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Klant is koning!
Beste lezer

Op 12 oktober won de Britse Amerikaan Angus Deaton 
de Nobelprijs economie voor zijn publicaties over – onder 
meer – het gedrag van de consumenten. Als professor aan 
de universiteit van Princeton (New Jersey, VS) maakt hij sinds 
de jaren 80 een grondige studie van de verbanden tussen 
de inkomensevolutie en de consumptie in de verschillende 
lagen van de bevolking. Ook wij brengen de consument voor 
het voetlicht. 

In september deed VW-gate de automobielsector op zijn 
grondvesten daveren, nadat die in augustus al had geleden 
onder de economische vertraging en het slappe verbruik 
in China, zijn sterkste groeimotor van de jongste jaren. Het 
gesjoemel met de dieselmotoren bij Volkswagen heeft de 
autosector een nieuwe slag toegebracht. Hoe zullen de 
consumenten in de komende maanden reageren? Gelet op het 
belang van de sector voor de Duitse economie en het aura van 
het Made in Germany-label, heeft het optimisme van het hele 
Duitse bedrijfsleven een opdoffer gekregen. Reden genoeg 
om de balans op te maken van de Duitse beurs (pagina 3).

Geconfronteerd met bepaalde tariefontsporingen, wil Hillary 
Clinton, de democratische presidentskandidate, het opnemen 
voor de ‘consumenten van geneesmiddelen’ en de prijzen 
van sommige behandelingen reguleren. Haar aankondiging 
heeft paniek gezaaid onder de biotechnologieaandelen. Moet 
de belegger de zorg- of de biotechnologiesector nu mijden?  
U komt het te weten in het artikel op pagina 6.

Het weliswaar schuchtere herstel in de eurozone is 
hoopgevend. Nu de ontluikende economieën vertragen, 
concentreren we ons als belegger op de ondernemingen 
die het dichtst bij de Europese consument staan, ten koste 
van de exportbedrijven, die het effect van de goedkope 
euro langzaam zien uitdoven. Binnen de Europese aandelen 
gaat onze voorkeur nu uit naar die van kleinere bedrijven, de 
zogenoemde small caps. We overlopen hun sterke en zwakke 
punten op pagina’s 10 en 11.

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

Bernard Bemelmans,  
Senior Advisor Investment 
Strategy
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Begin 2015 waren we erg positief voor Duitse aandelen. Duitsland was de 
onbetwiste locomotief van de eurozone en het Made in Germany-label had 
duidelijk de wind in de zeilen. Van januari tot april klom de toonaangevende Duitse 
beursindex DAX ruim 24 % hoger. De voorbije maanden kwam er onverwachts 
echter heel wat tegenwind opzetten en moest de index de opgebouwde winst 
weer grotendeels prijsgeven. Wat is er gebeurd? En loont het nog de moeite om in 
Duitse aandelen te beleggen?

Aanleiding
Het Made in Germany-label staat al meer dan 125 jaar symbool voor dege-
lijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. In september kreeg deze reputatie 
echter een ferme deuk door het emissieschandaal rond Volkswagen. Uit een 
Amerikaans onderzoek bleek dat het bedrijf auto’s uitrustte met software 
die ervoor zorgt dat ze bij milieutests minder vervuilende stoffen uitstoten 
dan ze op de weg doen. Het nieuws sloeg in als een bom en het Volkswagen-
aandeel verloor op enkele dagen tijd ruim 40 % van zijn waarde. 

Gevolgen
De gevolgen van het schandaal zullen zich waarschijnlijk niet beperken tot 
Volkswagen. De impact op de Duitse economie is echter nog niet duidelijk. 
Hoe zullen de consumenten reageren? Een daling van de vraag naar VW 
en Audi zal uiteraard ook negatieve gevolgen hebben voor de vele toe-
leveranciers van het bedrijf. En zal de imagoschade zich tot VW beperken 
of de hele Duitse autosector treffen? In een zeer pessimistisch scenario zou 
het schandaal zelfs het vertrouwen in het Made in Germany-label onderuit 
kunnen halen. Het is echter nog te vroeg om hier al uitspraken over te doen 
– de concrete gevolgen zullen zich in elk geval slechts over een langere 
periode laten merken. 

Wat wel al duidelijk is, is dat het VW-schandaal op een slecht moment kwam 
voor de Duitse economie. Deze begon immers net de impact te voelen van 
de groeivertraging in de groeilanden, en meer bepaald China. Duitsland 
exporteert meer dan andere Europese bedrijven naar de groeilanden: zo 
halen Duitse bedrijven ongeveer 13 % van hun verkoop uit Azië terwijl 
dat voor Europa gemiddeld slechts 10 % is. In augustus kenden de Duitse 
exportcijfers dan ook hun grootste daling sinds de globale financiële crisis: 
-5,2 %. Bovendien is de euro de voorbije maanden wat minder goedkoop 
geworden. Een welkome steun voor de Duitse exportgerichte economie 
die dus stilaan wegvalt.

Huidige situatie
Het Duitse economische plaatje ziet er dan ook minder rooskleurig uit dan 
begin dit jaar. Maar overdreven pessimisme is zeker niet op zijn plaats. De 
Duitse werkloosheidsgraad is momenteel amper 6,4 %, het laagste niveau 
in 24 jaar. Met een budgetoverschot blijft de budgettaire situatie van de 
Duitse overheid benijdenswaardig. De vertrouwensindicatoren van de Duitse 
ondernemers blijven goed georiënteerd. De Duitse beurs is bovendien rijk 
aan cyclische bedrijven, die profiteren van de dalende olieprijs. 

En gelukkig kent de beurs naast de autoproducenten nog heel wat andere 
pareltjes, zoals uit de farmasector (bv. Fresenius, Merck), de telecom- en 
technologiesector (bv. Deutsche Telekom, SAP, Infineon), de financiële 
sector (bv. Allianz) en uit de sector van de consumptiegoederen (bv. Henkel, 
Beiersdorf). Door de koersdalingen van de voorbije maanden zijn deze ook 
weer heel wat interessanter gewaardeerd. Zo noteert de Duitse DAX-index 
tegen een koers/winstverhouding van 11,801 terwijl die voor de brede 
Europese beursindex Stoxx 600 momenteel 14,71 bedraagt. Wie Duitse 
aandelen in portefeuille heeft, mag deze dan ook houden. 

Tegenwind voor
Made in Germany

Conclusie
De Duitse beurs had het de voorbije maanden niet onder de 
markt. De Duitse bedrijven hebben echter nog voldoende 
troeven, dus wie hierin belegd heeft, kan deze posities zeker 
aanhouden. Tot er meer duidelijkheid is over de impact van 
het VW-schandaal en de groeivertraging van de groeilanden 
op de Duitse economie, lijkt het wel beter even de kat uit 
de boom te kijken en voorlopig dus geen nieuwe posities 
in te nemen. 

1. Koers/winstverhouding volgende 12 maanden, bron Factset.

 Duitse DAX-index 
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Laten we starten met de eurozone. Sinds 
maart koopt de Europese Centrale Bank 
(ECB) maandelijks voor 60 miljard euro 
aan obligaties. Helpt dit onze economie 
vooruit?
Geert Gielens: “Ja, op korte termijn wel omdat de ECB op 
die manier de banken ruimte geeft om nieuwe kredieten 
aan bedrijven en gezinnen te verstrekken. Sinds begin 
2015 is de kredietverlening aan de private (niet-financiële) 
sector met 0,44 % gestegen. En ook in Zuid-Europa krijgen 
ondernemingen gemakkelijker krediet. Bovendien zorgt het 
aankoopprogramma ervoor dat de langetermijnrente uiterst 
laag blijft. 

Voor de eurozone is er eindelijk licht aan het einde van de 
tunnel. De werkloosheid is gedaald en het beschikbare gezins-
inkomen stijgt o.a. door de goedkopere olie, maar ook door 
loonstijgingen bijvoorbeeld in Duitsland. De reële private con-
sumptie groeit dan ook opnieuw en dit na jaren van afname. 
Voor 2016 zien we de groei aantrekken tot 1,7 %.”

Waarom zijn er dan geruchten dat de 
ECB haar aankoopprogramma nog zou 
optrekken en/of verlengen? 
Geert Gielens: “De belangrijkste reden is de lage inflatie. De 
ECB streeft een jaarlijkse stijging van de prijzen of inflatie na 
van iets minder dan 2 %. Door de fors gedaalde grondstofprij-
zen blijft de inflatie ver onder die doelstelling. De ECB hoopt 
door meer geld in de economie te pompen de inflatie opnieuw 
aan te wakkeren. 

Een neveneffect van de geldcreatie is de zwakke euro. Een 
welgekomen steun voor onze exportbedrijven, want onze 
producten worden goedkoper in het buitenland. En hoewel 
de export al een mooie bijdrage tot de recente groeicijfers 
heeft geleverd, vrezen we een terugval. Vooral de handel 
buiten Europa krijgt het moeilijk: de groeivertraging in China en 
andere groeilanden (bv. Brazilië, Turkije) is geen goed nieuws.

Consument drijvende
kracht achter 
het economisch
herstel

Geert Gielens is een jaar hoofdeconoom van 
Belfius. Tijd voor een gesprek. Maakt hij zich 
zorgen over de wereldeconomie, nu de Chinese 
motor sputtert? Zal de economie zich verder 
herstellen in de eurozone? Of doemen er zwarte 
zwanen op aan de horizon? 
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Een pijnpunt voor de Europese economie zijn de bedrijven die weinig 
investeren. De industrie kampt immers nog altijd met overcapaciteit, 
wat de prijzen ook laag houdt. De winsten zijn wel een sterke drijfkracht 
voor investeringen en net die winsten zijn de laatste jaren zeer positief 
geëvolueerd. Op termijn zijn we dus hoopvol gestemd.”

De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogde 
de rente niet omdat ze meer duidelijkheid wil 
over de impact van de Chinese groeivertraging. 
Is China een zwarte zwaan die kan leiden tot 
een derde grote financiële crisis zoals het 
faillissement van Lehman Brothers in 2008 of 
de eurocrisis in 2012?
Geert Gielens: “De Chinese groeivertraging mogen we niet onder-, 
maar ook niet overschatten. China is, na de VS, de tweede grootste 
economie ter wereld en slechte - of minder goede - Chinese cijfers 
hebben een negatieve impact op het beurssentiment wereldwijd. Ik 
ben zeker geen doemdenker, gezien de feiten. De Chinese economie 
is in transitie: van een economie gericht op investeringen en export 
naar een economie gericht op consumptie en dat gaat nu eenmaal 
gepaard met lagere groeicijfers. Maar 6 % groei vandaag draagt nog 
steeds meer bij tot het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) 
dan 14 % groei in 2007. Van de wereldwijde consumptie neemt China 
10 % voor haar rekening tegenover 36 % voor Noord-Amerika en 
24 % voor Europa. Er is dus nog een grote inhaalbeweging te maken. 
Daarnaast wordt vaak gewezen op de hoge schuldenlast van de Chinese 
ondernemingen en de lokale overheden. 
We mogen echter niet vergeten dat de banken in overheidshanden 
zijn en dat die overheid bij eventuele problemen klaar staat met geld. 
Daarnaast sparen de Chinezen enorm veel. In 2014 was het bruto 
binnenlands spaargeld (van gezinnen, bedrijven en overheid) goed 
voor 50,2 % van het bbp1. Dit spaargeld is enerzijds een buffer voor 
de banken want het is voornamelijk belegd op spaarrekeningen en 
anderzijds zal het op termijn, eens het gedeeltelijk geconsumeerd 
wordt, een enorme stimulans voor de economie zijn.

De westerse bedrijven zullen wellicht hun omzet uit China wat zien 
teruglopen. Vandaar dat de Duitse autoconstructeurs, nog voor het 
VW-schandaal, sterk daalden op de beurs. Maar ook hier mogen we de 
impact niet overdrijven. De export vanuit de eurozone, maar ook vanuit 
de VS naar China stagneert al een tijdje. China is goed voor 5 % van 
onze totale export. Voor de VS is China ongeveer een even belangrijke 
handelspartner met een aandeel van ook +/- 5 % in de totale export, 
maar het aandeel van die totale export in het bbp is wel kleiner.

Zal de Fed dit jaar nog de rente verhogen en 
wat kunnen de gevolgen zijn?
Geert Gielens: “Op het eerste zicht heeft de Amerikaanse centrale 
bank weinig redenen om de rente niet te verhogen: de economie groeit 
met 2,5 à 3 % met dank aan de privéconsumptie en de werkloos-
heid is laag. Maar anderzijds is de arbeidsparticipatiegraad zeer laag 
(63 %), wat een verklaring is voor de beperkte loonstijgingen. Ook de 
Amerikaanse inflatie blijft laag. Tot slot heeft de industrie het moeilijk 
door o.a. de dure dollar.

Het wordt een dubbeltje op zijn kant of de Fed nog dit jaar zal overgaan 
tot een eerste renteverhoging in bijna 10 jaar. Uitstel tot begin 2016 
is zeker mogelijk. Het belangrijkste is een duidelijke communicatie 
door de Fed zodat de onzekerheid m.b.t. de timing de markten niet 
langer beroert.”

Kan het Volkswagen-schandaal een belangrijke 
negatieve invloed hebben op de Duitse 
economie?
Geert Gielens: “Het schandaal zal zeker een impact hebben. Ik ga ervan 
uit dat Volkswagen wellicht de investeringen zal terugschroeven en 
cash opzij zal zetten om de kosten van het schandaal te dekken. Een 
faillissement lijkt me echter uitgesloten: het bedrijf is immers too 
big to fail en het heeft een nettocashpositie van 21,5 miljard euro. 
Volkswagen kan dus tegen een stootje.

U bent dus vrij positief voor de economie  
in 2016? Gaat dit ook op voor de beurzen?
Geert Gielens: “Het is duidelijk dat de economie in het westen sterker 
geworden is dankzij de binnenlandse consumptie. De consumenten 
krabbelen stilaan overeind en laten de crisis achter zich. De ontwik-
kelingen in China zullen de wereldgroei wel drukken. Ik vermoed dat 
de beurzen ook in 2016 vrij volatiel zullen zijn. De onzekerheid blijft 
immers groot: wat zal de timing zijn voor de eerste en eventuele 
volgende renteverhogingen in de VS? Hoe zal China evolueren? Ook 
geopolitieke spanningen kunnen de kop opsteken, vooral nu Rusland 
zich mengt in Syrië. Daarom raad ik aan beursaankopen te spreiden 
in de tijd en een langetermijnstrategie te hanteren. Wie kiest voor 
een spaarboekje of vastrentende effecten, zal ook in 2016 tevreden 
moeten zijn met een uiterst lage opbrengst.”

1.  Bron: Wereldbank: gross domestic savings – ter vergelijking 
in België 23,8 % van het bbp in 2014, in de VS 16,3 % van het 
bbp in 2013.

 BIO VAN GEERT GIELENS 
In maart 2014 werd Geert Gielens benoemd tot Hoofdeconoom 
en Directeur Research van Belfius Bank. In die functie 
formuleert hij voor de klanten van de bank zijn visie over de 
economie en wordt hij ook vaak als spreker gevraagd.
Voordien werkte Geert Gielens gedurende een 15-tal jaar in de 
marktenzaal van Belfius. Daar nam hij verschillende functies 
op en hij was onder andere hoofd van een trading desk op 
Fixed Income-producten en derivaten, verantwoordelijke voor 
het ontwikkelen van pricingmodellen en ontwikkelaar van 
producten op basis van rente- en aandelenderivaten.
Geert Gielens is Doctor in de Economische Wetenschappen aan 
de K.U. Leuven (1996). Hij heeft een aantal wetenschappelijke 
publicaties op zijn naam staan en is een paar jaar visiting 
professor aan de K.U. Leuven geweest. Momenteel is Geert 
Gielens fellow van het Hogenheuvelcollege en lid van de 
advisory board van het departement Accounting, Finance en 
Insurance van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 
van de Leuvense universiteit.
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De biotechnologiesector
onder druk
Na een grandioze start van het jaar is de Nasdaq Biotechnology, de index die de beursprestaties van 
143 bedrijven meet, sinds zijn piek van 20 juli met 20 % gedaald (slotkoers op 26-10). Logisch dus dat heel 
wat beleggers zich vragen stellen over de fundamentals van deze sector.

Waarom staat de sector onder druk?
Zoals alle beurzen werd ook de biotechnologiesector geconfronteerd 
met winstnemingen, omdat beleggers sterk twijfelen aan de groei van 
de wereldeconomie. Maar er zijn ook een aantal specifieke elementen 
die de sector parten hebben gespeeld.

De sector van de biotechnologie draait op twee groeimotoren. Eerst en 
vooral innovatie, die resulteert in steeds meer officieel goedgekeurde 
nieuwe geneesmiddelen. Zo gaf de FDA1 in 2014 groen licht voor 
niet minder dan 41 nieuwe geneesmiddelen, waarvan de meeste hun 
oorsprong vinden in de biotechnologie.

De tweede groeimotor zijn de hoge prijzen, die ruimte scheppen om 
onderzoek te financieren. De verklaringen van Hillary Clinton hebben 
die hoge prijzen echter op de helling gezet. Als ze wordt verkozen, 
wil de Amerikaanse democratische presidentskandidate de strijd 
aanbinden tegen die hoge geneesmiddelenprijzen. Dit belooft dus een 
belangrijk thema te worden in de verkiezingsstrijd. Maar om het huidige 
prijsvormingsmechanisme – waarin de overheid niet tussenkomt – echt 
te veranderen, is een nieuwe wet nodig. De Republikeinen zijn gekant 
tegen een prijscontrole. Dit debat is verre van gesloten zolang de 
Republikeinen de scepter zwaaien in het Congres. 

Diverse elementen pleiten voor een positief advies voor de sector.
De golf van fusies en overnames zal in 2016 waarschijnlijk aanhouden, 
want tegen de achtergrond van een slappe economische groei 
kopen de bedrijven activa die hen noodzakelijk lijken voor hun groei. 
Bovendien ligt de waardering van de grote beurskapitalisaties van de 
biotechsector in de lijn van die van de Standard and Poor’s 500. In het 
verleden hebben we dat maar één keer meegemaakt, namelijk in 2011.

We staan positief tegenover de sector, maar denken dat het debat rond 
de prijzen van de geneesmiddelen die uit de biotechnologie voortkomen 
een heikel punt zal blijven in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 
Het zou ons dus niet verbazen mocht de sector periodes van sterke 
volatiliteit doormaken. De zorgsector kan misschien een interessant 
beleggingsalternatief zijn.

De zorgsector
Wie gezondheidszorg zegt, zegt farmaceutische concerns, zoals Pfizer, 
AstraZeneca, Sanofi … Maar de term dekt een veel ruimere waaier aan 
activiteiten. Een overzicht:

1.  De farmaceutische concerns zijn de zwaargewichten van de sector.
2. Biotechnologie is goed voor 12 à 13 % van de sector. 
3.  Een derde categorie zou men ‘medisch’ materiaal kunnen 

noemen: enerzijds ondernemingen die bijvoorbeeld materiaal voor 
orthopedie- of hartoperaties leveren, anderzijds bedrijven die 
laboratoriumuitrusting leveren.

4.  En tot slot de activiteit ‘medische diensten’: ziekenhuizen, 
psychiatrische centra, homes en ziekteverzekeringsinstellingen. 

Vooruitzichten van de zorgsector 
De zorgsector vertoont wat men in financieel jargon een ‘defensief 
profiel’ noemt: ongeacht de economische situatie zal er altijd nood zijn 
aan verzorging en zullen er altijd geneesmiddelen worden gebruikt. 
De inkomsten van de farmaceutische bedrijven bieden dus ook in een 
moeilijk economisch klimaat vrij goed weerstand. Daarnaast hebben 
de farmaconcerns hun winsten kunnen verhogen door de kosten 
te drukken, de productiviteit van het onderzoek te verbeteren en 
voortdurend nieuwe en betere behandelingen aan te bieden. Gezonde 
balansen, hoge cashflows en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen 
zijn de nieuwe groeimotoren van die ondernemingen.

En ook de toekomst ziet er veelbelovend uit voor de sector, en dit 
vooral door:
1.  de stijging van de farmaceutische uitgaven, vooral in de opkomende 

landen. In 2050 zal 86 % van de 9,3 miljard inwoners die de aarde 
dan zal tellen, afkomstig zijn van de groeilanden en zal 70 % van 
de wereldconsumptie plaatsvinden in die groeilanden. De gestage 
ontwikkeling van een ziekteverzekeringsstelsel in de ontluikende 
landen zal er de gezondheidszorg doen evolueren en dus een 
essentiële hefboom vormen voor de ontwikkeling van de inkomsten 
van de sector; 

2.  de commercialisering van nieuwe geneesmiddelen voor 
neurodegeneratieve ziekten, zoals Alzheimer en Parkinson. 

3.  de vergrijzing van de bevolking en de groeiende behoefte 
aan specifieke zorg zullen op lange termijn een bijkomende 
ondersteuningsfactor vormen. In 2050 zal 1 persoon op 5 ouder 
zijn dan 60 jaar.

Conclusie
De biotechnologiesector heeft talrijke troeven, 
maar we denken dat het debat rond de geneesmid-
delenprijzen tot volatiliteit zal leiden. We raden de 
belegger dus aan ofwel te opteren voor een fonds 
– om zijn verlies te beperken in geval van een sterke 
daling – ofwel te beleggen in de zorgsector.

1.  De Food and Drug Administration is de Amerikaanse instelling die over de 
commercialisering van geneesmiddelen op het grondgebied van de VS gaat.
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Maatstaven om aandelen  
te beoordelen (deel 2)
Bij Belfius vinden we het van essentieel belang u correct te informeren en de soms moeilijk toegankelijke 
begrippen te verduidelijken. In het oktobernummer gingen we dieper in op het begrip koers/winst. In deze 
bijlage bekijken we parameters waarmee u de financiële gezondheid van een bedrijf kunt inschatten.

Er bestaan verschillende ratio’s om te bepalen of aandelen al dan niet 
duur zijn. koers/winst is de meest gebruikte en een eenvoudige manier 
om een aandeel te waarderen. U deelt de koers van een aandeel door 
de gerealiseerde of verwachte winst per aandeel. Een hoge koers/
winstratio wijst op een duur aandeel. Maar dit zegt uiteraard weinig 
over de toekomstige winstgroei. Als een bedrijf plots fors groeit en 
de winsten de komende jaren dus fors kunnen stijgen, heeft die ratio 
minder waarde. 

Hou rekening met de toekomstige 
winstontwikkeling 
Om dat te vermijden kunt u maar beter ook rekening houden met de groei. 
Daarvoor werd de PEG ratio ontwikkeld of de koers/winst gedeeld door 
de verwachte winstgroei. Hoe hoger de winstgroei, hoe lager de PEG ratio 
en hoe aantrekkelijker het aandeel. Op die manier kunnen aandelen met 
een hoge koers/winstverhouding toch aantrekkelijk worden. Algemeen 
wordt aangenomen dat een PEG ratio van minder dan 1 goedkoop is en 
dat een aandeel met een ratio hoger dan 1 duur is. De PEG ratio’s worden 
ook berekend voor aandelenindexen. Zo kunt u verschillende indexen 
(regio’s of sectoren) met elkaar vergelijken.

Met ratio’s moet u wel voorzichtig omspringen. Een risicovolle 
groeionderneming zal bijvoorbeeld steevast een lagere PEG ratio 
hebben dan een stabiele groeier. Het is daarom sterk aangeraden om 
de PEG ratio altijd samen met andere waarderingsratio’s te gebruiken.

Is het bedrijf financieel gezond? 
Als belegger weet u ook graag of een bedrijf financieel gezond is. 
Hoeveel schulden heeft de onderneming? Genereert een bedrijf 
voldoende inkomsten om zijn operationele activiteiten te financieren? 
Analisten berekenen daarom ook de EV/EBITDA. 

→  EV (Enterprise Value, ondernemingswaarde) is de beurswaarde1 
vermeerderd met het bedrag van de netto schulden. Die waarde 
geeft aan hoeveel geld een potentiële bieder op tafel moet leggen 
om bij de huidige beurskoers het bedrijf over te nemen. 

→  De EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 
Amortisation, de winst voor interestbetalingen, belastingen en 
afschrijvingen) geeft weer hoeveel cash er in het bedrijf wordt 
gecreëerd. Hoe meer EBITDA er wordt gegenereerd, hoe sneller de 
schulden kunnen afbetaald worden of hoe hoger de vergoeding aan 
de aandeelhouder kan zijn.

De waarderingsratio EV/EBITDA houdt dus rekening met de 
kapitaalstructuur van het bedrijf en geeft aan hoeveel keer je het 
bruto bedrijfsresultaat betaalt, rekening houdend met de schulden. Hoe 
lager de verhouding, hoe beter. Het is een nuttige ratio om bedrijven 
uit dezelfde sector met elkaar te vergelijken.

De koers/boekwaarde is een andere maatstaf die vaak gebruikt wordt. 
Ook voor beursindexen wordt deze berekend. De beurskoers wordt 
dan gedeeld door het eigen vermogen per aandeel. De boekwaarde 
of het eigen vermogen is de totale waarde die de aandeelhouder zou 
krijgen indien het bedrijf zou geliquideerd worden. Hoe lager de ratio, 
hoe goedkoper.

Krijg ik een dividend?
Nu obligaties bijna niets meer opbrengen, kijken beleggers meer en 
meer naar het dividend van aandelen. Het dividend is het deel van de 
nettowinst dat een bedrijf jaarlijks uitkeert aan zijn aandeelhouders. 
Een interessante maatstaf is het dividendrendement dat het 
dividend in verhouding tot de aandelenkoers meet. Hoe hoger het 
dividendrendement, hoe interessanter een aandeel wordt. Naast het 
dividendrendement is het ook belangrijk om de pay-out-ratio te kennen. 
Deze ratio geeft een idee over de duurzaamheid van de dividenden 
die een bedrijf aan de aandeelhouders uitkeert. De ratio geeft weer 
welk percentage van de winst als dividend uitgekeerd wordt. Een 
lage ratio geniet de voorkeur, want dan is het bedrijf wellicht in staat 
de volgende jaren het dividend gelijk te houden of zelfs te verhogen.

Bovenstaande ratio’s zijn een hulpmiddel bij de selectie van individuele 
aandelen. U kunt er echter niet mee voorspellen met hoeveel procent 
een aandeel zal stijgen of dalen. Beurskoersen worden immers door 
veel meer beïnvloed dan alleen de fundamentele analyse van een 
bedrijf. Belfius kiest daarom resoluut voor goed gespreide portefeuilles 
op basis van fondsen die passen bij de door de klant gekozen 
beleggingsstrategie. 

 BEURSRATIO’S OP EEN RIJTJE 
→  Koers/winst en koers/boekwaarde:  

hoe lager de verhouding, hoe goedkoper.

→ PEG = koers/winst
verwachte winstgroei :  een PEG-ratio < 1 is goedkoop.

→  EV/EBITDA: hoe lager de verhouding, hoe beter.
→  Dividendrendement = dividend/aandelenkoers:  

hoe hoger, hoe interessanter.
→  Pay-out-ratio = (dividend per aandeel/winst per aandeel)

x 100. Deze ratio geeft een idee over de duurzaamheid van de 
dividenden die een bedrijf aan de aandeelhouders uitkeert. 

1.  Beurswaarde of marktkapitalisatie = beurskoers x het aantal 
aandelen van de onderneming.
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Vragen
van onze lezers

De regering voert de volgende twee maatregelen in, die 
mogelijk een impact hebben op uw beleggingen: 
→  een verhoging van de roerende voorheffing van 25 naar 

27 %;
→  een speculatietaks op de meerwaarde bij de verkoop van 

bepaalde effecten binnen de zes maanden.

Roerende voorheffing stijgt 
vanaf 2016 van 25 naar 27 %
Het gaat dan bijvoorbeeld om geïnde dividenden, coupons 
op obligaties, interesten van kasbons en termijnrekeningen, 
meerwaarden op gestructureerde obligaties, bij bepaalde 
fondsen, enz. 
De roerende voorheffing op dividenden van residentiële 
gereglementeerde vennootschappen (bv. Aedifica, Home 
Invest Belgium) stijgt eveneens van 15 naar 27 %. Net als de 
roerende voorheffing op de interesten van de Volkslening, 
ook voor de lopende uitgiften. 
Deze maatregel treedt in werking vanaf 2016, dus voor de 
ontvangen roerende inkomsten vanaf 2016. 

Wenst u meer informatie?  
Contacteer dan uw financieel adviseur  
van uw kantoor.

Er zijn twee uitzonderingen:
→  Op de Leterme-staatsbons blijft het lage tarief van 15 % 

roerende voorheffing verschuldigd. 
→  Ook voor de gereglementeerde spaarrekeningen wijzigt er 

niets. De vrijstelling van 1 880 euro aan interesten blijft 
bestaan. En op het saldo is onverminderd de verlaagde 
roerende voorheffing van 15 % van toepassing.

 

Speculatietaks op meerwaarden 
Meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van beursgenoteerde 
individuele aandelen, opties en warranten die minder dan zes 
maanden werden aangehouden door natuurlijke personen 
worden belast aan 33 %. Minwaarden mogen daarbij niet 
verrekend worden. 
Deze maatregel gaat in voor effecten die op 1 januari 2016 of 
later aangekocht zijn en die binnen de zes maanden worden 
verkocht met een meerwaarde. 
Worden de effecten aangehouden en verkocht via een 
Belgische tussenpersoon, dan wordt de belasting ingehouden 
aan de bron en doorgestort naar de fiscus. Als de effecten 
worden verkocht via een buitenlandse tussenpersoon, dan 
moet de belastingplichtige de meerwaarde aangeven in de 
personenbelasting.

Let op!
De verkoop van aandelenfondsen met een meerwaarde binnen 
de zes maanden wordt normaal gezien niet geviseerd. 

Interessant om te weten is dat bij een gespreide aankoop in 
de tijd de meerwaarde moet bepaald worden volgens het lifo-
principe (last in, first out) waarbij wordt verondersteld dat de 
laatste aankopen eerst worden verkocht.
Stel: u koopt 100 aandelen van een bepaald beursgenoteerd 
bedrijf in januari 2016, u koopt 100 aandelen van hetzelfde 
bedrijf bij in april 2016 en u verkoopt 100 van die aandelen 
in augustus 2016. Volgens het lifo-principe had u de laatst 
aangekochte aandelen minder dan zes maanden in portefeuille, 
en betaalt u dus de speculatietaks als u er een meerwaarde 
op boekt.

→ L. V. uit Geel
Wat zijn de concrete gevolgen 
van de taxshift, goedgekeurd 

door de regering, op mijn 
beleggingen bij de bank?
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Fiscaal voordeel op 
langetermijnsparen
Als u geen hypothecair krediet voor uw gezinswoning of een 
tweede woning meer hebt, komt er inderdaad ruimte vrij voor 
langetermijnsparen via een levensverzekering. Bij Belfius is dit mogelijk 
via een levensverzekering met recht op terugbetaling van kapitaal en 
een gewaarborgde rente. 

U kunt zo fiscaal vriendelijk een kapitaal opbouwen voor later als 
aanvulling op uw pensioen. Op uw stortingen geniet u in principe 
een (federale) belastingvermindering van 30 % (verhoogd met 
gemeentebelastingen). Een extra belastingvermindering dus bovenop 
deze van het pensioensparen. De maximale korf van het (federaal) 
langetermijnsparen is beperkt in functie van uw netto-beroepsinkomen. 
Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) wordt deze korf berekend 
volgens de volgende formule: 169,20 euro + 6 % van het netto-
beroepsinkomen per jaar, met een maximale korf van 2 260 euro. Uw 
fiscaal voordeel bedraagt 30 %, dus in principe maximaal 678 euro (plus 
gemeentebelastingen). De huidige fiscale wetgeving voorziet later in 
een taxatie van het kapitaal aan 10 % (zie verder).

Wanneer starten?
Met langetermijnsparen moet u volgens de wet starten vóór uw 65 jaar. 
Eenmaal uw contract loopt, kunt u in tegenstelling tot pensioensparen, 
ook na uw 65e nog blijven storten. U moet dan wel een contract 
afsluiten met een looptijd van minstens 10 jaar, bijvoorbeeld tot de 
leeftijd van 80 jaar. 
U wacht best niet tot uw 64 jaar om met langetermijnsparen te starten. 
Als u personenbelastingen verschuldigd bent, laat u immers elk jaar dat 
u niet stort, mogelijk een fiscaal voordeel liggen. 
 
Idealiter start u voor uw 55e verjaardag. Uw contract moet dan minstens 
lopen tot uw 65 jaar. Met de huidige fiscale regels wordt er op uw 60e 
een bevrijdende taks (anticipatieve heffing) van 10 % ingehouden. 
Premies die na de 60e verjaardag nog worden betaald, blijven voor 
belastingvermindering in aanmerking komen, ook al wordt het gedeelte 
van het kapitaal dat daarmee wordt opgebouwd niet belast.

Start u met langetermijnsparen na uw 55e, dan moet uw contract 
een looptijd van minstens 10 jaar hebben en gebeurt de taxatie tegen 
10 % normaal op de tiende verjaardag van het contract of eventueel 
vroeger bij een opvraging in de laatste 5 jaar van het contract. Dit is 
dus fiscaal minder interessant.

U stort niet elk jaar het maximum
Als u niet elk jaar uw maximaal fiscaal aftrekbaar bedrag stort, kunt u 
door onderstaande regels in de problemen komen voor latere stortingen. 
→  Bij een contract van 10 jaar mogen tijdens het tweede tot en met het 

tiende jaar geen premies worden gestort hoger dan de (eventueel 
geïndexeerde) premie van het eerste jaar.

→  Bij contracten van meer dan 10 jaar mogen de premies gestort in 
de laatste 10 jaar niet hoger zijn dan het (eventueel geïndexeerde) 
gemiddelde van de premies gestort in de 5 jaar voorafgaand aan de 
laatste tien jaar.

Een voorbeeld
U start op uw 53e met langetermijnsparen en sluit een contract af 
tot uw 68e. Tijdens de eerste drie kalenderjaren stort u op basis 
van uw inkomen het maximum, bijvoorbeeld 2 000 euro. Het vierde 
en het vijfde kalenderjaar stort u echter niets. Het gemiddelde aan 
gestorte premies tijdens de eerste vijf jaar is dus 1 200 euro (namelijk 
3 x 2 000 euro / 5). Volgens bovenstaande regels – zonder rekening 
te houden met indexatie – mag u de laatste tien jaar van uw contract 
dan nog maximaal 1 200 euro per jaar storten. 
U kunt nog altijd een nieuw contract openen en daar het saldo van 
800 euro op storten. Maar omdat u al voorbij de 55 jaar bent, is dit 
fiscaal minder interessant gezien de minder gunstige taxatie (zie hoger). 
Stort dus elk jaar uw maximaal aftrekbaar bedrag (in functie van uw 
beroepsinkomsten) om te voorkomen dat u door deze regel later beknot 
wordt in uw premiestorting. Een doorlopende opdracht is daarom 
aangeraden. 

Een andere regel is dat na de leeftijd van 65 de gestorte premie(s) in 
het contract, buiten de jaarlijkse indexatie, niet meer kunnen verhoogd 
worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt als u pas op uw 64e een 
contract start en een klein bedrag, veel minder dan uw fiscaal maximum, 
stort. Ook de komende jaren bent u dan beperkt tot het storten van dit 
lagere (eventueel geïndexeerde) bedrag. Aangezien u dan ouder bent 
dan 65 kunt u ook geen nieuwe contracten meer openen.
U laat op die manier mogelijk een groot fiscaal voordeel op uw 
stortingen liggen. Een gepensioneerde heeft in principe ook recht op 
een belastingvermindering via het langetermijnsparen, al zal er maar 
effectief een fiscaal voordeel zijn als u belastingen moet betalen. 

→ M. S. uit Verviers
Het woonkrediet voor mijn woning is sinds 
kort terugbetaald. Ik zou de vrijgekomen 
fiscale ruimte kunnen opvullen met 
langetermijnsparen. Welk fiscaal voordeel 
krijg ik hierop? En tot welke leeftijd kan ik 
met langetermijnsparen starten? 

1.  Het is belangrijk dat u uw maximale korf langetermijn-
sparen laat becijferen want op het surplus krijgt u geen 
fiscaal voordeel, maar u wordt er later wel op belast.

2.  Minder storten dan uw fiscaal plafond of een jaar 
overslaan is ook geen goed idee want dan laat u mogelijk 
een fiscaal voordeel liggen. Bovendien kunt u daardoor 
in problemen komen met latere stortingen. 

U begrijpt dat dit een complexe materie is. 
Vraag daarom informatie bij uw financieel 
adviseur bij Belfius.
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Kleine bedrijven
doen het beter op de beurs

Over een lange periode doen small caps het beter op de beurs. Het beursjaar 2015 
vormt hierop wellicht geen uitzondering. Hoe kunnen we deze betere prestatie 

verklaren en is het een wereldwijd fenomeen? Presteren ze altijd beter of dalen 
kleinere aandelen sterker in turbulente periodes?

Small caps en hun voordelen
Voor we een antwoord geven op bovenstaande vragen, definiëren we 
het begrip small cap. Cap is de afkorting van het Engelse capitalisation, 
wat staat voor beurskapitalisatie, en wordt berekend door de prijs van 
het aandeel op de beurs te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande 
aandelen. Hoewel de grenzen niet 100 % vastliggen, kan men stellen 
dat small caps ondernemingen zijn met een marktkapitalisatie tussen 
250 miljoen en 1 miljard euro. 

Uit een studie van academici Dimson en Marsh blijkt dat small cap-
indices in 30 landen tussen 2000 en 2013 bijna 7 % per jaar beter 
presteerden dan large caps. Er zijn verschillende verklaringen voor 
deze betere prestatie. De belangrijkste is ongetwijfeld dat kleinere 
bedrijven dicht bij hun klanten staan. Door hun kleinere omvang kunnen 
ze dynamisch inspelen op vragen en behoeften van de markt. Het is 
ook eigen aan een klein bedrijf dat ze makkelijker kunnen groeien 
bv. met een nieuw product of door een bijkomende markt aan te boren. 
Voor Kinepolis of Lotus Bakeries is het nu eenmaal eenvoudiger om te 
groeien dan voor grote spelers zoals bv. Nestlé of Siemens. Bovendien 
worden kleine bedrijven nog vaak geleid door de stichtende families 
die doorgaans ook de referentie-aandeelhouder zijn. 

Kleinere bedrijven zijn vaak actief in een niche van de industrie- of 
technologiesector, of van de gespecialiseerde financiële sector. In de 
telecom- of nutssector vinden we geen kleine ondernemingen terug, 
ook in de farmasector zijn weinig kleine spelers. De toegangsbarrières 
zijn er te groot. 

Toch opletten
Alleen maar voordelen? Toch opletten, zeker als u kiest voor individuele 
aandelen. Er is vaak minder informatie voorhanden over het bedrijf. 
Terwijl grote beursgenoteerde ondernemingen investor relations-
afdelingen hebben die snel een gedetailleerde uitleg geven over de gang 
van zaken, beperkt de communicatie bij sommige small caps zich tot 
het strikte minimum. En net omdat ze klein zijn, zijn de aandelen minder 
vlot verhandelbaar; er zijn niet altijd evenveel kopers als verkopers . 
Als het stormt op de beurzen kan dat dan ook sneller leiden tot enorme 
koersdalingen. Bij de vlot verhandelbare large caps is het risico daarop 
kleiner. Anderzijds vallen small caps hierdoor veelal buiten de radar 
van de shorters of beleggers die speculeren op een daling van een 
aandelenkoers.

Het vraagt echter veel werk en tijd om dié kleine bedrijven eruit te 
pikken die werkelijk een mooie toekomst voor zich hebben. Laat dat dan 
ook over aan specialisten en ga voor een goed gespreid aandelenfonds. 
Small caps verdienen immers een plaats in elke portefeuille. Wij kiezen 
resoluut voor de kleinere Europese bedrijven. Zij zijn vaak lokaal actief 
en profiteren dus van de aantrekkende Europese consumptie. 

 Presteren kleine aandelen altijd beter of dalen ze 
 forser in crisisperiodes? 

 MSCI Europe Small Cap - Total return (inclusief dividenden)
 MSCI Europe - Total return (inclusief dividenden)
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Prestaties geanalyseerd
Europese small caps verdrievoudigden hun waarde de afgelopen 
15 jaar. Hoewel het verleden geen leidraad is voor toekomstige 
rendementen, kunnen we nagaan hoe kleinere en grotere aandelen 
evolueren in verschillende beurscycli. De afgelopen 15 jaar werden we 
geconfronteerd met twee beurscrashes en toch doen small caps het 
gemiddeld ongeveer 2 % per kwartaal beter dan de grotere aandelen. 
Een gemiddelde zegt echter niet veel. Een diepere analyse dringt zich 
op. De afgelopen 60 kwartalen (=15 jaar) zetten de small caps 23 keer 
een slechter resultaat neer van gemiddeld 3 %. Van die 23 slechtere 
kwartalen waren er 14 in een klimaat van dalende beurzen. We kunnen 
dan ook stellen dat small caps in periodes met veel stress op de beurzen 
het beduidend slechter doen dan de grotere aandelen.

 Small caps doen het vooral slechter dan grote aandelen 
 in periodes waarin de beurzen wereldwijd dalen 

 vergelijking kwartaalrendement referentie-
index MSCI Europa Small Caps
en MSCI Europe

3e kwartaal 2001 -5 % > 11-09-2001 en leeglopen van de 
internetzeepbel

4e kwartaal 2002 -5 % > boekhoudschandalen in de VS en 
groeivertraging zetten de beurzen onder druk

3e kwartaal 2007 -6 % > vrees voor vastgoedcrisis in de VS leidt tot 
wereldwijde beurscorrectie

3e en 4e kwartaal 2008 -6 % en -8 % > bankencrisis in de VS en Europa 
leidt tot wereldwijde groeivertraging

Bekijken we de kwartalen waarin de small caps beter presteerden 
dan grote aandelen, dan valt onmiddellijk op dat ze het beduidend 
beter deden (gemiddeld ongeveer 5 % per kwartaal) en dit vooral 
in stijgende markten. 75 % van de betere prestatie gebeurde in een 
positief beursklimaat.

Waarderingsmaatstaven toegepast
Op pagina 7 vindt u meer uitleg over verschillende maatstaven om 
aandelen en beursindexen te waarderen. In onderstaande tabel 
vergelijken we de ratio’s van de kleinere en grotere aandelen.

MSCI Europe 
Small Caps1

MSCI Europe1

Koers/winst (k/w) 22,35 16,90
Koers/boekwaarde 1,97 1,69
PEG-ratio 1,26 1,78
Dividendrendement 2,44 3,56

1. Bron: MSCI

Na de stijging van de afgelopen 3 jaar, zijn Europese small caps niet 
langer goedkoop (k/w > 22). De PEG-ratio is 1,29. Dit betekent dat 
de markten uitgaan van een winstgroei van ongeveer 17 %. De grote 
aandelen lijken goedkoper (k/w < 20), maar de PEG-ratio ligt hoger. 
De markten verwachten dan ook een lagere winstgroei (9,5 %) voor 
de grote Europese bedrijven. Omwille van de hogere winstgroei is de 
waardering van de small caps zeker niet overdreven.

 Verschil in rendement 

→  De small caps presteerden 37 
kwartalen beter, waarvan 31 of 83 % 
met een verschil van meer dan 2 %

→  23 kwartalen met een negatief 
verschil in rendement, maar bij 14 
hiervan of 60 % was het verschil 
kleiner dan 2 %
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Geniet een hoger potentieel rendement.
Belfius Invest Target Return, een tak 23-beleggingsverzekering, belegt in 
fondsen die een vooraf bepaald rendementsdoel nastreven. U kunt periodiek 
een deel van uw kapitaal opvragen en zo een aanvullend inkomen ontvangen. 
U betaalt geen roerende voorheffing op eventuele meerwaarden. Er is geen 
gewaarborgd minimumrendement en geen kapitaalbescherming.

Beleg vóór eind 2015 en betaal geen instapkosten.
Meer info op belfius.be/targetreturn.
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