en de renteverhoging die 
zich begin af te tekenen. Amerikaanse aandelen zijn 
bovendien duurder dan hun Europese tegenhangers. 
Stuk voor stuk redenen waardoor we het gewicht 
van de Amerikaanse aandelen willen verlagen ten 
voordele van de Europese en Japanse aandelen en 
die van de groeilanden.

 Obligaties  Aandelen
 Liquiditeiten  Immo

 Spreiding over de  
 verschillende activaklassen 

55 %

35 %

5 %

5 %

 Gestructureerde beleggingen
  Overheidsobligaties non investment grade
  Overheidsobligaties investment grade
 Vastrentend Belfius
  Bedrijfsobligaties investment grade
  Bedrijsobligaties non investment grade

 Spreiding over de diverse  
 soorten obligaties 

7 %

9 %
29 %

7 %

19 %
29 %

 Europa  Noord-Amerika
 Azië-Oceanië  Groeimarkten

 Spreiding over de diverse  
 regio’s (aandelen) 

70 %

12 %

5 %

13 %



66

Be
lfi

us
 B

an
k &

 V
er

ze
ke

rin
ge

n
FO

CU
S

Rendeert een belegging in  

  hoogrentende 
 bedrijfsobligaties nog?

goedkoop herfinancieren door de soepele geldpolitiek van 
de centrale banken zodat financiële lasten daalden. Volgens 
de meeste analisten zou de economie de komende jaren 
traag maar zeker groeien zodat het aantal faillissementen 
nog kan afnemen.

→  De recent aangekondigde quantitative easing in de euro-
zone waarbij maandelijks voor 60 miljard euro bedrijfs- en 
vooral staatspapier wordt opgekocht, zal ook de vraag naar 
hoogrentend papier ondersteunen. 

Welke zijn de aandachtspunten voor hoogrentende obligaties?
→  Ook al heeft de markt van hoogrentende obligaties qua 

volume en verhandelbaarheid de jongste jaren een hoge 
vlucht genomen, deze is nog niet vergelijkbaar met de 
markt van overheidsobligaties. Bij een verstoring van het 
beleggersvertrouwen kunnen de koersen van HY obligaties 
heviger schommelen dan deze van risicoloze obligaties.

→  Bedrijven van mindere kwaliteit deden hun intrede in deze 
markt. In een omgeving van lagere groei kunnen bedrijven 
met een hoge schuldenlast soms niet aan hun verplichtingen 
voldoen. Als de economie verslechtert, neemt de kans op 
faling toe.

Een terechte vraag waar we vandaag positief kunnen op ant-
woorden, en wel om volgende redenen:
→  De rente van zowel kwaliteits- als hoogrentende obligaties 

blijft dalen. De rendementen van de kwaliteitsobligaties zijn 
echter meer gedaald waardoor het renteverschil tussen 
beide categorieën licht is gestegen wat mogelijkheden biedt 
voor hoogrentende obligaties. 

→  Dankzij deze extra rentevergoeding zal een eventuele toe-
komstige rente stijging een beperktere impact hebben op het 
rendement. De obligatieprijzen zullen weliswaar dalen maar 
de hogere coupons vormen een buffer bij stijgende rentes.

→  De kredietwaardigheid van bedrijven is structureel ver-
beterd door de doorgevoerde saneringen na de crisisjaren 
2008-2009. Daarenboven konden bedrijven hun schulden 

Door de historisch lage rendementen van kwaliteitsobligaties gingen beleggers op zoek naar 
alternatieven met een hoger rendement. Zij vonden hun gading onder andere in hoogrentende 
bedrijfs- of High Yield (HY) obligaties. De enorme vraag naar deze obligaties deed de rente ervan dan 
weer sterk dalen. Is hun rendement dan nog voldoende aantrekkelijk gezien het hogere risico?

Conclusie
Hoogrentende of high yield obligaties zijn, niet-
tegenstaande de al sterk gedaalde rente, nog steeds 
een aantrekkelijk segment van de obligatiemarkt. 
Ze brengen nog steeds voldoende extra rente op 
tegenover kwaliteitsobligaties, terwijl de risico’s 
op wanbetaling fors zijn verminderd. Om het risico 
maximaal te beperken raden we wel aan om erin te 
beleggen via een fonds. Graag geeft uw financieel 
adviseur hierover meer informatie.

 WAAROM BEST IN HOOGRENTENDE OBLIGATIES  
 BELEGGEN VIA EEN FONDS? 

→  Een fonds belegt ruim gespreid wat een goede bescher-
ming is tegen het hogere risico van deze obligaties.

→  Door de goedkope rentetarieven geven steeds  
meer financieel zwakke bedrijven obligaties uit.  
Een professionele opvolging van de financiële gezondheid 
van deze uitgevers is noodzakelijk. 

→  De markt van hoogrentende obligaties is niet zo ruim, 
transparant en liquide als deze van de overheidsobligaties. 
Een particuliere belegger, die niet altijd op de hoogte is 
van een nieuwe uitgifte, mist hierdoor opportuniteiten. 
Fondsbeheerders echter beschikken over de nodige infor-
matie en hebben gemakkelijker toegang tot deze markt.

→  Momenteel noteren veel HY obligaties op de secundaire 
markt boven 100 %. Het effectief rendement is daardoor 
lager dan de nominale coupon. Als u deze obligaties koopt 
wordt 25 % rv afgehouden op de volledige coupon wat 
op het uiteindelijk rendement weegt. Dit probleem wordt 
vermeden door te beleggen via een fonds. Daar wordt u 
maar belast op het effectief rendement. 

Tot en met 31 maart 2015 geniet u 25 % korting op de 
instapkosten van alle fondsen (met uitzondering van 
pensioenfondsen). En als u intekent via Belfius Direct 
Net krijgt u een bijkomende korting van 10 % op de 
verminderde instapkosten.
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De deflatie in de eurozone bedroeg in januari -0,6 %. Wat betekent dit nu concreet? En is deflatie 
goed of slecht voor de economie? 

Wat is deflatie?
Als we het woord ‘deflatie’ ingeven in Google vinden we ‘een daling van 
het gemiddelde prijspeil voor een langere periode’. Het is dus het omge-
keerde van ‘inflatie’ wat een algemene stijging van het prijspeil betekent. 

Sinds begin 2012 is de inflatie in dalende lijn in de eurozone. In december 
2014 lagen de gemiddelde prijzen 0,2 % lager t.o.v. een jaar geleden. In 
januari zijn volgens eerste schattingen de prijzen opnieuw gezakt met 
0,6 % t.o.v. een jaar geleden. 

Als ook de komende maanden een daling van het prijspeil wordt gemeten, 
kunnen we stilaan spreken van deflatie.

De reden van deflatie
Het is belangrijk naar de onderliggende reden te kijken van de prijsdalingen. 
De huidige zwakke economische groei zorgt er sowieso voor dat de prijzen 
niet fors stijgen. Voor de meeste landen van de eurozone, waaronder ook 
België, is de daling van het algemeen prijspeil nu echter vooral het gevolg 
van de sterk gedaalde olieprijs. Daarnaast zijn ook de prijzen voor voeding 
wat gedaald. Zonder de eerder volatiele voeding- en energieprijzen, is de 
zogenaamde ‘kerninflatie’ wel nog altijd positief. In januari bedroeg de 
kerninflatie in de eurozone 0,5 %. Er is wel een groot verschil tussen de 
verschillende landen. In het zwakkere Griekenland, Portugal en Spanje 
is momenteel ook de kerninflatie negatief.

Is deflatie goed of slecht 
voor de economie? 
Lagere prijzen, dat zou toch goed nieuws moeten zijn voor de economie? 
Consumenten kunnen voor hetzelfde geld immers meer producten en 
diensten kopen. En toch is dit niet zo. Gezinnen en bedrijven gaan immers 
hun aankopen en investeringen uitstellen, want morgen zijn ze wellicht 
goedkoper.

En door dit uitstelgedrag komen we terecht in een negatieve spiraal. De 
omzet van bedrijven loopt terug, mensen worden ontslagen, de werk-
loosheid stijgt, er wordt nog minder geconsumeerd. We belanden in een 
fase van zwakke of zelfs negatieve economische groei. 

Ook voor wie veel schulden heeft, zoals heel wat Europese overheden, 
is deflatie nefast. De terugbetalingen van de schulden worden in reële 
termen (of koopkracht) immers zwaarder. 

De ECB grijpt in 
De Europese Centrale Bank streeft naar een prijsstijging in de eurozone 
van bijna 2 %. Dit niveau is ideaal als smeermiddel voor de economie. Het 
nodigt uit tot consumeren vooraleer alles duurder wordt. De huidige lage 
inflatiecijfers zijn dus ver van ideaal.

Bij het begin van de crisis heeft de ECB getracht de economische groei 
aan te zwengelen door de beleidsrente drastisch te verlagen en goedkope 
kredieten toe te kennen aan de banken. Deze acties hadden echter niet 
het verhoopte resultaat. De economische motor kwam niet op gang. 

Nu heeft de ECB de grove middelen boven gehaald. Vanaf maart tot 
minstens september 2016 start ze met een programma waarbij maande-
lijks 60 miljard euro aan obligaties worden opgekocht. De ECB zal vooral 
overheidspapier opkopen van grote institutionele beleggers (banken, ver-
zekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) om zo de langetermijnrente 
nog lager te duwen. Ze hoopt dat andere krediettarieven (hypotheken, 
investeringskredieten) hierdoor ook goedkoper worden. Wat dan weer een 
stimulans moet zijn voor de consumptie en de investeringen. Waardoor 
de economie weer gaat groeien en de prijzen stijgen. Door meer euro’s 
in omloop te brengen, zal de euro normaal ook verder verzwakken t.o.v. 
andere munten. Dat ondersteunt de export, wat goed is voor de eco-
nomische groei. Maar het zal ook de import voor de eurozone duurder 
maken, met extra opwaartse druk op de prijzen, en dat was nu net de 
bedoeling van de ECB.

Deflatie?

Conclusie
Door een continue daling van de prijzen (deflatie) kan een eco-
nomie in een neerwaartse spiraal terecht komen. De reden van 
de huidige druk op de prijzen in de eurozone is echter vooral 
het gevolg van de dalende olieprijzen. De ECB wil dat de prijzen 
in de eurozone lichtjes stijgen en heeft om dit te bereiken een 
obligatie-aankoopprogramma aangekondigd waarbij er massaal 
geld in de economie wordt gepompt. 

 Inflatie eurozone      Kerninflatie (zonder voeding en energie) eurozone
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→ L.M. uit Overijse
Na het opgeven van de koppeling 
tussen de Zwitserse frank (CHF) en 
de euro is de CHF sterk gestegen 
en zijn de Zwitserse aandelen sterk 
gedaald. Hoe staat Belfius tegen-
over beleggen in Zwitserland?

Voor de Zwitserse bedrijven zal de stijging 
van de CHF een belangrijke impact hebben 
op hun inkomsten, vooral voor de Zwitserse 

exporterende bedrijven die lokaal produceren en 
dus een groot deel van hun kosten in CHF hebben. 
Zij zullen internationaal minder competitief zijn en 
ook hun inkomsten zien dalen. Maar een deel van 
de Zwitserse ondernemingen, genoteerd op de 
Zwitserse beurs, zijn multinationals zoals Nestlé 
en Novartis. Zij produceren een belangrijk deel 
van hun producten in het buitenland en hebben 
minder nadeel van de dure CHF. Op de Zwitserse 
beurs werd het verlies van CHF-gevoelige 
bedrijven, zoals uurwerkfabrikanten, enigszins 
gecompenseerd door de defensieve aandelen 
zoals Nestlé. In een Europees of wereldwijd 
belegde aandelenportefeuille wordt de positie in 
Zwitserse aandelen het best beperkt. Beleggen 
in Zwitserse obligaties is niet aan de orde omdat 
de rendementen negatief zijn. Ook zijn we eerder 
negatief voor de Zwitserse frank.

Schenken met voorbehoud  
van vruchtgebruik
U kunt inderdaad effecten aan uw dochter schenken en toch nog genieten van 
een inkomen. U doet dan, via tussenkomst van een notaris, een ‘schenking met 
voorbehoud van vruchtgebruik’. De naakte eigendom van de effecten gaat 
dan over op uw dochter en u behoudt het vruchtgebruik. Op het moment dat u 
overlijdt, wordt uw dochter de volle eigenaar van de effecten. Uw vruchtgebruik 
dooft dan uit en gaat zonder dat er nog successierechten verschuldigd zijn 
over naar uw dochter.
Woont u in Vlaanderen of Brussel dan betaalt u bij een Belgische notaris, naast 
de notariskosten, ook een schenkingsrecht van 3 %. Deze belasting wordt 
berekend op de volledige waarde van de geschonken effecten en dus niet enkel 
op de naakte eigendom. In Wallonië bedragen de schenkingsrechten 3,3 %. 
Door het betalen van deze schenkingsrechten is de schenking fiscaal definitief. 
Bij uw overlijden moeten erop de geschonken som geen successierechten 
meer betaald worden.
Als u een grote beleggingsportefeuille heeft, zijn deze schenkingsrechten veel 
lager dan de successierechten die uw dochter zou moeten betalen wanneer u 
niets onderneemt en deze effecten bij uw overlijden nog in uw nalatenschap 
zitten.

Het bijkomend voordeel is dat u van de vruchten van de effecten, dus de 
uitgekeerde coupons, kunt blijven genieten zolang u leeft. Maar wat als er, zoals 
in uw geval, geen coupons worden uitgekeerd omdat de effecten kapitaliseren?

U kunt vruchtgebruik zelf omschrijven  
Het komt er dan op aan om de vruchten nader te omschrijven in de 
schenkingsakte. Dit is fiscaal-juridisch perfect mogelijk. Zo kunt u in de 
schenkingsakte laten opnemen dat u bv. de meerwaarde per kalenderjaar 
van de kapitaliserende effecten wenst. Uw dochter zal dan elk jaar voor de 
tegenwaarde van de meerwaarde deelbewijzen van de fondsen verkopen en 
deze som aan u uitkeren.

Vragen
van onze lezers

Hebt  u vragen over het openen van een rekening 
in vruchtgebruik en naakte eigendom, dan kunt u 
altijd terecht bij uw financieel adviseur. 

→ L.R. uit Beringen
Ik ben alleenstaande en zou in het kader 
van successieplanning al een deel van 
mijn effecten willen schenken aan mijn 
dochter via de notaris. Ik zou graag een 
inkomen behouden uit deze effecten. 
Ik heb uitsluitend kapitalisatiefondsen 
zonder coupon in mijn portefeuille.  
Is dat een probleem?
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De farmasector presteert al vier jaar zeer goed en ook 
de voorbije 12 maanden waren een voltreffer: de 
MSCI World Health Care ging er ruim 17 % op vooruit, 

terwijl de MSCI World een stijging van 7 % liet optekenen. 
Ondanks deze mooie prestaties blijven we nog altijd positief 
voor de farmasector, om de volgende redenen:

→  De bedrijven uit deze sector kunnen gezonde balansen 
voorleggen, genereren een aantrekkelijke kasstroom en 
bieden een aanzienlijk dividendrendement. Bovendien 
zijn de meeste farma-aandelen niet overgewaardeerd. 

→  De sector zal voordeel halen uit verschillende 
groeifactoren zoals: 

 -  de verhoging van de uitgaven in de gezondheidszorg, 
vooral in de groeilanden; 

 -  en de commercialisering van nieuwe geneesmiddelen 
om tegemoet te komen aan nieuwe medische noden 
voor bijvoorbeeld ‘neurodegeneratieve ziektes’, zoals 
Alzheimer en Parkinson. 

→  Er zitten heel wat geneesmiddelen in de ‘pipeline’ 
(ontwikkelingsfase). 

→  Op basis van de MSCI World Index is de verwachte 
winstgroei van de farma-industrie voor 2015 (10 %) 
hoger dan voor de markt in haar geheel (8 %).

U mag ook niet vergeten dat het hier om een zeer gevarieerde 
sector gaat, die niet enkel de grote gekende farmabedrijven 
omvat (zoals Pfizer, UCB, …) maar ook bedrijven die medisch 
materiaal leveren, biotechondernemingen, etc. 

Als u wenst te beleggen in deze sector, dan kan 
dit via een fonds dat belegt in een wereldwijd 
gespreide selectie van farma-aandelen. Voor 
meer inlichtingen kunt u terecht in uw Belfius-
kantoor of op belfius.be.

De financieel adviseur van uw Belfius-kantoor 
geeft u met plezier meer info over deze sector 
en bekijkt met u welke plaats deze in een goed 
gespreide beleggingsportefeuille mag innemen.

→ P.B. tijdens de webinar 
van 27 januari
Is de farmasector nog 
interessant in 2015?

→ J.C. tijdens de webinar 
van 27 januari
Wat denkt u van beleggen 
in aandelen van de Europese 
industriesector?

De industriesector in het algemeen is een sector die 
ons momenteel zeker kan bekoren, en de Europese 
aandelen in het bijzonder.

→  De verstedelijking en de behoeften aan infrastructuur 
(vooral) in de groeilanden blijven de sector ondersteunen. 

→  De bedrijven beginnen weer meer te investeren in 
automatisering en robotisering om de productielijnen 
rendabeler, efficiënter en veiliger te maken, de kwaliteit 
van de producten te verbeteren en (in sommige regio’s) 
het gebrek aan arbeidskrachten op te vangen.

→  De steeds strengere milieureglementering legt nieuwe 
emissienormen op voor sommige voertuigen/machines, 
waardoor motoren, turbines en/of andere mechanische 
onderdelen moeten worden vervangen.

→  De sector zou moeten profiteren van het plan-Juncker 
dat de financiering van infrastructuurprojecten zou 
moeten ondersteunen.

→  De resultaten van de industriebedrijven zijn eerder 
goed (vooral in de VS). Ook voor de Europese industrie-
aandelen verwachten we nog een mooie inhaalbeweging.

e farmasector presteert al vier jaar zeer goed en ook 
de voorbije 12 maanden waren een voltreffer: de 
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‘Made in Germany’    heeft de wind in de zeilen!

Enkele vaandeldragers  
van ‘Made in Germany’
Als men naar een voorbeeld van een Duitse onderneming vraagt zullen 
velen een automerk opgeven, zoals Mercedes (Daimler) of BMW. In de 
automobielwereld zijn de ‘Deutsche Premiumprodukte’, een soort 
verlengstuk van ‘Made in Germany’, dan ook een symbool geworden 
van kwaliteit, degelijkheid, technologie en luxe. Maar de Duitse beurs 
telt nog heel wat andere pareltjes: we bespreken er hier drie2, die - elk 
in hun eigen activiteitssector - weergeven waarvoor ‘made in Germany’ 
symbool kan staan.

‘Made in Germany’ maar … in euro
Paradoxaal genoeg was Duitsland een van de meest uitgesproken 
tegenstanders van de recente maatregelen van de Europese Centrale 
Bank, maar is nu net een van de grootste begunstigden ervan. 

De bekendmaking van die maatregelen heeft aan de ene kant immers 
gezorgd voor een verdere daling van de euro, die flirt met niveaus die 
niet meer gezien waren sinds 2003. Die daling is nu net een buitenkans 
voor exportondernemingen waarvan de producten en/of diensten 
minder duur en dus concurrerender worden door dit simpele wissel-
koerseffect. En qua export zijn de Duitsers nog altijd wereldkampioen: 
56 % van de inkomsten van de ondernemingen van de DAX wordt 
gegenereerd buiten de eurozone! In 2014 boekte Duitsland een nieuw 
uitvoerrecord van zo maar eventjes 1 134 miljard euro!

De daling van de euro heeft nog een tweede gunstige uitwerking op 
de boekhouding van de multinationals in de eurozone, dus ook op die 
van de Duitse. Bij het consolideren van de inkomsten van buitenlandse 
dochterondernemingen geeft het munteffect een extra boost aan de 
inkomsten van die ondernemingen. Tegen een koers van 1,30 USD voor 
1 EUR is 1 000 USD winst in de Verenigde Staten 769,23 EUR waard 
op de balans van de Duitse onderneming. Tegen een koers van 1,15 is 
diezelfde 1 000 USD winst 869,57 EUR waard!3

Anderzijds heeft de Duitse rente dankzij de monetaire versoepelings-
maatregelen van de ECB nooit zo laag gestaan. De rendementen op 
Duitse staatsobligaties zijn negatief voor looptijden tot 7 jaar! De tien-
jaarsrente bedraagt amper 0,26 % (op 26-02)! In die omstandigheden 
kunnen de Duitse ondernemingen zich ook nog eens heel goedkoop 
financieren.

Op het einde van de 19de eeuw werd het label ‘Made in Germany’ door de 
Britse douane aanvankelijk gebruikt om ingevoerde Duitse producten te 
stigmatiseren en de Britse consumenten ertoe aan te zetten producten 
van de Commonwealth te kopen. Die protectionistische maatregel heeft 
zich eigenlijk stilletjesaan tegen zijn uitvinders gekeerd. De Duitse pro-
ducten hadden een zo goede reputatie dat dit discriminerende label al 
heel snel een kwaliteitslabel werd. De Duitse industriëlen zijn het dan 
ook meteen zelf op hun producten gaan aanbrengen.

Momenteel staat ‘Made in Germany’ nog altijd voor degelijkheid en 
kwaliteit. Maar welke ondernemingen gaan er achter dat label schuil? 
Straalt de reputatie van hun producten af op hun beurskoers en zijn ze 
dan ook koopwaardig?

DAX: de index ‘Made in Germany’
Bekijken we eerst wie er actief is op de Duitse beurs. Daartoe analy-
seren we de DAX, de referentie-index van het financieel centrum van 
Frankfurt. Die index omvat de grootste 30 Duitse ondernemingen zoals 
Bayer, Daimler, Siemens, Adidas of Lufthansa.

De staafdiagram op de bladzijde hiernaast toont de verdeling over de 
diverse ondernemingen naargelang van hun sector. We zien twee opmer-
kelijke aspecten:
→  Ten eerste ontbreken de waarden uit de energiesector, wat momenteel 

een voordeel kan zijn gelet op de veeleer moeilijke prognose voor 
deze sector als gevolg van de lagere olieprijzen (dalende inkomsten, 
bevriezing van de investeringen).

→  Ten tweede vinden we een meerderheid aan zogenaamd cyclische 
ondernemingen. Dat zijn ondernemingen uit de industriële sector 
(zoals Siemens), de chemie (zoals BASF), de technologie (zoals SAP) 
of de cyclische consumptie (zoals BMW). Die ondernemingen zouden 
moeten kunnen profiteren van de - zij het bescheiden - groeiver-
snelling in Europa. Als de economie weer aantrekt en de werkloosheid 
daalt, stijgen het aantal investeringsaanvragen en de consumptie 
immers, wat hun inkomsten ten goede komt. De impact van de lagere 
olieprijzen op hun energiefactuur zal eveneens aanzienlijk zijn.

Niemand betwist de rol van Duitsland als locomotief van de eurozone. Toch deed de Duitse beurs het in 
2014 iets minder goed in vergelijking met de Europese referentie-index, de Stoxx 600. In 2015 zal de 
Europese groei wellicht blijven aantrekken. De DAX1 maakte dit jaar overigens een blitzstart. ‘Made in 
Germany’ zou opnieuw de onbetwiste leider kunnen worden!

1.  De DAX (Deutscher AktienindeX) is de belangrijkste Duitse beursindex en 
wordt beheerd door Deutsche Börse. Merk op dat de DAX, in tegenstelling 
tot de andere indexen, een ‘total return’-index is, die dus ook de dividenden 
mee in rekening neemt. Het is dan ook niet zo evident om de evolutie ervan 
te vergelijken met die van andere indexen.

2. De merken (en hun logo’s) zijn puur illustratief.
3.  Dit is een louter illustratief voorbeeld. De vermelde cijfers zijn niet 

gegarandeerd.
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Besluit 
De Duitse aandelen beschikken over heel wat steun-
factoren en zullen er in 2015 wellicht uitspringen:
→  heel wat cyclische waarden pikken immers een 

graantje mee van een economisch herstel;
→  de zwakke euro speelt in het voordeel van hun 

export;
→  lage olieprijzen zorgen voor een lagere energie-

factuur, vooral voor industriële en chemische 
bedrijven, die veel energie verbruiken;

→  goedkoper dan hun Europese en Amerikaanse 
tegenhangers, met hogere winstverwachtingen.

Wilt u beleggen in Duitse aandelen? Neem dan 
gerust contact op met uw financieel adviseur. 
Samen met u maakt hij een analyse van uw 
beleggings portefeuille, en stelt hij u afhankelijk 
van uw beleggingsstrategie de best mogelijke alter-
natieven voor.

BASF (Chemie)
Activiteit: BASF is wereldleider op het gebied van chemie en is actief in tal van sectoren: 
plastic, landbouw, energie, bouw, automobiel en ook nog olie en gas.

Sterkte punten Aandachtspunten
→  Aanzienlijke liquide middelen die onder meer al jarenlang 

de betaling van een stabiel en interessant dividend 
mogelijk maken (ongeveer 3,5 % in 2015 (Factset-bron)).

→  De spitssegmenten van de chemie zijn in opmars.
→  Een van de specifieke kenmerken van de onderneming 

heeft betrekking op het beheer van de geïntegreerde 
productiesites via dochteronderneming Verbund (bijna 
400 sites). Het productieafval van het ene segment dient 
als basis voor het vervaardigen van andere producten, 
enz. Dat levert heel wat energie- en grondstof-
besparingen op, minder logistieke noden en creëert 
synergiemogelijkheden.

→  Forse blootstelling aan Rusland.
→  Keuze van bepaalde investerin-

gen (dalende volumes voor olie 
en gas).

→  Relatief duur aandeel.

Infineon (Technologie)
Activiteit: Als spin-off van Siemens die werd opgericht in 1999, produceert Infineon halfgeleiders. 
Zijn strategie draait rond 3 centrale thema’s: energie-efficiëntie, mobiliteit en veiligheid.

Sterkte punten Aandachtspunten
→  Structurele groei van het segment door de toename 

van ingebouwde elektronica in wagens en een goed 
draaiende automarkt.

→  Gespecialiseerd in energiebesparende circuits.
→  De recente afronding van de overname van International 

Rectifier, een Amerikaanse concurrent, kan de onder-
neming marktleider maken in het segment eenmaal de 
inkomsten worden meegerekend (17 % marktaandeel).

→  Het integratieproces van Inter-
national Rectifier zou vertraging 
kunnen oplopen.

→  Grote afhankelijkheid van China, 
dat tekent voor 30 % van de 
verkoop.

Fresenius (Gezondheidszorg)
Activiteit: Fresenius biedt producten en diensten aan voor dialysebehandelingen, 
voor ziekenhuizen en thuiszorg. 

Sterkte punten Aandachtspunten
→  40 % van de inkomsten komt uit de Verenigde Staten.
→  Dochteronderneming Helios, gespecialiseerd in zieken-

huisbeheer, kocht in 2014 een vijftigtal ziekenhuizen. 
Na de opwaardering ervan zouden synergieën nieuwe 
inkomsten moeten opleveren.

→  Na de problemen met de FDA op het gebied van regelge-
ving en machtigingen, werd in de Verenigde Staten een 
nieuwe productiesite goedgekeurd, wat voor dit jaar een 
groeifactor is.

→  Goede prestatie in 2014, dus 
risico op winstnemingen in 2015, 
maar de fundamenten blijven 
goed op halflange en lange 
termijn.

→  Gevoeligheid voor de evolutie van 
de euro/dollar-wisselkoers in de 
loop van het jaar.

 DAX: sectorverdeling 
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Elke maand een kleine belegging 

maakt straks een groot verschil.

*Aanbod geldig onder voorwaarden, van 1 februari 2015 t.e.m. 31 maart 2015. Voor meer details, raadpleeg het reglement in uw Belfius-kantoor of op belfius.be/flexinvestplan.
Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

Beleg vanaf nu maandelijks met Belfius Flex Invest Plan
en krijg 50 euro* die we voor u beleggen. Start in uw 
kantoor of op belfius.be/flexinvestplan.
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