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Vreemde munten in uw portefeuille:   
zegen of vloek? 
Beste lezer

Alle ogen waren de voorbije weken gericht op Janet Yellen, de 
voorzitster van de Amerikaanse centrale bank. “Doet ze het of 
doet ze het niet”, was de vraag die menig belegger bezighield. 
Het was de veelbesproken en langverwachte Amerikaanse 
renteverhoging, de eerste sinds 2006. Ondertussen weten 
we dat ze het nog niet aandurfde. De wereldeconomie moet 
eerst nog wat steviger op de rails staan. Vooral de groeilanden 
konden weer even opgelucht ademhalen. Hun aandelen- en 
obligatiekoersen staan al maanden onder druk in afwachting 
van het Amerikaanse rentebesluit. En ook hun munten moeten 
het al een hele tijd stevig ontgelden. Denk maar aan de Turkse 
lire… Op pagina 9 bespreken we alvast wat u nu best doet als 
u enkele jaren geleden in Turks obligatiepapier investeerde.

Worden obligaties uitgegeven in deze fors afgestrafte 
munten opnieuw interessant? Of kiest u best nog even 
voor groeilandobligaties uitgegeven in harde munten 
zoals de Amerikaanse dollar om het rendement van uw 
obligatieportefeuille op te krikken? U leest er meer over op 
pagina’s 10-11! 

Ook de Noorse kroon is al een tijdje in minder goeden 
doen. Niet verwonderlijk, gezien de stevige daling van de 
olieprijzen – waar we trouwens niet meteen een fors herstel 
van verwachten (zie pagina 3). Hebt u Noorse obligaties in 
portefeuille of overweegt u om ze te kopen? Kijk dan zeker 
even op de bladzijde hiernaast. 

Zoals u merkt, staan vreemde munten centraal in dit 
nummer. Ze spelen dan ook een belangrijke rol in uw 
beleggingsportefeuille. Ze kunnen uw resultaat mooi opkrikken 
– denk maar aan de stevige stijging van de Amerikaanse dollar 
– of onderuit halen – zoals spijtig genoeg het geval was bij heel 
wat groeilandbeleggingen. Maar ook dichter bij huis spelen 
muntrisico’s een rol. Het dure Britse pond en de Zwitserse 
frank spelen bedrijven uit die landen parten. Vandaar onze 
huidige voorkeur voor aandelen uit de eurozone boven Europa 
(zie pagina’s 6-7).

Veel leesplezier

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 oktober 2015. Dit document is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden 
als beleggingsadvies. 
Concept & lay-out: www.chriscom.be

Isabelle Bohets,  
Senior Advisor Investment 
Strategy
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De Noorse kroon werd lange tijd beschouwd als veilige haven in moeilijke tijden dankzij de sterke fundamenten van 
de Noorse economie. Door de forse inkomsten uit olie- en gasexploitatie behoren de Noren immers tot de rijkste 
Europeanen. Na de sterke daling van de olieprijs kwamen de economische groei en de Noorse kroon echter onder 
druk. De kroon daalde tegenover de euro zelfs tot het laagste niveau sinds de financiële crisis. Is de Noorse kroon 
(NOK) nu een koopje?

Olie: een zegen? 
Noorwegen behoort tot de twintig grootste olieproducenten ter wereld 
en is de zevende grootste gasproducent. Ruim 20 % van het nationaal 
inkomen wordt door de oliesector gerealiseerd en olie maakt meer dan de 
helft uit van de uitvoer. Door de olieontginning ontstond een bloeiende 
toeleveringsindustrie. Zo maken de Noren deel uit van de wereldtop in 
de productie en de uitbating van boorplatformen, in raffinagetechnieken 
en zeebodemonderzoek. Dankzij de oliedollars profiteren de Noren van 
een uitgebreide sociale zekerheid en konden steeds hogere lonen worden 
uitbetaald. Zo stegen tijdens de voorbije 15 jaar de arbeidskosten zes maal 
sneller dan in Duitsland.

De keerzijde van de medaille
De grote afhankelijkheid van gas en olie breekt de Noren nu zuur op. De 
dalende olieprijs heeft de rendabiliteit van de investeringen in de oliesector 
fel aangetast. Volgens gegevens van het Noors Petroleum Directoraat komt 
de Noorse petroleumsector pas uit de kosten wanneer petroleum minstens 
60 USD per vat opbrengt. Vandaag bedraagt die prijs minder dan 50 USD per 
vat. Het is dan ook begrijpelijk dat de investeringen in de olie-industrie worden 
teruggeschroefd. Volgens de Noorse centrale bank zou deze neerwaartse 
spiraal pas tegen medio 2016 kunnen keren.

Economische groei afgeremd
Door de daling van de investeringen in de oliesector heeft de Noorse cen-
trale bank de groeiverwachting voor 2015 verlaagd tot 1,3 %, daar waar de 
groei in 2014 nog 3 % bedroeg. In september werd daarom de beleidsrente 
nogmaals verlaagd tot het historisch laag niveau van 0,75 %. Op de valuta-
markten wordt verwacht dat de lage groeicijfers de centrale bank nogmaals 
zal aanzetten tot een rentedaling. Het positieve renteverschil met de andere 
Scandinavische munten én de euro zou daardoor wegsmelten. De NOK wordt 
zo minder aantrekkelijk voor de belegger.

Noorwegen bankroet?
Het is niet omdat de olie-inkomsten krimpen dat Noorwegen op de rand 
van het failliet staat. De Noren deden er goed aan in 1990 een staatsfonds 
op te richten met het doel een belangrijk deel van de olie-inkomsten op te 
potten en te herinvesteren voor het ogenblik waarop de oliestroom zou droog 
vallen. Dit fonds is nu een 750 miljard euro groot, bijna het dubbele van het 
jaarlijks nationaal inkomen. Het jaarlijks minimumrendement dat op lange 
termijn wordt nagestreefd is 4 %. Deze 4 % mag jaarlijks door de Noorse 
overheid in haar begroting gebruikt worden. Zo blijft het kapitaal gevrijwaard. 
Buiten dit reservefonds kan Noorwegen ook bogen op goede fundamenten. 
Met een schuld van minder dan 30 % van het nationaal inkomen en een 
begrotingsoverschot van 3,5 % zijn de overheidsfinanciën heel gezond. De 
handelsbalans is nog altijd positief en het overschot op de betalingsbalans 
bedroeg in juni 9 % van het bbp. Wel is de werkloosheid licht gestegen, 
voornamelijk door de inkrimping in de olie-industrie, en wordt voor 2015 
op 4,5 % geschat, wat toch nog ruim onder het Europees gemiddelde ligt.

Is de Noorse kroon nu goedkoop 
of nog te duur?
Door de dalende koers van de Noorse kroon kreeg de belegger eind september 
voor 1 euro 9,4 NOK tegenover 8,2 NOK een jaar geleden. De NOK verloor dus 
15 % in waarde en is zo historisch goedkoop tegenover de euro. Daarenboven 
ligt de effectieve wisselkoers – zie kaderstuk - 17 % onder het gemiddelde 
van de voorbije tien jaar. Op korte termijn is de verdere evolutie van de Noorse 
kroon moeilijk in te schatten. De koers hangt immers nauw samen met de 
verdere evolutie van de olieprijs en de rentepolitiek van de Noorse centrale 
bank. Toch is de financiële toestand van Noorwegen gezond. Daarom zien 
wij de Noorse kroon op termijn terug verbeteren tegenover de euro.

De Noorse kroon onttroond?

Besluit
De dynamische belegger die nog geen NOK in de obligatie-
portefeuille heeft mag een kleine positie opbouwen gezien 
het goedkope instapniveau. Voor een bijkomende belegging 
in NOK wachten we nog af gezien de onzekerheid over de 
olieprijs en het lager rentevoordeel.

De effectieve wisselkoers geeft de waarde weer van een munt 
ten overstaan van de munten van al haar handelspartners. Elke 
handelspartner krijgt een belang in de wisselkoersberekening dat 
gelijk is aan het belang van die partner in de totale handel met het 
specifieke land. Als maatstaf voor de duurte (of koopkracht) van 
de munt en om de effecten van haar bewegingen in te schatten, 
is het dus beter de effectieve wisselkoers te gebruiken. Daalt de 
effectieve wisselkoers van de NOK, dan wordt de NOK goedkoper 
tegenover de munten van de belangrijkste handelspartners van 
Noorwegen, waaronder de eurozone. Zo wordt de Noorse uitvoer 
naar de eurozone goedkoper. Dat betekent echter ook dat de 
producten die uit de eurozone worden ingevoerd, voor de Noren 
duurder worden. Uit de effectieve wisselkoers kan dus worden 
afgeleid of een munt al dan niet duur is, en in welke mate de munt 
de uitvoer al of niet zal ondersteunen.

 Evolutie EUR/NOK 
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Volatiliteit blijft
de financiële markten beheersen

Volatiliteit of forse koersschommelingen blijven de 
markten beroeren. Dat is het minste wat we kunnen 
zeggen over de afgelopen weken. Positieve en 
negatieve beurssessies wisselen elkaar voortdurend 
af. Maar ook op de wissel- en obligatiemarkten weten 
de handelaars geen richting te kiezen. De boodschap 
van de Amerikaanse centrale bank kan de zenuwen niet 
kalmeren. Wel integendeel.

Amerikaanse centrale bank 
verhoogt rente niet
Hoewel de meningen over het al dan niet verhogen van de 
Amerikaanse kortetermijnrente verdeeld waren, zorgde de beslissing 
om het niet te doen voor heel wat nervositeit. De stevige groei op de 
Amerikaanse arbeidsmarkt en het herstel van de economische groei 
in de eerste helft van het jaar waren zeker elementen die pleiten voor 
een eerste renteverhoging. Maar aan de andere kant is er nog geen 
sprake van overdreven loonstijgingen en is de inflatie nog steeds 
lager dan het streefniveau van 2 %. Daarnaast heeft de Amerikaanse 
centrale bank (Fed) bij haar beslissing ook rekening gehouden met 
de internationale context. De onzekerheid over de groeivertraging 
in China en de gedaalde grondstofprijzen hebben een belangrijke rol 
gespeeld in het beslissingsproces. Om de voorzitster van de Federal 
Reserve Janet Yellen te citeren: “De Amerikaanse economie is erg 
verbonden met de rest van de wereld en de Fed wenst meer tijd om 
de impact van de internationale ontwikkelingen op de Amerikaanse 
economie te begrijpen.”

Na de beslissing daalde de rente zowel in de VS als in de eurozone. 
De dollar verzwakte tegenover de euro en de beurzen reageerden 
negatief. Beleggers vrezen immers dat de wereldeconomie er erger 
aan toe is, dan initieel gedacht. Is dit zo?

 Marktreactie na de Fed-beslissing op 17 september 

 Langetermijnrente daalt 

 Overheidsrente VS 10 jaar
 Overheidsrente Duitsland 10 jaar
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 Euro wordt duurder 
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 Beurzen 
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Eerst en vooral heeft de Fed de rentestijging uitgesteld, maar uitstel 
betekent geen afstel. Een eerste stijging komt eraan: misschien al in 
december en zo niet dan wellicht in het eerste kwartaal van 2016. 
Waarom? De Amerikaanse economie verkeert in goede gezondheid. 
Dankzij forse consumptiebestedingen kent ze een groei van 3,7 % in het 
tweede kwartaal. De arbeidsmarkt is bijna in evenwicht. Voorlopig lijkt 
de VS weinig last te hebben van de sterke dollar. Al kan die wel een rol 
gespeeld hebben bij de beslissing van de Fed. Een sterke dollar remt de 
export af en houdt de inflatie laag omdat de prijzen van geïmporteerde 
goederen dalen.

Chinese groeivertraging, 
geen harde landing 
Ten tweede vertraagt de Chinese groei. De overgang van een 
economie die zich vooral toelegde op export naar een model gericht 
op binnenlandse consumptie en diensten vraagt tijd. We merken dat de 
kloof tussen de slabakkende industrie en de groei in de dienstensector 
steeds wijder wordt. Ook de privé-consumptie blijft op een behoorlijk 
peil en daar zal de recente beurscrash weinig aan veranderen omdat 
de Chinese gezinnen slechts een klein deel van hun vermogen in de 
aandelenmarkten hebben belegd. De Chinese groeivertraging heeft 
vooral een impact op Zuid-Korea, Singapore, Brazilië … landen die 
belangrijke handelsstromen hebben met China of die afhankelijk zijn 
van de uitvoer van grondstoffen. De rechtstreekse economische 
impact voor de eurozone en de VS is beperkt. Minder dan 8 % van de 
Amerikaanse en 5 % van de Europese export gaat naar China. Een 
groeivertraging met 1 % in China, schaaft 0,2 à 0,3 % van de groei van 
de eurozone en de VS. Voor Japan en de groeilanden zal de impact wat 
groter zijn (+/- 0,5 %). Op belfius.be, onder het luik financiële activiteit, 
kunt u meer lezen over China.

En de eurozone?
Het herstel gaat langzaam. Toch zijn er hoopgevende signalen. De 
werkloosheid is licht gedaald van 11,6 % een jaar geleden tot 10,9 % in 
juli. De verschillen tussen de lidstaten blijven wel groot. Duitsland telt 
slechts 4,7 % werklozen, Griekenland en Spanje respectievelijk 25 % en 
22,2 %. Ander lichtpunt: de kredietverlening aan de privésector neemt 
toe. Toch heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de groeivooruitzichten 
licht neerwaarts bijgesteld. Ook de inflatievooruitzichten werden 
verlaagd. Door de Chinese groeivertraging kunnen de grondstofprijzen 
immers nog een tijdje laag blijven. Voor 2015 verwacht de ECB een 
inflatie van slechts 0,1 %, voor 2016 1,1 % en voor 2017 1,7 %. Nog 
altijd onder het streefdoel van 2 %. Er gaan dan ook stemmen op om 
het obligatie-aankoopprogramma van de ECB te verlengen. Normaal 
loopt het programma af in september 2016.

Voor 2015 stelt de ECB nu een 
groei voorop van 1,4 % en die zou 
verder oplopen tot 1,7 % in 2016 
en 1,8 % in 2017.

 UW BELEGGINGEN GOED BEHEREN 
 IN DEZE VOLATIELE TIJDEN 

We houden ons hoofd koel en blijven rustig. Beurzen 
fluctueren nu eenmaal en dat de wereldwijde econo-
mische groei op een lager pitje brandt, is niet nieuw. 
Dit betekent ook dat de langetermijnrente – zeker in 
de eurozone, maar ook in de VS laag zal blijven. Onze 
strategie om aandelen te overwegen blijft dan ook 
behouden. Met accenten spelen we in op de actualiteit. 
Zo verkiezen we momenteel aandelen uit de eurozone. 
Kwaliteitsaandelen – bedrijven met een sterke balans die 
een mooi dividend uitkeren – vormen de fundamenten 
van onze aandelenportefeuille. Via beleggingsfondsen 
is een goede spreiding gegarandeerd. Maar vergeet niet 
uw aankopen te spreiden in de tijd want niemand kan 
voorspellen waar de bodem ligt. 

 De Chinese kleinhandelsverkopen groeien nog altijd 
 met 10 % per jaar 

 Kleinhandelsverkopen China - groei op jaarbasis
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Aandelen uit 
      de eurozone boven
2015 zal wellicht de geschiedenis ingaan als het beursjaar dat een vliegende start nam, een 
zomerstorm over zich heen kreeg en hopelijk in de herfst in rustiger vaarwater terecht komt 
waardoor een deel van de winsten toch geconsolideerd kunnen worden. Ook de regionale 
verschillen zijn groot. Binnen Europa is het geen verrassing dat de Griekse beurs de hekkensluiter 
is met een verlies van bijna 18 % (op 24-09-15). Het verlies van de Britse beurs (-5 % dit jaar in 
pond sterling) kan misschien wel vragen oproepen. De Britse economie doet het immers goed.

De Britse economie groeit al tien kwartalen op rij en in 
2015 zou de economie met een stevige 2,8 % moeten 
aantrekken. De werkloosheidsgraad is gedaald tot amper 
5,3 %, het laagste niveau sinds 2008 en de lonen kenden dit 
jaar al de sterkste stijging in vier jaar tijd. Voor de eurozone 
wordt gemikt op een groei van slechts 1,4 % en blijft de 
werkloosheid, hoewel wat afgenomen, met 10,9 % hoog. 
Waarom blijven de Britse aandelen dan achter? 

→  Het dure pond maakt Britse producten minder 
aantrekkelijk voor consumenten uit de eurozone. Het 
Britse pond is de afgelopen 5 jaar met 14 % gestegen 
tegenover de euro. De Britse bedrijven die vooral 
exporteren naar de eurozone hebben het dus niet 
gemakkelijk. 

→  De samenstelling van de Britse beurs: de energiesector 
is er sterk vertegenwoordigd met een gewicht van bijna 
14 %. In de eurozone neemt de energiesector minder 
dan 5 % van de beurskapitalisatie voor haar rekening. De 
fors gedaalde olieprijs zet de winsten en beurskoersen 
van bedrijven zoals BP en Royal Dutch Shell onder druk. 

→  Het is opvallend dat de economische cycli van het 
Verenigd Koninkrijk nog steeds nauwer aansluiten op 
die van de Verenigde Staten dan op die van de eurozone. 
Net zoals in de VS is er discussie over de timing van 
een eerste renteverhoging. Terwijl er in de eurozone al 
stilletjesaan gehoopt wordt op een verdere versoepeling 
van het monetaire beleid. Beurzen presteren vaak 
ondermaats tijdens de periode die een rentestijging 
vooraf gaat. Dit zien we momenteel zowel in de VS als 
in het VK. 

→  Een zweem van onzekerheid rond een al dan niet Brexit 
blijft als een zwaard van Damocles boven de Britse 
beurs en economie hangen. Ten laatst eind 2017 komt 
er een referendum over het al dan niet verlaten van 
de Europese Unie, een verkiezingsbelofte van premier 
Cameron. Een exit zou risico’s inhouden voor de groei 
van de Britse economie. De eurozone is immers de 
belangrijkste handelspartner van het Verenigd 
Koninkrijk. Ook bestaat de vrees dat wereldwijd actieve 
banken de Londense City zouden verlaten als het VK 
uit de EU zou stappen ... Het hoeft niet gezegd dat 
de financiële sector zeer belangrijk is voor de Britse 
economie. 

  Britse aandelen - FTSE 100 (in euro)   Euro Stoxx Index   Zwitserse aandelen - SMI (in euro)
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 Evolutie van de aandelen uit de eurozone, het VK 
 en Zwitserland in lokale munt. 

  Britse aandelen - FTSE 100 (in GBP)   Euro Stoxx Index   Zwitserse aandelen - SMI (in CHF)
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 In euro ziet het plaatje er anders uit 
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 VERTROUWEN IN DE ECONOMIE  
 VAN DE EUROZONE NEEMT TOE 
De economische groei in de eurozone, hoewel bescheiden, 
blijft op schema. Ze wordt ondersteund door:

→  Cyclische factoren: goedkope olie, competitieve euro, lage 
rentevoeten en een Europese Centrale Bank die niet zal 
aarzelen om de steunmaatregelen te verlengen als nodig. 
Positief is alvast dat de kredietverstrekking aan de private 
sector sinds maart niet meer daalt.

→  Structurele factor: Duitsland zal zijn economisch model 
meer richten op de binnenlandse vraag wat de andere 
landen van Europa ook ten goede zal komen.

→  De landen uit de periferie raken stilaan uit de crisis. 
De structurele maatregelen die Spanje nam, o.a. de 
hervorming van de arbeidsmarkt, werpen vruchten af. 
De Spaanse economie zou dit jaar met 2,7 % groeien.

De economie in de eurozone herstelt zich verder, 
politieke daadkracht blijft echter wel nodig. De Griekse 
schuldencrisis is nog niet volledig van de baan en ook in 
Spanje zijn er nog verkiezingen.

 TARGET RETURN, DYNAMIC  
 ALLOCATION OF TOTAL RETURN 
Allemaal hippe namen voor 
alternatieve fondsen die ongeacht de 
marktomstandigheden een positief 
rendement willen voorleggen.
Wilt u weten hoe deze fondsen juist werken? 
En wat hun toegevoegde waarde is in uw 
beleggingsportefeuille? Schrijf dan in voor  
een online interactieve infosessie op dinsdag  
27 oktober om 20 uur via belfius.be/webinar.

Conclusie
Europese kwaliteitsaandelen blijven een plaats verdienen in uw 
aandelenportefeuille. Britse en Zwitserse aandelen hebben het 
echter wat moeilijker. De duurdere GBP en CHF wegen immers 
op de concurrentiekracht van deze bedrijven. Vooral aandelen 
uit de landen uit de eurozone genieten momenteel dan ook onze 
voorkeur. Een extra diversificatie naar aandelenfondsen die 
zich specifiek richten op de eurozone is bijgevolg een goede 
strategie.

Momenteel geven we nog steeds een ‘verkopen’-advies 
voor Britse aandelen die een gewicht hebben van 30 % 
in een Europese aandelenindex. 

Ook de Zwitserse aandelen hebben er een moeilijk jaar 
opzitten. Zij vertegenwoordigen 15 % van de totale 
Europese beurskapitalisatie. De Zwitserse frank werd 
op 15 januari in een klap 20 % duurder toen de centrale 
bank besliste het koersplafond tegenover de euro los te 
laten. Wie Zwitserse aandelen, vaak kwaliteitsbedrijven, 
heeft, mag ze behouden. 
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Maatstaven om aandelen 
te beoordelen (deel 1)

Bij Belfius vinden we het van essentieel belang 
u correct te informeren en de soms moeilijk 

toegankelijke begrippen te verduidelijken. In deze 
‘coaching’ zetten we een aantal ratio’s die een 

hulpmiddel zijn om te bepalen of aandelen al dan 
niet duur zijn, op een rij. De koers-winstverhouding 

is de meest gebruikte, maar ook de 
koers/boekwaarde en het dividendrendement 

zijn belangrijke parameters. 

Ook al is de k/w een eenvoudige en vaak gehanteerde indicator 
waarmee beleggers snel een vergelijking kunnen maken tussen 
aandelen of aandelenindexen, het is zeker geen wondermiddel. 
De k/w heeft zijn beperkingen en volstaat op zich niet om een 
beleggingskeuze te maken. Tal van andere factoren, zoals de 
rentevoeten of de inflatie bijvoorbeeld, beïnvloeden de finan-
ciële markten en moeten in aanmerking worden genomen. In een 
volgende coaching bespreken we de koers/boekwaarde en het 
dividendrendement. 

De k/w of koers-winstverhouding is een eenvoudige manier om 
een aandeel te waarderen. U deelt de koers van een aandeel door 
de gerealiseerde of verwachte winst per aandeel. Zo kostte het 
Colruyt-aandeel op 18 september bijna 42 euro. In 2014 bedroeg 
de courante winst (zonder uitzonderlijke elementen) per aandeel 
2,35 euro. Dit geeft een k/w-verhouding van 17,8 (=41,80/2,35). Dit 
betekent dat het Colruyt1-aandeel wordt verkocht tegen een prijs 
die 17,8 keer hoger ligt dan de waarde van de winst per aandeel, 
of dat de beleggers bereid zijn bijna achttien jaar winst te betalen 
om dit aandeel te verwerven. Hoe lager de k/w-verhouding, hoe 
goedkoper een aandeel. 

1.  Het Colruyt-aandeel werd louter ter illustratie gekozen. Belfius 
geeft dan ook geen enkel advies m.b.t. dit aandeel.

CO
AC

HI
NG

 K/w historiek van het Colruyt-aandeel t.o.v. 
 zijn gemiddelde van de afgelopen 10 jaar 

  Koers/Winst    Gemiddelde laatste 10 jaar

  CAPE    Gemiddelde laatste 10 jaar

 CAPE: Europese aandelen zijn correct gewaardeerd 

Hoe interpreteren?
De k/w van één aandeel levert ons echter niet zo veel informatie 
op. Pas als we dit gegeven in perspectief plaatsen, met andere 
woorden vergelijken met de k/w van de sector of regio, wordt het 
interpreteerbaar. De k/w van de Europese retailsector is twintig. 
Het Colruyt-aandeel lijkt dus niet te duur. Belangrijk is ook rekening 
te houden met de inschatting van de toekomstige winstevoluties. 
Analisten maken ramingen van de toekomstige winst. Zo schatten 
ze de courante winst voor 2015 en 2016 bij Colruyt slechts iets 
hoger in (resp. 2,41 en 2,5). 

Heel vaak wordt deze ratio geanalyseerd ten opzichte van zijn 
historisch gemiddelde. Zo kunnen we zien of de huidige waardering 
ten opzichte van de betaalde prijs en de winst uit het verleden inte-
ressant is of niet. We zien vaak dat de waarderingsratio’s van een 
onderneming in cyclussen verlopen. Ze keren altijd terug naar het 
langetermijngemiddelde. Koop dus nooit bij een k/w-verhouding van 
30 als de gemiddelde verhouding op lange termijn op slechts15 ligt. 

Een beperking aan de k/w-ratio is het feit dat winsten volatiel 
kunnen zijn, zeker bij cyclische ondernemingen. Daarom ontwik-
kelde de Amerikaanse econoom Robert Shiller de CAPE of voluit 
Cyclically Adjusted Price-to-Earnings ratio. De CAPE-ratio deelt de 
beurskoers door de gemiddelde winst per aandeel van de afgelopen 
tien jaar, gezuiverd voor inflatie. Bij een CAPE-ratio van meer dan 
20 à 25 kunnen we stellen dat de aandelen duur gewaardeerd zijn.
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Sinds mei van dit jaar zat de olieprijs opnieuw in een neerwaartse 
trend die de prijs deed dalen tot 42 USD per vat (Brent-olie), 
zijn laagste peil in zes jaar. Eind augustus veerde de prijs echter 

opnieuw wat op richting 50 USD. 

Een verdere forse prijsopstoot zit er volgens ons niet meteen in. Er 
blijft immers sprake van een overaanbod. Saoedi-Arabië, ’s werelds 
grootste olie-exporteur, is duidelijk niet van plan de olieproductie 
terug te schroeven, ondanks de fors gedaalde prijs. Ook de andere 
OPEC-landen blijven volop olie oppompen. En ondertussen is er nog de 
schalie-olie-ontginning in de VS. Het internationaal akkoord met Iran 
betekent bovendien dat een grote olie-uitvoerder stilaan ook weer op 
de markt zal komen. De groeivertraging van China, de grootste olie-
importeur ter wereld, weegt ondertussen op de vraag naar olie. Een 
groot aanbod en een zwakke vraag betekenen dat de olieprijs dus nog 
een hele tijd onder druk kan staan. Een prijs van 45 à 55 dollar per vat 
Brent-olie lijkt ons realistisch voor de komende maanden. 

Aangezien we onze olie in USD betalen, moeten we echter ook rekening 
houden met de evolutie van de EUR/USD-wisselkoers. Na de tijdelijke 
opstoot van de euro in augustus, heeft deze ondertussen opnieuw 
een daling ingezet t.o.v. de USD. Betere economische cijfers uit de VS 
brengen de langverwachte renteverhoging in de VS weer wat dichterbij, 
wat de dollarkoers ondersteunt. Een hogere rentevergoeding in de VS 
vergroot immers het rentevoordeel van USD-beleggingen en dat trekt 
beleggers aan. We verwachten dan ook dat de USD zich in de komende 
maanden verder zal verstevigen ten opzichte van de euro, wat olie voor 
ons dan weer wat duurder maakt. Misschien een goed idee dus om het 
vullen van uw mazouttank niet uit te stellen!

Vragen
van onze lezers

→ P.T. uit Diegem
Wat verwachten 
jullie van de olieprijs? 
Komt er opnieuw een 
prijsstijging aan?

 Olieprijs 

 Olieprijs (Brent) in EUR      Olieprijs (Brent) in USD
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→ V.S. uit Zinnik (Soignies)
In 2013 tekende ik in op een obligatie in Turkse 
lire. Volgend jaar komt deze obligatie op vervaldag. 
De Turkse lire is ondertussen in waarde gedaald. 
Verkoop ik mijn obligatie best zo snel mogelijk? 
Wat zijn de vooruitzichten voor deze munt?

Paniek is zelden een goede raadgever. De Turkse lire is de afgelopen jaren 
inderdaad gedaald, maar vergeet niet dat deze obligaties ook een mooie 
coupon bieden van 5,8 à 6 % per jaar. Deze hoge couponvergoeding 

compenseert voor een groot deel het geleden wisselkoersverlies. Eens uw 
obligatie op vervaldag komt, zult u wellicht ook kunnen herbeleggen aan 
aantrekkelijke rentevoeten.

Op langere termijn kan de munt terug opveren omdat de economische 
fundamenten niet slecht zijn. Op korte termijn kan de lire het echter nog 
moeilijk hebben. Nochtans waren de vooruitzichten in 2013 veelbelovend. 
Wat is er veranderd?

Na jaren van relatieve politieke stabiliteit, zagen we in de zomer van 2014 
meer en meer protest tegen het autoritaire bewind van de in augustus 
van dat jaar tot president verkozen premier Erdogan. Een president die 
de presidentiële bevoegdheden meer en meer wil uitbreiden, maar die na 
de parlementsverkiezingen van juni 2015 niet langer over een volstrekte 
meerderheid beschikt. Een coalitieregering kon niet gevormd worden. Op 
1 november moeten de Turken opnieuw naar de stembus.

Daarnaast probeert het politieke regime meer en meer invloed uit te oefenen 
op de centrale bank, wat internationale investeerders niet kunnen appreciëren. 
Koppel dit aan de politieke onzekerheid en het hoeft niet te verwonderden dat 
de Turkse lire bij de slechtst presterende groeilandmunten was de afgelopen 
3 jaar (zie tabel op p. 10).

De zwakke lire begint ook economisch te wegen. Turkije moet immers veel 
producten invoeren die door de zwakke munt duurder worden en het land 
profiteert ook veel minder van de daling van de grondstofprijzen die in USD 
noteren. De inflatie neemt dan ook toe en bedroeg 7,1 % in augustus. De 
centrale bank doet er dus goed aan de rente te verhogen om de inflatie onder 
controle te krijgen en de val van de munt te stoppen. 

De economische motor sputtert. In 2013 bedroeg de groei 4,2 %, in 2014 
nog slechts 2,9 % en hij zal dit jaar schommelen rond 2,5 %. Nochtans blijven 
de fundamenten op lange termijn positief. Turkije heeft een jonge bevolking 
(gemiddelde leeftijd jonger dan 30 jaar) en het land kon de armoede de 
afgelopen jaren fors terugdringen. In 2002 moest nog 30 % van de bevolking 
rondkomen met minder dan 4 dollar per dag, in 2012 leefde nog slechts 
2,3 % van de bevolking in absolute armoede (Bron: Wereldbank). Ook de 
overheidsfinanciën zijn gezond met een overheidsschuld van slechts 33 % 
van het bruto binnenlands product.

Zoals altijd aangeraden moet het gewicht van de Turkse lire in uw 
obligatieportefeuille beperkt zijn (2 à 3 %). Hebt u obligaties in Turkse lire 
en is het gewicht in uw portefeuille beperkt, dan raden we u aan deze bij 
te houden. 
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Beleggen in obligaties van 
groeilanden: interessant?
Met de aanhoudend lage rentetarieven in de ontwikkelde landen, kregen groeilandobligaties een 
prominentere plaats in onze referentieportefeuille. Heel wat beleggers zochten de voorbije jaren dan 
ook hun heil in de hogere rentevergoeding geboden door de groeilanden. Wie koos voor groeilandpapier 
uitgegeven in USD, deed goede zaken. Obligaties in lokale munten verging het minder goed, door de 
continue daling van de groeilandmunten. Hoe zit het vandaag? Is er beterschap op komst? En welke 
groeilandobligaties genieten de voorkeur? We vroegen het aan Nicolas Forest, verantwoordelijke van 
het obligatiebeheer bij fondsenbeheerder Candriam.

De ‘groei-‘ of ‘ontluikende’ landen 
hebben er bewogen maanden 
opzitten. Wat is er juist gebeurd?
N.F.: De verwachte renteverhoging in de VS, politieke onzekerheid, de 
groeivertraging in China: er waren factoren genoeg die de groeimarkten 
parten speelden de voorbije maanden. De anticipatie van beleggers op 
de mogelijke renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank maakte 
de markt voor groeilandobligaties uitgegeven in dollar erg kwetsbaar. Uit 
voorzorg verkochten bepaalde beleggers hun posities in de groeilanden, 
waardoor de munten onder druk kwamen en de rentetarieven opliepen. 
Vooral landen zoals Turkije, die sterk afhankelijk zijn van buitenlandse 
financiering omdat ze bijvoorbeeld meer in- dan uitvoeren en lage 
reserves aan vreemde munten hebben, waren hierbij kop van jut. 
Door de correctie van deze markten is hun verwacht rendement 
wel aantrekkelijker geworden ten opzichte van papier uitgegeven 
in de eurozone of de VS. Bij Candriam vinden we de opvolging van de 
politieke risico’s en het deugdelijk beleid in de groeilanden trouwens 
even belangrijk als de macro-economische aspecten. Politieke risico’s 
speelden dan ook een belangrijke rol tijdens de voorbije periode van 
forse marktschommelingen. Denk maar aan de perikelen rond Rusland. 
Ook landen waar verkiezingen naderen, zoals Turkije, Argentinië en 
Venezuela of die in de greep zijn van corruptieschandalen, zoals Brazilië 
en Maleisië, waren duidelijk minder populair bij beleggers. 

Op 11 augustus besliste de Chinese centrale bank bovendien om naar 
een flexibeler wisselkoersbeleid over te schakelen, met een devaluatie 
of waardedaling van de Chinese yuan tot gevolg. De devaluatie was op 
zich niet zo’n verrassing: in tegenstelling tot de andere groeilandmunten 
was de Chinese munt de voorbije jaren nog in waarde gestegen (zie 
tabel). De timing van de devaluatie verraste echter en de gebrekkige 
communicatie van de Chinese centrale bank zorgde voor heel wat 
onzekerheid over de reden van de ingreep. 

De toenemende vrees voor een forse groeivertraging in China zorgde 
ondertussen ook voor een verdere daling van de grondstofprijzen. 
China is en blijft immers de grootste grondstoffenslokop. Heel wat 
groeilanden zoals Brazilië, Rusland, Maleisië, Colombia … zijn belangrijke 
grondstoffenexporteurs. Ook hun munten kwamen bijgevolg onder 
druk. Kazachstan en Vietnam, twee landen die hun munt vastgeklonken 
hadden aan de USD, moesten ook devalueren om hun concurrentiekracht 
te vrijwaren.

Is het dan allemaal kommer en 
kwel bij de groeilanden? 
N.F.: Zeker niet! We mogen niet alle ontluikende landen over dezelfde kam 
scheren. Onder de groeilanden vinden we zowel grondstoffenexporteurs 
(vooral in Latijns-Amerika en Afrika) als -importeurs (bijvoorbeeld 
in Oost-Europa). Die laatste hebben minder last van de Chinese 
groeivertraging en ze profiteren bovendien van de forse daling van 
de olieprijzen. Olie-exporterende landen maken trouwens slechts 25 % 
uit van de groeilanden-index. Een ruime meerderheid van de groeilanden 
zag zijn energiefactuur dan ook stevig slinken de voorbije maanden, 
een opsteker voor de toekomst.

Ook het politiek risico loopt uiteraard sterk uiteen. In de Oost-Europese 
groeilanden is dat bijvoorbeeld vrij beperkt, dankzij de sterke link met 
de EU-landen. En landen als Indië en Indonesië hebben de voorbije 
twee jaar heel wat structurele hervormingen doorgevoerd, hun 
overheidsfinanciën verbeterd en het tekort op hun lopende rekening 
verminderd, waardoor ze nu minder kwetsbaar zijn voor de verwachte 
Amerikaanse renteverhoging. 

En tenslotte mogen we toch ook niet vergeten dat heel wat groeilanden 
hun schuldenlast veel beter onder controle hebben dan veel ontwikkelde 
landen. Volgens cijfers van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) 
bedraagt de overheidsschuld in groeilanden slechts 40 % van hun 
bruto binnenlands product. In de ontwikkelde landen loopt deze ratio 
op tot maar liefst 90 %! Groeilanden staan vandaag de dag dan ook 
veel steviger in hun schoenen dan 10 of 20 jaar geleden.

 Evolutie van de groeilandmunten t.o.v. de euro (bron: factset)   

  3 jaar geleden      6 mnd geleden
 -50 %  -40 %  -30 %  -20 %  -10 %  0 %  10 %  20 %

TURKSE LIRE
THAISE BAHT
ZUIDAFRIKAANSE RAND
SINGAPORE DOLLAR
RUSSISCHE ROEBEL
ROEMEENSE LEU
POOLSE ZLOTY
PHILIPIJNSE PESO
MEXICAANSE PESO
MALEISISCHE RINGGIT
INDONESISCHE RUPIA
INDISCHE RUPIA
HONGAARS FORINT
COLOMBIAANSE PESO
CHINESE YUAN
CHILEENSE PESO
BRAZILIAANSE REAL
ARGENTIJNSE PESO
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 Rentevergoeding groeilandobligaties (in lokale en harde 
 munten) in vgl. met 10-jaarsrente in de eurozone. 

 Groeilandobligaties in lokale munten (JPM GBI-EM GD)     
 Groeilandobligaties in harde munten (JPM EMBI GD)
 10-jaarsrente eurozone 

Een goed moment dan om te 
beleggen in obligaties van 
groeilanden? 
N.F.: Groeilandobligaties verdienen sowieso altijd een plaats in elke 
goed gespreide obligatieportefeuille. Ze kunnen het rendement van 
uw obligatieportefeuille opkrikken en zorgen bovendien voor de nodige 
spreiding in uw portefeuille. De onzekerheid m.b.t. de timing van de 
Amerikaanse renteverhoging en de Chinese maatregelen om een 
groeivertraging te voorkomen, zullen weliswaar op korte en middellange 
termijn nog op deze obligaties wegen. 

De voorbije maanden zijn hun koersen echter al vrij fors gedaald en 
de rentevergoedingen bijgevolg stevig opgelopen. Het gemiddeld 
rendement op staatsobligaties van groeilanden ligt momenteel ruim 
boven 6 %, vergelijkbaar met het niveau dat in september 2011 werd 
bereikt. Historisch gezien zijn de waarderingen van deze obligaties dus 
zeker aantrekkelijk. De rentestijging op deze obligaties maakt bovendien 
dat, zelfs bij een Amerikaanse renteverhoging, het rentevoordeel van 
de groeilanden nog altijd erg interessant blijft. En de fors gedaalde 
munten ondersteunen ondertussen hun concurrentiekracht, wat op 
termijn ook zijn vruchten moet afwerpen. Bovendien denken we dat de 
Chinese groeivertraging al bij al zal meevallen. Allemaal factoren dus die 
deze obligaties in de toekomst opnieuw kunnen ondersteunen. Omwille 

van de sterk uiteenlopende profielen qua politiek risico, kwetsbaarheid 
voor een Amerikaanse renteverhoging, gevoeligheid voor een Chinese 
groeivertraging, financiële gezondheid etc. is selectiviteit onder de 
groeilanden wel zeer belangrijk!

Welke groeilandobligaties genieten 
dan de voorkeur? 
N.F.: Als belegger hebt u de keuze uit groeilandobligaties uitgegeven 
in lokale munten - Turkse lire, Braziliaanse real, Thaise bath, enz. – en 
obligaties uitgegeven in zogenaamd harde munten – USD, euro. Hoewel 
heel wat lokale munten van groeilanden al vrij sterk gedaald zijn de 
voorbije jaren, en stilaan vrij goedkoop worden, denken we dat deze 
toch nog even onder druk kunnen blijven. Gespreid instappen in de tijd, 
is hier een goede tip. We hebben momenteel dan ook een voorkeur 
voor groeilandobligaties in harde munten. U bent hierbij weliswaar ook 
gevoelig voor koersschommelingen van de USD, maar we denken dat 
deze munt zich nog verder kan versterken t.o.v. de euro. 

Wat de selectie van de individuele uitgiftes betreft zorgen we uiteraard 
voor een brede spreiding over verschillende groeilanden. We verkiezen 
daarbij vooral groeilanden uit Oost-Europa zoals Hongarije en Kroatië 
boven de meer kwetsbare landen zoals Turkije, Rusland, Zuid-Afrika 
of Brazilië.

Conclusie
Groeilandobligaties blijven interessant als spreidingsmid-
del en om het rendement van uw obligatieportefeuille wat 
op te krikken. Hoewel groeilandobligaties uitgegeven in 
harde munten momenteel de voorkeur genieten, beginnen 
obligaties uitgegeven in lokale munten stilaan ook weer 
goedkoper te worden. Op korte termijn kunnen we wel 
nog heel wat koersschommelingen zien. Een combinatie 
van beide types en een spreiding van de aankopen in de 
tijd, lijken dan ook aangewezen. De beleggingsspecialist 
van uw kantoor kan u wegwijs maken in de verschillende 
mogelijkheden.
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Elke maand een kleine belegging 

maakt straks een groot verschil.
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