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Plafond Tsjechische
munt sneuvelt
De Tsjechische centrale bank verzet zich niet meer tegen een stijging van de kroon. Daarop steeg
de kroon met 1,3 procent. P22

Bedrijven en
gezinnen in de VS
worden ongeduldig
omdat Trumps
beloofde belastingverlaging uitblijft.

Retail Estates, de specialist in
baanwinkels, heeft zijn kapitaal
met 11,34 miljoen euro verhoogd
door de omzetting van een
schuldvordering in aandelen. Eind
december kocht Retail Estates de
nv Hainaut Retail Invest, maar een
deel van de verkoopprijs werd
niet betaald. Dat is nu gebeurd
door de uitgifte van nieuwe aandelen. Verder wordt de raad van
bestuur uitgebreid van tien naar
twaalf leden: nieuwkomers zijn
Vic Ragoen (ex-New Vanden Borre) en Ann Gaeremynck (hoogleraar KUL).

CEO BLACKROCK
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Baloise start
met vastgoedfonds
De Zwitserse verzekeraar Baloise,
ook in ons land een van de grootste aanbieders van polissen,
splitst zijn vastgoedactiviteiten af
in een aparte publieke vennootschap en lanceert een vastgoedfonds voor ‘geselecteerde’ investeerders. Dat maakte Baloise voorbeurs bekend. Dieter Kräuchi werd
aangetrokken als CEO voor Real
Estate. Tot einde maart was hij gedelegeerd bestuurder van Avobis
Asset Management, een investeringsmaatschappij gespecialiseerd in vermogensbeheer, financiering en transacties.

ECB blijft veel gas geven, terwijl
Fed harder op de rem gaat staan
De Europese Centrale Bank
(ECB) signaleert dat ze de rente
in 2017 niet zal verhogen. Tegelijk stelt de Amerikaanse centrale bank (Fed) dat ze de geldkraan verder wil dichtdraaien.
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Wilde rit voor X-Fab

Stevig koersdoel

Het nieuwste aandeel op Parijs,
X-Fab, maakte wilde bokkensprongen op de eerste beursdag.
Finaal was er een winst van
1,8 procent voor de groep uit de
stal van Roland Duchâtelet. P21

Galapagos won 2,5 procent en
was daarmee de primus in de
Bel20. Goldman Sachs krikte het
koersdoel over twaalf maanden
op van 81 naar 96 euro.
P35

GOUDEN GRAFIEKEN
Elke week vragen we een financieel expert welke grafiek u moet bekijken om
onze economie en de markten te doorgronden.

‘Groeiaandelen kwetsbaar
voor rentestijging’

Voor waardebeleggers - met hun
focus op fundamenteel ondergewaardeerde aandelen, liefst
ook met een mooi dividend - is
het een frustrerend decennium
geweest. Zeker als ze hun prestatie vergelijken met die van groeiaandelen, de hippere vogels zoals techbedrijven die het moeten
hebben van stevige groeibeloftes.
De typisch duurdere groeiaandelen namen, aangevuurd door de
almaar dalende rente, sinds de
financiële crisis een hoge vlucht,
met waardeaandelen als achterblijvers.
Dat is duidelijk zichtbaar in
de grafiek van Patrick Millecam,
het hoofd vermogensbeheer van
de waardebelegger Value Square. De gele lijn geeft het verschil
in prestatie weer tussen waardeen groeiaandelen. Een dalende
lijn betekent dat groeiaandelen
relatief beter gepresteerd hebben dan waardeaandelen. Bovendien loopt de gele lijn opvallend gelijk met de blauwe, die
het rendement op tienjarig Ame-

rikaans staatspapier toont. Dat
wijst op een link tussen beide,
zegt Millecam.
‘Voor de waardering van groeiaandelen worden al hun toekomstige verwachte cashflows verdisconteerd (omgerekend naar de
waarde van vandaag, red.) tegen
de geldende rente. Als de rente
fors daalt, vertaalt dat zich in een
veel hogere verdisconteerde
waarde van de cashflows. Dat verklaart voor een groot deel de sterke stijging van de Nasdaq, een
beurs met veel tech- en groeibedrijven’, zegt Millecam.
Maar bij een stijgende rente
speelt het omgekeerde effect. Dat
scenario kan zich snel afspelen.
‘Nadat de rente zowat tien jaar
lang gedaald is naar historische
dieptes, zie je sinds midden 2016
een stabilisering van de rente en
zelfs een opwaartse beweging.
Met dank aan de aantrekkende
wereldeconomie met een groeiend ondernemersoptimisme,
herstellende grondstoffenprijzen
en stijgende consumentenprijzen en dus inflatoire druk.’
‘Een stijgende rente is een
moeilijk klimaat voor groeiaandelen, en dat op een moment dat
de Nasdaq-index volgens veel
analisten duur is. Een winstwaarschuwing kan dan een correctie
veroorzaken. Groeiaandelen zijn
dus kwetsbaar. Waardeaandelen
kunnen daarvan profiteren’, besluit Millecam.
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Fed-voorzitster
sinds 3 februari 2014

het beleid. De meeste bestuurders
willen volgens de notulen van de
jongste vergadering later dit jaar
starten met een geleidelijke inkrimping van de balans.
De massale aankopen van obligaties sinds de financiële crisis van
2008 hebben het balanstotaal van
de Fed vervijfvoudigd tot 4.500 miljard dollar. De Fed is van plan een
deel van de opbrengst van vervallende obligaties niet meer te herbeleg-
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ECB bouwt obligatieaankopen verder af

vaardigde stijging van de marktrente.’
Maar Draghi heeft gisteren niet
alle bestuurders overtuigd. Jens
Weidmann, de voorzitter van de
Bundesbank, zei enkele uren later:
‘Een discussie over de timing van de
normalisering en de communicatie
is legitiem.’
De Fed liet woensdagavond doorschemeren dat hij een nieuwe stap
wil zetten in de normalisering van
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Draghi beklemtoonde gisteren
dat de ECB haar belangrijkste rentetarieven nog geruime tijd na de beeindiging van de obligatieaankopen
zal handhaven op het huidige of lagere niveaus. Een extra renteverlaging is dus niet uitgesloten.
Aangezien de ECB minstens tot
eind 2017 voor 60 miljard euro per
maand obligaties blijft opkopen en
daarna geleidelijk die aankopen wil
afbouwen, zal ze op zijn vroegst in
de tweede helft van 2018 de rente
optrekken. De rentetermijnmarkt
verwacht de eerste renteverhoging
in juli 2018. Vier weken geleden, na
de persconferentie van Draghi, speculeerde de markt op een renteverhoging in januari 2018.
De euro daalde na de toespraak
van Draghi met een halve cent. Maar
de eenheidsmunt kon later het
grootste deel van het verlies goedmaken.
Verscheidene bestuurders waarschuwden tijdens de jongste bestuursvergadering voor overdreven
optimisme over de inflatievooruitzichten. Ze vonden het ook gevaarlijk om toen al een extra renteverlaging uit te sluiten. ‘Veranderingen
van de formulering op dit moment
kunnen leiden tot een niet-gerecht-
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zijn toespraak een
einde maken aan
de kakofonie van
de jongste weken.
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De kelderende rente
gaf de groeiaandelen
jarenlang een boost.
Nu de rente weer
stijgt, kunnen de
achterblijvende waardeaandelen
een comeback maken, signaleert
Patrick Millecam.
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De belangrijkste twee centrale banken ter wereld voeren al enige tijd
een verschillend beleid en de kloof
wordt de komende maanden nog
groter. Dat bleek gisteren uit een
toespraak van ECB-voorzitter Mario
Draghi en uit de notulen van de
jongste bestuursvergaderingen van
de ECB en de Fed.
‘Ik zie geen reden om af te wijken
van de aanwijzingen die we hebben
gegeven in de mededelingen bij
onze persconferenties’, zei Draghi in
Frankfurt. ‘Voor we ons beleid veranderen, moeten we voldoende vertrouwen hebben dat de inflatie zal
convergeren naar onze doelstelling.’
Met zijn toespraak probeerde
Draghi een einde te maken aan wat
ING-econoom Carsten Brzeski de recente ‘kakofonie’ noemt. Verscheidene bestuurders zeiden de jongste weken dat de ECB de rente kan verhogen voor de obligatieaankopen zijn
stopgezet. Ze spraken de boodschap
tegen die Draghi op de persconferentie van 9 maart had verkondigd.

X-FAB

gen. Daardoor zal zijn balans geleidelijk krimpen, terwijl die van de
ECB nog steeds snel groeit.
Ook een andere zin in de notulen
trok de aandacht van de markten.
‘Sommige bestuurders vinden de
aandelenkoersen nogal hoog in verhouding tot de klassieke maatstaven
van waardering.’ Bezorgdheid over
een te groot optimisme van beleggers kan de Fed ertoe aanzetten wat
harder op het rempedaal te duwen.

VFB-lid bezit 750.000 euro
Het gemiddeld vermogen van een
lid van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) bedraagt 750.000
euro. Dat leert een enquête die de
beleggersfederatie bij haar leden
hield. De resultaten staan in Beste
Belegger, dat maandag verschijnt.
De leden van de VFB beleggen
niet alleen in aandelen. Meer dan
40 procent zegt naast een eigen woning nog over ander vastgoed te beschikken.
Het financiële vermogen is goed
voor gemiddeld 44 procent van het
vermogen. Binnen dat vermogen
nemen individuele aandelen (37%)
het voortouw, gevolgd door cash en

termijnrekeningen (18%), fondsen
(13%), trackers (6%) en obligaties en
kasbons (5,5%).
De VFB-leden informeren zich
goed. ‘40 procent besteedt minstens
vijf uur per week aan het opvolgen
van hun portefeuille’, zegt Patrick
Nollet van de VFB. ‘Bij de informatiebronnen die als ‘zeer belangrijk’
worden omschreven, worden vooral De Tijd, het internet en het VFBmagazine Beste Belegger genoemd’,
vervolgt Nollet.
De populairste beurzen waarop
VFB-leden handelen, zijn Brussel
(97%), Amsterdam (70%), New York
(67%) en Parijs (57%). CDR

