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Strategie	
 

De aandelenmarkten hebben zich herpakt na het zwakke jaarbegin. 
Het kon ook niet anders want het pessimisme bij beleggers, zoals we 
in het vorige rapport hebben aangegeven, was te groot geworden. 
Eenmaal de zwakke handen hun aandelen hadden verkocht, bleven 
de sterke handen over en die waren niet van plan hun aandelen 
zomaar ‘uit handen te geven’ (lees: in een vlaag van paniek tegen 
lagere koersen te verkopen). En zo werd een bodem gevormd.  

Het aandelenherstel is de voorbije dagen echter blijven hangen. Wat 
nu gedaan? We zijn van oordeel dat aandelen ‘the only game in 
town’ zijn en het enige beleggingsalternatief vormen. Zeker nu de 
rentevoeten op zo’n laag niveau zijn aanbeland en geruime tijd zullen 
blijven. Wilt u rendement boeken, zal u dus wat risico moeten nemen 
en moeten leren leven met de hogere volatiliteit. 

Maar er is een tendenswijziging op til namelijk dat valuewaarden 
het beter zullen gaan doen dan groeiwaarden. Sinds het 
dieptepunt van de markten in 2009 was dit immers omgekeerd.  
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Zoals u kunt zien hierboven is deze tendens in de VS reeds gestart en in Europa kan 
hetzelfde worden vastgesteld. Het segment large cap value presteert reeds sinds 
midden 2015 beter dan het segment growth. Rekening houdend met hetgeen begin dit 
jaar is gebeurd en de nog altijd sluimerende onzekerheid bij velen, zijn we ervan 
overtuigd dat beleggers de komende maanden (en jaren) zullen kiezen voor meer 
zekerheid, ondergewaardeerde aandelen, zekere dividendbetalers,…Zeker beleggers 
die hun heil niet meer kunnen vinden in vastrentende producten en verplicht zijn om 
een berekend risico aan boord te nemen. 

Wat value beleggen eigenlijk is, wordt in de illustratie hieronder op een eenvoudige 
wijze weergegeven. In eerste instantie komt het erop neer om onderwaardeerde 
bedrijven op te pikken, bedrijven die onder hun intrinsieke waarde noteren. Daarbij 
wordt een veiligheidsmarge ingebouwd: de onderwaardering moet met andere 
woorden groot genoeg zijn. Deze aandelen worden op termijn (daar kunnen velen 
jaren overgaan) pas verkocht eenmaal die onderwaardering is weggewerkt en deze 
heeft plaatsgemaakt voor een overwaardering. De codewoorden zijn fundamentele 
analyse en geduld. 

 

Wilt u het concept van value beleggen beter leren kennen dan kunt 
u bij de grondlegger ervan terecht, Benjamin Graham. In zijn 
baanbrekend boek ‘The intelligent investor’ vindt u alle nodige info. 
Het boek werd gepubliceerd in 1949 maar heeft nog steeds niets 
van zijn kracht verloren. Op deze link kunt u een kopie terugvinden 
die voorzien is van commentaar van de legendarische beleggers 
Martin Zweig en Warren Buffett. Het boek is niet in het Nederlands 
vertaald dus u zal het met de Engelse versie moeten doen. 
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We willen dit value thema extra gewicht geven in onze portefeuilles en hiermee slaan 
we eigenlijk twee vliegen in één klap. Enerzijds verstevigen we de fundamenten 
van de portefeuille: er hangt nu eenmaal minder risico aan value vast dan 
gemiddeld. Deze categorie van aandelen heeft een lagere beta en beweegt dus 
minder dan het marktgemiddelde. Wat van groeiaandelen niet kan worden gezegd. 
Meestal zijn die royaal geprijsd omdat beleggers voor die groei willen betalen maar 
gezien de lagere algemene risicobereidheid is dit veel minder het geval. 

Anderzijds zetten we in op een thema dat jarenlang ondermaats heeft 
gepresteerd, ondergewaardeerd is en op zijn minst een inhaalbeweging kan 
maken (zelfs al presteren de markten algemeen gezien niet goed). 

Zoals u hieronder kunt vaststellen, lag over een langere periode beschouwd de 
outperformance van value tegenover groei veel hoger en duurden de periodes waarin 
dit gebeurde, gemiddeld gezien veel langer.  

 

In dit nummer gaan we niet alleen een fonds bespreken dat van value zijn kernactiviteit 
heeft gemaakt, het Value Square Fund Equity World maar ook een nieuw fonds, 
Contrarian Capital at Wor toelichten dat al bijna 20 jaar wereldwijd inzet op bedrijven 
die veel cash genereren en waarde creëren voor de aandeelhouders.  

En dan nog dit. Wanneer u in fondsen stapt, is het bijna vanzelfsprekend dat u belegt 
voor de lange termijn. Fondsen lenen er zich niet echt toe om te gaan traden. En 
in de huidige markten vinden we dat een kwaliteit. Bij forse koersdalingen zal u 
niet geneigd zijn om alles hals over kop te verkopen, wat bij het aanhouden van 
een aandelenportefeuille niet kan worden gezegd. Als de volatiliteit hoog blijft, 
waar we vanuit gaan, kan het dus geen kwaad om over een stevige 
fondsenportefeuille te beschikken die voor u die volatiliteit kunnen uitzitten en 
vooral uitvlakken. 
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Update	Value	Square	Fund	Equity	World		
 

Een fonds waar we voor de komende jaren sterk in geloven is het Value Square Equity 
World fonds, dat reeds deel uitmaakt van de conservatieve portefeuille. De beheerders 
zijn waardebeleggers en dragen value investing, dat we eerder heel wat lof 
toegooiden, hoog in het vaandeel.  

Aangezien we van mening zijn dat value-aandelen het de komende jaren beter zullen 
doen dan groeiwaarden en een inhaalbeweging te goed hebben, besteden we het 
thema maar al te graag uit aan Value Square dat al sinds zijn oprichting in 2007 value 
bespeelt. De bedrijfsnaam spreekt trouwens boekdelen.  

Dat het compartiment (zwarte lijn) het al 2 jaar minder goed dan de markt (MSCI World, 
blauwe lijn) is ongelukkig maar maakt gezien we voor de lange termijn in dit fonds 
zitten, niet zo veel uit.  

 

Zoals eerder aangegeven deden groeiwaarden en meer risicovolle aandelen het over 
die periode immers beter. Het fonds was onderwogen op de Amerikaanse markten. 
Daar waren twee redenen voor: de waarderingen lagen er te hoog terwijl het 
groeicomponent relatief gezien veel hoger ligt dan op andere markten. Niet alleen was 
er een outperformance van Amerikaanse aandelen maar ook de dollar overklaste alles 
en iedereen. Daarnaast deden de emerging markets het slecht en het fonds heeft toch 
wel enkele posities in dit segment zoals Jardine Strategic. 

We geloven in de aanpak van het fonds om op zoek te gaan naar ondergewaardeerde 
aandelen. Zo berekenen de beheerders op constante basis de intrinsieke waarde van 
al hun participaties. Deze IW is een leidraad om te bepalen wanneer er wordt gekocht 
en verkocht. Via deze berekeningen weten ze ook altijd wat het totale fonds waard is. 
Na de recente beursdalingen is de gemiddelde onderwaardering van de portefeuille 
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toegenomen. Enkele weken terug lag de waarde van de portefeuille 44% onder de 
intrinsieke waarde. Dat was het laagste niveau sinds 2009. Veel neerwaarts potentieel 
is er dus niet meer. Ondertussen is die onderwaardering wel iets afgenomen. 

Dat de aandelen in portefeuille ondergewaardeerd zijn, kunt u toetsen aan de hand 
van de traditionele waarderingscriteria die de fondsbeheerders gebruiken. Zoals u kunt 
zien hieronder liggen de gemiddelde koers/winst, koers/boekwaarde, koers/cashflow, 
EV/EBITDA en nettoschulden of eigen vermogen van de portefeuille van het Value 
Square Fund Equity World flink onder deze van de wereldindex.  

 

Het fonds heeft een focus op Azië omdat de groei voor de komende jaren daar zal te 
vinden zijn. De helft van de wereldbevolking is trouwens in dat continent te vinden. 
Hoewel 66,9% van de portefeuille uit Europese aandelen bestaat, mag u niet 
automatisch concluderen dat het fonds overwogen is in Europa. De beheerders 
berekenen voor alle participaties de omzetspreiding en samen boeken ze 41,2% van 
de omzet in Azië terwijl Europa slechts goed is voor 39,7%. Met andere woorden veel 
Europese bedrijven in de portfolio zijn zeer actief in Azië.  
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De keuze voor het Aziatische continent wordt ook mede ingegeven door de 
aanwezigheid van veel familiebedrijven. Nog een paradepaartje van Value Square. De 
beheerders verkiezen om in familiebedrijven te beleggen. De familie denkt en leidt het 
bedrijf met het oog op de lange termijn. Ze zitten er ook met hun eigen kapitaal in en 
gaan geen onnodige risico’s nemen. Dat is goed voor de gemoedsrust. Op langere 
termijn doen dergelijke bedrijven het ook beter op de beurs. Sinds 2001 boekten 
familiebedrijven een gemiddelde jaarlijkse return van 13,6 % terwijl dat voor niet-
familiale ondernemingen 8,6% was.  

De forse dalingen op de Aziatische markten duwden alles naar beneden, bedrijven van 
hoge en lage kwaliteit. Alles werd over dezelfde kam geschoren waardoor er heel wat 
value te vinden is. Er zit heel veel slecht nieuws in de koersen verrekend.  

Vergis u niet, zegt Value Square, in Azië zijn heel wat topbedrijven te vinden.  Xingda, 
de Chinese producent van staalkoord, is daar een mooi voorbeeld van. Het is tegen 
75% goedkoper gewaardeerd dan zijn Belgische concurrent Bekaert terwijl het 
rekening houdend met de bedrijfswinst/omzet al jaren rendabeler is. 

Een ander kenmerk van het fonds is geduld. De jaarlijkse turnover bedraagt 17 à 18 %, 
dat betekent dat een aandeel gemiddeld 6 jaar in de portefeuille blijft. Een aandeel 
krijgt dus voldoende tijd en ruimte om zich te ontplooien.  

Als u kijkt naar de top 10 kunt u vaststellen dat er verschillende holdings in de 
portefeuille zitten. Value Square houdt van holdings (die meestal familiaal geleid zijn). 
De discount waartegen een holding noteert, vindt de vermogensbeheerder complete 
nonsens. “Dankzij de discount kunt u dus direct in een gediversifieerde portefeuille 
stappen tegen een korting. Een beleggingsvoorstel waar u geen neen kunt tegen 
zeggen.”  

 

Een belangrijke positie is de Caisses Régionales Crédit Agricole. Dat zijn eigenlijk 39 
verschillende coöperatieve banken waarvan er 13 beursgenoteerd zijn en de meeste 
hiervan zitten in de portefeuille (totale posities is goed voor 7,96%). Allen samen 
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hebben ze de controle over Crédit Agricole. Ze zijn allen zeer conservatief en houden 
zich uitsluitend bezig met traditionele bankdiensten. De gemiddelde koers tegenover 
de intrinsieke waarde bedraagt 35%. Er is dus een enorm potentieel, zeker nu rond de 
structuur het één en het ander aan het bewegen is. 

De gediversifieerde holding Jardine Strategic is de tweede grootste participatie. Ze 
heeft bijna uitsluitend activiteiten in Azië zoals de retailketen Dairy Farm, het 
conglomeraat Astra International in Indonesië, de hotelketen Mandarin Oriental Hotel 
Group, de vastgoedgroep Hongkong Land,…Vandaag heeft het een onderwaardering 
die dichtbij de 50% ligt. 

Het fonds is uitstekend om het fundament van uw portefeuille te vormen. Het 
belegt in ondergewaardeerde valuebedrijven en heeft een belangrijke focus op 
Azië: toekomstige groeipotentieel tegen een serieuze korting. Wat wil een 
belegger nog meer?  

De onderwaardering van de volledige portefeuille ligt bovendien historisch 
hoog. En zoals we eerder hebben aangestipt heeft value een inhaalbeweging te 
goed. Het is dan ook ondanks het recente herstel van het fonds nog altijd een 
goed moment om in te stappen. We zijn er zeker van dat het fonds op de lange 
termijn beter zal doen dan de markt. Het enige dat u moet hebben, is het nodige 
geduld. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Wie meer interesse heeft in dergelijke uitgebreide, en onafhankelijke research voor 
zijn fondsenportefeuille, die kan terecht in het Fondsen Rapport van Slim Beleggen. Er 
wordt diepgravend onderzoek gedaan naar de beste fondsen in de sector, die worden 
geïncorporeerd in twee modelportefeuilles: 

• Conservatieve Fondsenportefeuille 
• Dynamische Fondsenportefeuille 

Via een actieve opvolging van onze portefeuilles worden de abonnees geïnformeerd 
over de beste aanpak voor hun vermogen. 

Abonneren kan al vanaf 12,5 euro per maand:  

• https://slimbeleggen.com/subscription/?group=fondsen  

 

 

Dit rapport is een uitgave van Slim in Fondsen dat uitsluitend verspreid wordt aan de abonnees die de algemene voorwaarden 
hebben aanvaard (www.sliminfondsen.com). Dit rapport is auteursrechtelijk beschermd, waarbij elke onrechtmatige verspreiding 
van dit rapport aanleiding zal geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 EUR per inbreuk, ongeacht het recht van 
Slim Beleggen om haar hogere schade te begroten. Dit rapport is niet bedoeld om enig persoon tot het kopen of verkopen van 
enig product aan te zetten en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies.	


