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Participeren of Anticiperen?
Amerikaanse conjunctuur vaart op volle kracht, met Europa in het
kielzog. De opkomende economieën profiteren van groeiende
handelsstromen en opgelopen grondstoffenprijzen. Japan tenslotte,
dat laat een bevredigend herstel zien. Geholpen door een lage rente
en een gematigde inflatiedruk plukken aandelenmarkten de
vruchten van deze synchrone economische opgang.
Deze situatie van wereldwijde bloei is een fenomeen dat niet vaak
voorkomt. Daar proberen we dan ook met een nieuwe
sectorpositionering zo optimaal mogelijk van te profiteren. Door te
participeren en mee te bewegen. Alle cyclische sectoren krijgen in
deze editie van de sectorvisie een gelijk wegen- of overwegen-opinie.
Defensieve sectoren zetten we op onderwegen of gelijk wegen.
Door te participeren in het cyclische herstel sluiten we anticiperen
echter niet uit. De muziek zal namelijk niet eeuwig blijven spelen en
we blijven ook niet dansen totdat de muziek stopt. Dit doen we door
de specifieke aandelenkeuzes. Een sneller stijgende rente of een
hogere inflatie dan verwacht kan tot nervositeit onder beleggers
leiden. We zijn dan ook terughoudender geworden over de
rentegevoelige telecomsector. Maar juist positiever over de
basisindustrie en energiesector. Deze kunnen profiteren bij een
oplopende inflatie.
Wij bieden u met deze Sectorvisie een handvat voor actieve
spreiding over sectoren. Het kan als vertrekpunt dienen bij de
inrichting van de aandelenportefeuille. Per sector zetten we onze
voorgestelde invulling uiteen met de favorieten uit onze Convictielijst
Aandelen. Ook presenteren we voor het eerst onze Sector Notes,
waarmee wij u naast onze geselecteerde Sector
een
alternatieve beleggingsoplossing bieden.
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Weging benchmark

Weging Convictielijst

Aantal
posities

Overwegen

13%

20%

5

Eiffage, KION, Schneider Electric,
United Technologies, Vestas

Financiële Dienstverlening

Overwegen

18%

20%

5

AIG, BNP Paribas, Julius Bär, KBC,
NN Group

Duurzame Consumentengoederen

Gelijk wegen

13%

12%

3

BMW, Booking Holdings, Walt
Disney

Energie

Gelijk wegen

7%

8%

2

Total, Liquide positie

Informatietechnologie

Gelijk wegen

12%

12%

3

IBM, Microsoft, Qualcomm

Gezondheidszorg

Gelijk wegen

12%

12%

3

Allergan, Bayer, Roche

Nuts

Gelijk wegen

4%

4%

1

Engie

Basisindustrie

Gelijk wegen

6%

4%

1

Nutrien

Niet-duurzame
consumentengoederen

Onderwegen

12%

8%

2

AB Inbev,

Telecom

Onderwegen

3%

0%

0

-

Sector

Opinie

Industrie

Titels

z
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Sector
beleggingsinstrumenten bieden een alternatieve manier om hier
invulling aan te geven. Zoals u van ons gewend bent, noemen wij per
sector onze favoriete individuele aandelen.
van de wereldwijde
Deutsche
Asset Management (DAM). DAM is een volledige dochteronderneming van Deutsche Bank
AG.
Met een sector ETF koopt u blootstelling naar een gehele sector, er worden geen actieve
keuzes gemaakt. Het rendement van de ETF is dan ook gelijk aan het gemiddelde
rendement van de sector. In aanvulling op de Europese sector
van Blackrock
iShares voldoen nu ook de wereldwijde sector
van DAM aan de selectiecriteria van
Van Lanschot. Sinds april 2016 wordt fysieke replicatie toegepast op deze
. Dit
betekent dat de onderliggende waarden van de index daadwerkelijk aangekocht worden.
Doordat de wereldwijde MSCI-verdeling wordt aangehouden, is er geografisch gezien een
grote allocatie naar de VS. Dit is voor ons aanleiding om in deze publicatie te kiezen voor
de wereldwijde sector
aangezien dit beter aansluit bij de visie op sectoren van Van
Lanschot.
Meer informatie over de sector
MSCI World sector-

DAM leest u in Voor u uitgelicht: db x-trackers

Sectorvisie 2018 H1 4

Sector Notes
Naast de meer reguliere beleggingsoplossingen bieden wij ook de
mogelijkheid om in te spelen op een sector door middel van een
gestructureerd product. Met een gestructureerd product kunt u extra
accenten leggen binnen uw portefeuille waar u aansluit op onze
sectorvisie.
Een gestructureerd product maakt het mogelijk om in te spelen op een specifieke
sectorvisie. Zo kunt u bijvoorbeeld inzetten op een zijwaartse koersbeweging van een
sector. Een producttype dat hierbij past is de zogenaamde Trigger Note. Weer een ander
product profiteert juist bij een koersstijging van de onderliggende sector. Een voorbeeld
hiervan is de Participatie Note. Hoe hoger de participatiegraad, hoe meer de Participatie

Note profiteert van een mogelijke stijging van de onderliggende sector. Zo kunt u met
gestructureerde producten inspelen op onze visie op sectoren. Een nieuwe sector note
(naar uw wens) is momenteel enkel mogelijk via een maatwerkoplossing. Dit faciliteren
wij vanaf 250.000,-. Verder kunt u aansluiten bij de reeds bestaande sector note op
Europese Banken (zie pag. 13).
Voor meer informatie over een gestructureerd product op een sector neemt u contact op
met uw beleggingsadviseur.
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Hoofdlijnen per sector
Make industry great again

Industrie
Overwegen

Alle macroseinen staan wat ons betreft op groen voor deze sector, met een verwachte toename van de
investeringen wereldwijd. Bovendien voorzien wij dat de industriesector op meerdere fronten profiteert
van de recente belastinghervormingen in de VS. De positieve fundamenten zien we onvoldoende terug in
de neutrale waardering van de sector. We verhogen de industrie daarom naar Overwegen.

Financiële
Dienstverlening
Overwegen

Duurzame
Consumentengoederen
Gelijk wegen

Deze sector blijft één van onze favorieten. Wij voorzien een verder toenemende kredietverlening in Europa.
Daarnaast zijn volgens ons de rentemarges op leningen uitgebodemd. Samen met meer duidelijkheid over
toekomstige regelgeving resulteert dit uiteindelijk in een grote kans op kapitaalteruggave richting
aandeelhouders. Vooral bij Europese banken met een sterke kapitaalpositie.

Luxeprobleem
Wat ons betreft heeft Europa voor deze sector de beste macro-economische kaarten getrokken.
Tegelijkertijd zien we onderliggend dat producenten op korte termijn steeds meer last krijgen van de
tegenwind die de traditionele retail ondervindt door de concurrentie van e-commerce. De verschillen in
waardering tussen subsectoren zijn nog altijd erg groot en wij blijven bij onze gelijk wegen-opinie.
De opinie op de energiesector verhogen wij naar gelijk wegen. Wij zijn positief verrast over de

Energie
Gelijk wegen

The trend is

Informatietechnologie
Gelijk wegen

slagvaardigheid van de OPEC. De productiebeperkende afspraken werpen hun vruchten af en de balans in
de oliemarkt is terug. Hoewel we uitgaan van een zijwaarts bewegende olieprijs, verwachten we wel dat deze
volatiel kan zijn. We geven de voorkeur aan producenten die in staat zijn hun productie snel op te schalen.

best friend

Binnen IT zijn er vele trends te identificeren die (toekomstige) waarde kunnen creëren. De sector kent
echter een hoge waardering en enkele andere uitdagingen. Van de belastinghervormingen in de VS
profiteert de sector relatief minder dan andere sectoren die meer op het binnenland gericht zijn.
Bovendien neemt de politieke druk toe. Wij houden de sector op gelijk wegen.

Hoofdlijnen per sector
Vinger aan de pols

Gezondheidszorg
Gelijk wegen

We verlagen de opinie van deze defensieve sector naar gelijk wegen. Dit doen we om beter te kunnen
afgenomen zijn en dat de winstgroei door prijsdruk erg matig is. Positief is dat de nieuwe belastingwet tot
consolidatie van de sector kan leiden, wat goed is voor ontwikkelingspijplijnen en patentportefeuilles.

Wij blijven bij onze gelijk wegen-opinie op de sector. Hoewel de elektriciteitsprijzen verder opgelopen zijn,

Nuts
Gelijk wegen

Basisindustrie
Onderwegen

Peltz

verwachten we een nieuwe sterke groei van de opwekkingscapaciteit. Daarnaast kan een oplopende rente
voor de sector nadelig uitpakken, omdat aandelen uit de sector soms obligatieachtige trekjes kunnen
vertonen. Maar daartegenover staat een erg aantrekkelijke waardering.

Tijd om het zilver te poetsen
Een aantrekkende vraag naar grondstoffen dankzij een bloeiende wereldeconomie resulteert volgens ons

in een aantrekkelijkere verhouding tussen vraag en aanbod. Wel verwachten wij dat China het spel blijft

Niet-duurzame
Consumentengoederen
Onderwegen

Veranderend consumentengedrag en negatieve markttrends in de VS drukken op zowel de omzet als
winstgevendheid van ondernemingen in de hele sector. Ondertussen groeit de druk van activistische
aandeelhouders op het management van voedingsconcerns om de winstgevendheid te vergroten. Voorlopig
zien we alleen kansen vanuit opkomende landen en verlagen de sectoropinie naar Onderwegen.

Geen gehoor

Telecom
Onderwegen

Wij verlagen de opinie op de telecomsector naar onderwegen. De macro-economische omgeving zit de
sector tegen en concurrentieposities staan in zowel Europa als de VS onder druk. Omdat de realisatie van
de uitrol van 5G voorlopig op zich laat wachten en consolidatiemogelijkheden van tafel lijken te zijn,
voorzien wij voorlopig geen verbetering optreden.

Overwegen
08-02-2018

Industrie

Make industry great again
Sectoromschrijving
De industriesector kenmerkt zich door ondernemingen
actief in de commerciële dienstverlening, de productie en
distributie van kapitaalgoederen en door
transportondernemingen.
Economische groei en industriële productie zijn goede
indicatoren voor de omzetontwikkeling van industriële
ondernemingen. De vraag naar producten in deze sector is
sterk gerelateerd aan de investeringen die bedrijven doen.
De industriesector is ook gevoelig voor de economische
ontwikkelingen in landen als China en India. Daarnaast
zijn de prijzen van energie en metalen belangrijk. Deze
belangrijke productiefactoren vormen een indicator voor
het kostenniveau.

MSCI World
Industrials

MSCI World

5,6%

5,3%

Koers-winstratio2

16,8x

15,9x

Dividendrendement3

2,2%

2,5%

Kapitaalrendement4

7,1%

5,1%5

Kerncijfers1
Totaalrendement

1. MSCI-data in dollars, tenzij anders aangegeven, en per 7 februari 2018. 2. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten geraadpleegd door
Bloomberg. 3. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands dividendverwachtingen van analisten geraadpleegd door Bloomberg. 4. Gebaseerd op winst over de laatste 12
maanden, bron Bloomberg. 5. MSCI World exclusief de sector financiële dienstverlening.
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Industrie

Make industry great again
Alle macroseinen staan wat ons betreft op groen voor deze sector, met een verwachte toename van de investeringen in zowel de VS als Europa.
Bovendien voorzien wij dat de industriesector op meerdere fronten profiteert van de recente belastinghervormingen in de VS. De positieve
fundamenten zien we onvoldoende terug in de neutrale waardering van de sector. We verhogen de industrie daarom naar Overwegen.
Repatriëring van cash mogelijk cadeautje voor aandeelhouder
Voor de winstgroei in deze sector is de toename van de investeringen door bedrijven

Ook aandelen van Amerikaanse ondernemingen met veel buitenlandse blootstelling

essentieel. Vaak nemen de investeringen later in de economische cyclus toe, als gevolg van

kunnen volgens ons meer wind in de zeilen verwachten dankzij de belastinghervormingen.

een krappe arbeidsmarkt en volledige capaciteitsbenutting. De 6%-stijging van de

In totaal hebben Amerikaanse industrieconcerns $ 250 miljard aan kapitaal in het

investeringen in de VS over 20171 duiden erop dat dit patroon zich ook deze cyclus van de

buitenland geparkeerd3. Wij verwachten dat deze ondernemingen gebruik zullen maken

Amerikaanse economie herhaalt. Als reactie hierop presteerden Amerikaanse aandelen

van het eenmalige lage belastingtarief om (een deel van) dit vermogen terug te halen naar

binnen de industriesector sterk, met een totaalrendement van 18,4%2.

de VS. Industrieconcerns als GE ($ 121 miljard overzees kapitaal), Caterpillar ($ 25 miljard)

Wij verwachten dat de trend van aantrekkende investeringen in de VS aanhoudt in 2018.
Dit is mede te danken aan de belastinghervormingen waarbij bedrijven minder winst-

en Emerson Electric ($ 5 miljard) kunnen dit kapitaal vervolgens investeren in groei of
uitbetalen aan aandeelhouders in de vorm van dividend of

.

belasting betalen, met hogere winsten tot gevolg. Wij voorzien dat een groot deel van de
hogere winsten gebruikt zullen worden voor investeringen. Industrieconcerns met een grote
omzetblootstelling aan de VS hebben hier het meeste baat bij. Voorbeelden hiervan zijn
United Technologisch (57% van omzet in VS), Arconic (63%) en Emerson Electric (52%).
Maar dit kunnen ook Europese ondernemingen zijn, zoals Brenntag (37%) of Vestas (38%).

Ook Europese industrie bouwt op een sterk fundament
De sterke economische groei in Europa is volgens ons positief voor ondernemingen uit de
industrie. De groei is een aanjager van bedrijfswinsten. En vaak gaan hogere bedrijfswinsten hand in hand met een toename van de investeringen. Daar komt bij dat de benutte
productiecapaciteit in de eurozone met 84% bijna op het tienjaarshoogtepunt staat1.
Bedrijven zullen dus moeten gaan investeren. Bovendien zijn de financieringscondities in

Een reden om aan te nemen dat de industriesector nog eens extra profiteert van de

Europa gunstig vanwege de lage rente. De ingrediënten dat de investeringen harder zullen

belastinghervormingen, is het bovengemiddelde belastingtarief (31%) dat ondernemingen

groeien dan de huidige 2,4% op jaarbasis1 zijn daarmee in onze ogen duidelijk aanwezig.

in deze sector onder de oude wet afdroegen3. Circa 75% van de sector had een effectieve

De bloeiende Europese economie pakt ook positief uit voor investeringen in de

belastingvoet die hoger lag dan het nieuwe tarief van 21%. Gemiddeld verwachten analisten

infrastructuur en bouw. De toenemende bedrijvigheid vergroot het aantal transport-

dat de winstmarge voor de sector in de VS na belastingen in 2018 uitkomt op 9,7% en dat is

bewegingen, wat de vraag naar infrastructuurvernieuwingen vergroot. Bouwers als Vinci en

bijna een volle procentpunt meer dan de winstmarge over 2016 (8,7%) en 2017 (8,9%).

Eiffage en producenten van bouwmaterialen als Saint-Gobain kunnen hiervan profiteren.

1.
2.
3.

Bron: Bloomberg
Bron: Bloomberg, op basis van de MSCI USA Industrials-index, gemeten in dollars en inclusief dividendrendement
Bron: Bloomberg Intelligence
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Industrie
Neutrale waardering ondanks positieve trends
Hetpositieve
De
belangrijkste
trends
risico
komen
voornaar
dezeonze
sector
mening
is prijsdruk.
onvoldoende
De opkomst
terug van
in degoedkopere
waardering
generieke
van
de sector.
medicijnen
De MSCItegenover
World Industrials
gepatenteerde
Sector-index
medicijnen
handelt
kanopeen
eenwissel
niveau
trekken
van

Oplossingen: Aandelen
•

profiteren van aantrekkende Europese investeringen.

1. Ook zijn
op de de
16,8x
grote
verwachte
gevestigde
winst
farmaceuten
over de komende
12 maanden
de prijzen1.van
Daarmee
medicijnen
ligt degevoelig
premie

van de sector ten opzichte van de brede MSCI World-index in lijn met het

historische
Gezien de
gemiddelde
defensieve
over
eigenschappen
de afgelopenvan
tiendeze
jaar.sector,
Volgens
is ons
een zijn
aantrekkend
daarmee de

Eiffage: Deze bouwer en uitbater van Franse infrastructuur kan sterk

•

Schneider Electric: Wij verwachten dat het bedrijf in staat is te profiteren van
megatrends zoals de opkomst van duurzame energie en de groei van

economisch
positieve
trends
momentum
onvoldoende
een risico
ingeprijsd.
voor deReden
relatieve
om onze
performance
opinie teop
verhogen.
korte termijn.

cloudopslag. Door selectiever te zijn op projecten voorzien we een verbetering
van de winstmarge.

Momenteel zien wij een terugval van de olieprijs als belangrijkste risico voor de
sector Industrie. Industriële conglomeraten zijn voor een groot deel afhankelijk

•

United Technologies Corporation: Dankzij de sterkere focus op de
commerciële luchtvaart profiteert United Technologies op lange termijn van

van de investeringen van oliemaatschappijen. Deze vallen lager uit bij de huidige

de groei in het luchtvaartverkeer. Ook profiteert het bedrijf met de productie

prijs voor een vat olie. Daarnaast kan politieke instabiliteit tot een terugval van de

van bouwcomponenten van de wereldwijde economische groei.

investeringen leiden.
•

Oplossingen: Sector

KION: KION is sterk gepositioneerd voor verdere groei van de e-commercesector. Er is toenemende vraag naar efficiëntie binnen magazijnen, dit zorgt
voor een structurele shift naar magazijnautomatisering.

•

Db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF
•

Dit is een Exchange Traded Fund (ETF) die tot doel heeft de performance van de
MSCI World Industrials-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De index is een
maatstaf voor het rendement van de wereldwijde informatietechnologiesector. De
ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat.

1.

Bron: Bloomberg, gebaseerd op de gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten

Vestas: Deze turbinefabrikant voor windmolens profiteert naar vewachting
van de aanhoudende investeringen in duurzame energie.

Voor uitgebreide research op ondernemingen binnen deze sector zie onze website
Beleggingsinformatie en de database met internationale coverage (Morningstar), of
informeer bij uw beleggingsspecialist.
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Financiële Dienstverlening
In gezonde balans

Sectoromschrijving

Bedrijven in de sector Financiële Dienstverlening houden
zich bezig met bankieren, hypotheekverstrekking,
vermogensbeheer, verzekeringen en vastgoed.
Dit is de meest cyclische sector van alle sectoren. Bij
een opgaande conjunctuur profiteren banken van
toenemende activiteit op de krediet- en kapitaalmarkten.
Verzekeraars profiteren van gunstige
beleggingsresultaten. Daarnaast is de rente een bepalende
factor. Banken weten bij een grote verschil tussen de lange
en korte rente vaak een betere rentemarge te realiseren.
Voor verzekeraars is een stijgende rentebeweging gunstig
voor de winstontwikkeling en de balanswaarde.

MSCI World
Financials

MSCI World

6,0%

5,3%

Koers-winstratio2

12,5x

15,9x

Dividendrendement3

3,0%

2,5%

Rendement op
eigen vermogen4

7,4%

11,1%

Kerncijfers1
Totaalrendement

1. MSCI-data in dollars, tenzij anders aangegeven, en per 7 februari 2018. 2. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten geraadpleegd
door Bloomberg. 3. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands dividendverwachtingen van analisten geraadpleegd door Bloomberg. 4. Gebaseerd op winst over de
laatste 12 maanden, bron Bloomberg.
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Financiële Dienstverlening
In gezonde balans

Deze sector blijft één van onze favorieten. Wij voorzien een verder toenemende kredietverlening in Europa. Daarnaast zijn volgens ons de
rentemarges op leningen uitgebodemd. Samen met meer duidelijkheid over toekomstige regelgeving resulteert dit uiteindelijk in een grote kans
op kapitaalteruggave richting aandeelhouders. Vooral bij Europese banken met een sterke kapitaalpositie.
Kredietverlening zorgt voor inkomstenstroom
De voortgaande positiviteit van het Europese economische sentiment zet volgens ons aan

Basel IV-regelgeving

tot een verdere toename van de kredietverlening. De Europese Sentiment Indicator (ESI) is

is nu in grote lijnen bekend, welke voorschrijft wat voor kapitaalbuffers banken aan

opgelopen en noteert inmiddels boven het hoogtepunt van 2007 voor de crisis. Deze

moeten houden op lange termijn. Vooral voor Europese banken betekende dit een risico,

toename signaleert naar onze mening dat de groei in de kredietverlening komend jaar

omdat de Amerikaanse regelgeving al strenger was. Uiteindelijk blijkt Basel IV mee te vallen

verder doorzet. Europese banken profiteren hiervan. Wij handhaven daarom onze positieve

en kunnen Europese banken zich richten op hun middellangetermijnstrategie. Daartoe

beleggingsvisie op Europese banken. In de kernlanden van de euroregio, vooral Frankrijk, is

behoort ook het dividendbeleid en eventuele inkoop van eigen aandelen.

de groei van de hoeveelheid uitstaande leningen erg sterk. Banken met een grote

In de VS maakte de regering Trump duidelijk kenbaar dat zij de huidige strenge

blootstelling aan deze landen profteren het sterkst. Voorbeelden hiervan zijn BNP Paribas,

regelgeving voor de financiële sector wil versoepelen. Momenteel verleent de

ABN Amro en KBC.

toezichthouder op basis van uitkomsten van stresstesten wel of geen goedkeuring voor
aandeleninkoop. Soepeler beleid zal zo uitzicht bieden op meer kapitaalteruggave.

Versteiling rentecurve trigger voor koersstijgingen
Ondanks het positieve sentiment leverden aandelen van Europese banken het afgelopen

Voorkeur voor goed gekapitaliseerde Europese banken

jaar weinig op. Terwijl dit de meest cyclische sector is. De lage rentemarges die banken

Aandelen van goed gekapitaliseerde banken zullen volgens ons het meeste profiteren van

boekten op kredieten zijn daar volgens ons debet aan. Omdat de ECB de beleidsrente

mogelijk tot eind 2019 ongewijzigd laat, gaan wij ervan uit dat de kortlopende rente laag zal

hogere winsten en meevallende regelgeving neemt het overtollig kapitaal op hun balansen

blijven. Ondertussen zijn de obligatieaankopen uit het ECB-opkoopprogramma tot

toe. Dit vergroot de kans op dividendverhogingen. Analisten voorzien voor Europese

september gehalveerd. Wat daarna gebeurt, is nog onbekend. Wel staat vast dat het beleid

bankensector een dividendgroei van 12,9% per jaar over de komende drie jaar. Dat is fors

minder ruim is. Wij voorzien dan ook een voorzichtig oplopende tienjaarsrente. Dit resulteert

hoger dan het marktgemiddelde1. Met een koers/boekratio van 0,8 handelen Europese

in een groter verschil tussen de lange en korte rente. In de regel komt dit ten goede aan

banken bovendien onder de boekwaarde van het eigen vermogen2 en zijn zij daarmee

rentemarges. Samen met de aantrekkende kredietverlening een zonnig vooruitzicht.

gunstig gewaardeerd.

1.
2.

Bron: Bloomberg, per 7 februari 2018, op basis van de analistenconsensus over de dividenduitkeringen van de Euro STOXX Banks-index en de STOXX Europe 600-index.
Bron: Bloomberg, per 7 februari 2018, op basis van de analistenconsensus op de Euro STOXX Banks-index.
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Overwegen
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Financiële Dienstverlening
Oplossingen: Aandelen
Hetfinanciële
De
belangrijkste
dienstverlening
risico voor deze
is desector
meestiscyclische
prijsdruk.
sector.
De opkomst
Een vertraging
van goedkopere
in de
generieke medicijnen tegenover gepatenteerde medicijnen kan een wissel trekken

•

American International Group: We zijn positief over de sterke focus van het

1. Ook zijnkan
op debanken
voor
grote gevestigde
een groot risico.
farmaceuten
De kredietgroei
de prijzen
hierdoor
van
vertragen
medicijnen
en het
gevoelig
heeft

management op het verhogen van de winstgevendheid. Ook heeft AIG een

ook een negatieve impact op de kredietkwaliteit van leningen. Bovendien laat de

sterk trackrecord op het gebied van kapitaalteruggave aan aandeelhouders.

renteGezien
zich lastig
de defensieve
voorspellen,
eigenschappen
waardoor devan
verwachte
deze sector,
winstgevendheid
is een aantrekkend
op leningen
economisch
ook
moeilijk momentum
te bepalen is.
een risico voor de relatieve performance op korte termijn.

•

BNP Paribas : De aangekondigde herstructurering van de zakenbank en inzet
op minder kapitaalkrachtige activiteiten dragen bij aan de versterking van de

Oplossingen: Sector
•

Db x-trackers MSCI World Financials Index

winstgevendheid en kapitaalpositie.
•

banking. Deze activiteiten hebben een beperkere rentegevoeligheid, en
resulteren in stabielere kasstromen ten opzichte van andere banken.

Dit is een Exchange Traded Fund (ETF) die tot doel heeft de performance van de
MSCI World Financials-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De index is een
maatstaf voor het rendement van de wereldwijde financiële

•

dienstverleningssector. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar

•

Van Lanschot Participatie Note Banks Europe 17-22

De karakteristieken van een Participatie Note sluiten aan bij onze visie op
Europese banken. Deze note biedt op einddatum enige neerwaartse bescherming
en 205% participatie in de eventuele koersstijging van de Europese bankenindex

KBC: Met de sterke positie in Oost-Europa is KBC goed gepositioneerd voor
kapitaalteruggave richting aandeelouders via dividenden.

de index uit bestaat.

Oplossingen: Sector Notes

Julius Bär: Julius Bär is een nichespeler op het gebied international private

•

NN Group: De sterke balans, de gespreide productportefeuille en het
dividendrendement maken het aandeel in onze ogen een aantrekkelijke
belegging.

Voor uitgebreide research op ondernemingen binnen deze sector zie onze website
Beleggingsinformatie en de database met internationale coverage (Morningstar), of
informeer bij uw beleggingsspecialist.

(Stoxx Europe Bank 600 Index).
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Gelijk wegen

Duurzame Consumentengoederen
Luxeprobleem

Sectoromschrijving
Binnen deze sector vallen ondernemingen die
consumenten voorzien van duurzame producten of
diensten. Te denken valt aan autofabrikanten,
producenten van huishoudelijke apparatuur, en
ondernemingen actief in mode, vrije tijd, hotels,
restaurants en media.
De duurzame-consumentengoederensector is een
cyclische groeisector, die meestal in de eerste fase van het
economisch herstel een bovengemiddeld rendement weet
te behalen. Het winstniveau is doorgaans sterk gerelateerd
aan de consumptie, en daarmee ook aan het
consumentenvertrouwen en de situatie op de
arbeidsmarkten.

MSCI World
Discretionary

MSCI World

5,8%

5,3%

Koers-winstratio2

16,7x

15,9x

Dividendrendement3

1,8%

2,5%

Kapitaalrendement4

9,3%

5,1%5

Kerncijfers1
Totaalrendement

1. MSCI-data in dollars, tenzij anders aangegeven, en per 7 februari 2018. 2. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten geraadpleegd
door Bloomberg. 3. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands dividendverwachtingen van analisten geraadpleegd door Bloomberg. 4. Gebaseerd op winst over de
laatste 12 maanden, bron Bloomberg. 5. MSCI World exclusief de sector financiële dienstverlening.
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Duurzame Consumentengoederen
Luxeprobleem

Wat ons betreft heeft Europa voor deze sector de beste macro-economische kaarten getrokken. Tegelijkertijd zien we onderliggend dat
producenten op korte termijn steeds meer last krijgen van de tegenwind die de traditionele retail ondervindt door de concurrentie van ecommerce. De verschillen in waardering tussen subsectoren zijn nog altijd erg groot en wij blijven bij onze gelijk wegen-opinie.
Voorkeur voor Europa boven VS

Niet alleen retail onder druk door e-commerce

Volgens ons is de VS duidelijk verder in de macro-economische cyclus dan Europa. Daarom

In onze vorige editie van de Sectorvisie wezen wij op de ontwikkeling dat steeds meer

blijven wij binnen de sector duurzame consumentengoederen een voorkeur houden voor

producenten zoals kledingfabrikanten voor directe verkoop kiezen aan de eindklant.

Europa boven de VS. De sector heeft namelijk een vroegcyclisch karakter. Dit betekent dat

E-commerce heeft deze ontwikkeling eenvoudiger gemaakt en is noodzakelijk om

deze sector eerder op macro-economische tegenwind zal reageren dan andere sectoren.

tegenvallende winkelverkopen op te vangen. Kortom de middleman verdwijnt. Op de

Een van de indicatoren die wijzen op een voor de sector ongunstig macro-economisch

langere termijn is dit een positieve ontwikkeling voor fabrikanten als Nike, die een sterke

scenario, is de krappe arbeidsmarkt in de VS. De lage werkloosheid is een voorbode voor

online positionering hebben. Het sluiten van steeds meer winkels op korte termijn

loonstijgingen. Voor deze arbeidsintensieve sector is dat geen gunstige ontwikkeling. Vooral

verstoort echter de distributiekanalen van producenten. Een voorbeeld hiervan is het

niet voor de detailhandel, waar de marges al onder druk staan door langetermijntrends.

faillissement van speelgoedwinkel Toys

Daarnaast kan een stijgende rente in de VS een remmende werking hebben op de

speelgoedfabrikant Mattel. Voor de positionering van deze sector kiezen wij daarom voor

consumentenuitgaven. Wij voorzien dat deze het positieve effect dat de belasting-

zo min mogelijk blootstelling naar traditionele detailhandel, zowel direct als indirect.

verlichtingen op de uitgaven hebben, grotendeels teniet zal doen. Voor ons reden genoeg

Us, dat sterk op de resultaten drukte van

om niet al te veel te verwachten van de detailhandelsverkopen. Ondanks dat de jaarlijkse

Grote verschillen in prijskaartjes subsectoren

stijging in de detailhandelsverkopen met 5,6% bijna op het tienjaarshoogtepunt uit 2011

De sectorwaardering ligt met 16,7x de verwachte winst voor de komende twaalf maanden

staat1. Bovendien is het Amerikaanse consumentenvertrouwen volgens de sentimentsindex

rond het marktgemiddelde van 15,9x2. Omdat een bovengemiddelde waardering gangbaar

van de Universiteit van Michigan nog altijd torenhoog. Al zijn er al wel wat haarscheurtjes

is voor de sector, vinden wij de sector als geheel aantrekkelijk gewaardeerd. Onderliggend

zichtbaar en de vraag is wat het consumentenvertrouwen nog kan verbeteren.

zijn er echter grote verschillen. De subsector retail handelt op maar liefst 26,8x de

Uitgezonderd het VK zijn wij wat de Europese regio betreft positiever. Daar zit het
consumentenvertrouwen wél in een opgaande

trend1.

De kredietverlening zal volgens ons

verwachte winst over de komende twaalf maanden, ondanks de twijfelachtige
vooruitzichten voor de detailhandel. Aandelen van autofabrikanten zijn daarentegen nog

verder aantrekken. Kortom de Europese consument zal voorlopig nog wel de knip trekken.

steeds laag gewaardeerd met 8,7x de winstverwachting voor de komende twaalf

Wellicht dat dit de detailhandelsverkopen een zetje kan geven.

maanden3. Vanwege de gemengde onderliggende waarderingen en sectorontwikkelingen
zijn wij comfortabel met onze gelijk wegen-opinie.

1.
2.
3.

Bron: Bloomberg, per 7 februari 2018
Bron: Bloomberg, gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten op de MSCI World-index en MSCI World Discretionary-index, per 7 februari 2018
Bron: Bloomberg, gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten op de MSCI World Retailing-index en MSCI World Automobiles-index, per 7 februari 2018
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Duurzame Consumentengoederen
Ontwikkelingen in het besteedbaar inkomen en het vertrouwen van consumenten zijn de voornaamste aanjagers voor de sector. Momenteel komen de

naar onze mening vooral uit

de VS. Maar ook macro-economische ontwikkelingen in China kunnen de rendementen van deze sector sterk beïnvloeden. Vooral fabrik
blootstelling naar China. Verder is de sector gevoelig voor valutabewegingen. Hierbij speelt het monetaire beleid van centrale banken een belangrijke rol.

Oplossingen: Aandelen
•

Db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS

•

voor het aandeel. Dankzij de sterke positionering in elektrisch rijden vinden

Dit is een Exchange Traded Fund (ETF) die tot doel heeft de performance van de

wij BMW ook voor de langere termijn aantrekkelijk.

MSCI World Consumer Discretionary-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De
index is een maatstaf voor het rendement van de wereldwijde duurzame
consumentengoederensector. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten

BMW: De introductie van modellen uit de nieuwe productlijn zijn aanjagers

•

Walt Disney: Met de gedeeltelijke overname van Fox en de herstructurering
waarbij technologische ontwikkelingen in het medialandschap in het

waar de index uit bestaat.

middelpunt staan, voorzien wij een sterk verbeterde concurrentiepositie.
•

Booking Holdings: Dit bedrijf is bekend van onder andere Booking.com. Wij
voorzien dat de dominante positie wereldwijd in mobiele-boekingsapplicaties
bijdraagt aan een hoge omzetgroei.

Voor uitgebreide research op ondernemingen binnen deze sector zie onze website
Beleggingsinformatie en de database met internationale coverage (Morningstar), of
informeer bij uw beleggingsspecialist.
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Energie

Er zit weer meer in het vat
Sectoromschrijving
De energiesector kenmerkt zich door ondernemingen die
actief zijn in olie, gas of overige brandstoffen. De
activiteiten beslaan de gehele bedrijfskolom van de
brandstofproductie (upstream, downstream en
distributie), maar ook toeleverende industrieën (zoals
bouwers van olieplatformen).
De sector is gevoelig voor conjuncturele
ontwikkelingen. De winsten in de sector bewegen mee met
de olie- en gasprijs. Hoewel de vraag naar
energieproducten in de basis afhankelijk is van de
wereldeconomie, is de sector ook gevoelig voor
geopolitieke gebeurtenissen, zoals oorlogen en
natuurrampen. Koersontwikkelingen in de sector
correleren daarom niet altijd met de index.
MSCI World
Energy

MSCI World

10,9%

5,3%

Koers-winstratio2

17,5x

15,9x

Dividendrendement3

3,8%

2,5%

Kapitaalrendement4

3,8%

5,1%5

Kerncijfers1
Totaalrendement

1. MSCI-data in dollars, tenzij anders aangegeven, en per 7 februari 2018. 2. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten geraadpleegd door
Bloomberg. 3. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands dividendverwachtingen van analisten geraadpleegd door Bloomberg. 4. Gebaseerd op winst over de laatste 12
maanden, bron Bloomberg. 5. MSCI World exclusief de sector financiële dienstverlening.

Sectorvisie 2018 H1 17

Gelijk wegen
08-02-2018

Energie

Er zit weer meer in het vat
De opinie op de energiesector verhogen wij naar gelijk wegen. Wij zijn positief verrast over de slagvaardigheid van de OPEC. De
productiebeperkende afspraken werpen hun vruchten af en de balans in de oliemarkt is terug. Hoewel we uitgaan van een zijwaarts bewegende
olieprijs, verwachten we wel dat deze volatiel kan zijn. We geven de voorkeur aan producenten die in staat zijn hun productie snel op te schalen.
Slagvaardigheid OPEC verrassend

Zijwaarts bewegende, maar beweeglijke olieprijs verwacht

De slagvaardigheid van het OPEC-kartel heeft ons positief verrast. De olieproductie van de

Een belangrijke ontwikkeling is dat de forwardcurve van de olieprijs in backwardation

OPEC-landen daalde volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) over 2017 met 1%

handelt. Dit houdt in dat er minder betaald wordt voor leveringscontracten naarmate ze

naar 39,2 miljoen vaten per dag1. Mede dankzij de productiebeperkende maatregelen van de

verder in de toekomst liggen. Dit maakt opslag van olie een stuk minder aantrekkelijk, wat

OPEC is de prijs van een vat olie over de afgelopen 12 maanden sterk gestegen: een vat

druk zet op de olievoorraden. Door lagere voorraden kunnen schokken in de vraag naar

brent met 21% naar $ 67,- en een vat Amerikaanse olie met 21% naar $ 63,-2. Toegegeven,

olie mogelijk minder goed opgevangen worden, wat schaarste en volatiliteit in de olieprijs

daar heeft politieke tumult in onder andere Venezuela een handje bij geholpen. Lagere

kan veroorzaken. We verwachten wel dat de markt in balans blijft en gaan daarom uit van

productie door politieke trammelant in verschillende OPEC-landen lijkt structureel te

een zijwaarts bewegende olieprijs van circa $ 60,- per vat.

compenseren voor landen die zich niet helemaal aan de productieafspraken houden.
Saoedi-Arabië hintte erop dat de productiedoelstellingen van de OPEC in juni bijgesteld
kunnen worden, maar dat de olieprijs nog onvoldoende sterk is om de investeringen in
olieproductie te herstellen. Kortom het productiebeperkende beleid blijft voorlopig nog

overeind. Het kan wel zijn dat Rusland (die ook deelneemt) besluit af te haken.

Voorkeur voor flexibele producenten
$ 60,- per vat is een niveau waarbij wij het interessant vinden om in olieproducenten
beleggen. Maar verschillende oliemaatschappijen hebben de afgelopen jaren minder

geïnvesteerd in exploratie van olievelden. Daarmee bestaat het risico dat zij onvoldoende
in staat zijn snel in te spelen op een aantrekkende vraag naar olie. Wij geven bij het maken

Balans is terug

van beleggingskeuzes daarom de voorkeur aan producenten die voldoende investeren in

De productiebeperkingen hebben ertoe bijgedragen dat de balans in de oliemarkt terug is.

exploratie, maar dankzij kostenbesparingen ook winstgevend genoeg zijn als bescherming

Sterker nog, al vier kwartalen op rij ligt de olieproductie onder de wereldwijde vraag.

tegen een volatiele olieprijs. Een voorbeeld hiervan is Total.

Bovendien voorziet het IEA dat de vraag verder aantrekt dankzij de wereldwijde

Een andere categorie olieproducenten met een sterke concurrentiepositie, zijn schalie-

economische groei. IEA verwacht dat deze stijgt naar 100,1 miljoen vaten per dag eind dit

olieproducenten in de VS. Veel van deze ondernemingen zijn steeds flexibeler en sneller

jaar. Dat is 2,1 miljoen vaten per dag meer dan de huidige wereldwijde olieproductie.

geworden in het opschalen van hun productie. Daarnaast is hun winstgevendheid vaak

sterk verbeterd. Zo draait schalieolieproducent RSP Permian al break-even tegen een
olieprijs van $ 30,- per vat.
1.
2.

Bron: IEA Oil Market Report
Bron: Bloomberg, per 7 februari 2018
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Energie
VS grootste olieproducent in 2018?

Oplossingen: Sector

Omdat schalieolieproducenten steeds winstgevender zijn en in staat zijn om hun
productie snel op te voeren, verwachten wij een sterke stijging van de Amerikaanse

•

Db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF

olieproductie. Het IEA gaat dit jaar uit van een stijging van 240.000 vaten per dag naar
1,35 miljoen vaten per dag. Daarmee ligt de VS zelfs op schema om de grootste

Dit is een Exchange Traded Fund (ETF) die tot doel heeft de performance van de

olieproducent ter wereld te worden

MSCI World Energy Sector-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De index is een
maatstaf voor het rendement van de wereldwijde energiesector. De ETF belegt in

Ondanks forse waardering verhoging opinie

de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat.

Ondanks dat de sectorindex MSCI World Energy Sector-index met 17,5 maal de verwachte
winst over de komende twaalf maanden1 aan de prijs lijkt te zijn, verhogen we onze
opinie naar gelijk wegen. Naar onze mening houden analisten onvoldoende rekening met

Oplossingen: Aandelen

de hogere winstgevendheid van olieproducenten dankzij kostenbesparingen. Bovendien
vinden wij dat aandelen uit de energiesector zijn achtergebleven bij de olieprijs. Ondanks

•

Total: Volgens ons is Total operationeel sterk gepositioneerd in de uitdagende

dat de olieprijs de afgelopen twaalf maanden met 21% is opgelopen, heeft de sectorindex

omgeving van een lage olieprijs. Het bedrijf heeft een duidelijke strategie met

slechts 6,4% totaalrendement opgeleverd2. Dat is veel lager dan de brede MSCI World-

een uitstekende executie daarvan.

index, die over dezelfde periode 24% steeg2.
•

Liquide positie: Van Lanschot houdt tijdelijk een liquide positie aan in de
sector Energie.

daarmee is de olieprijs, en dus ook de sector, gevoelig voor plotselinge geopolitieke
spanningen. Bovendien geldt dat driekwart van de wereldwijde olieproductie afkomstig
is van niet-beursgenoteerde bedrijven, veelal staatsbedrijven. Het (niet altijd economisch

Voor uitgebreide research op ondernemingen binnen deze sector zie onze website
Beleggingsinformatie en de database met internationale coverage (Morningstar), of
informeer bij uw beleggingsspecialist.

gedreven) beleid van staatsbedrijven in de oliesector heeft daarmee een grote impact op
de productieniveaus en op de prijs van olie.

1.
2.

Bron: Bloomberg, op basis van analistenconsensus op 4 augustus 2017
Bron: Bloomberg, per 7 februari 2018 in dollars
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Informatietechnologie
The trend is

friend

Sectoromschrijving
Het productaanbod binnen de sector is breed, variërend
van consumentenproducten, zoals computers, tot
databeheeroplossingen voor bedrijven. Binnen de sector
onderscheiden we producenten van software, hardware,
halfgeleiders en dienstverleners.
De IT-sector is een cyclische sector met een
bovengemiddeld groeipatroon. De winsten correleren
redelijk met de cyclus van de economie. In opgaande
markten laat de sector vaak een bovengemiddeld
rendement zien. De sector is innovatiegedreven en wordt
dan ook gekenmerkt door hoge R&D-budgetten. Door de
hoge groei ligt de sectorwaardering doorgaans hoger dan
die van de markt.

Kerncijfers1

MSCI World IT

MSCI World

11,7%

5,3%

Koers-winstratio2

18,4x

15,9x

Dividendrendement3

1,3%

2,5%

Kapitaalrendement4

12,5%

5,1%5

Totaalrendement

1. MSCI-data in dollars, tenzij anders aangegeven, en per 7 februari 2017. 2. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten geraadpleegd door
Bloomberg. 3. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands dividendverwachtingen van analisten geraadpleegd door Bloomberg. 4. Gebaseerd op winst over de laatste 12
maanden, bron Bloomberg. 5. MSCI World exclusief de sector financiële dienstverlening.
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Informatietechnologie
The trend is

friend

Binnen IT zijn er vele trends te identificeren die (toekomstige) waarde kunnen creëren. De sector kent echter een hoge waardering en enkele
andere uitdagingen. Van de belastinghervormingen in de VS profiteert de sector relatief minder dan andere sectoren die meer op het binnenland
gericht zijn. Bovendien neemt de politieke druk toe. Wij houden de sector op Gelijk wegen.
Waardering hoog, macro ontwikkelingen zuinig..

..maar trends zijn

Met een totaalrendement van +21,7% is de sector IT relatief gezien flink opgelopen in 2017

De grote overgang van conventionele dataopslag in lokale servers naar virtuele dataopslag

(MSCI World +8%)1

(cloud) heeft nog niet plaatsgevonden. Volgens ons wordt 2018 dan ook het jaar van de

waardering een belangrijke(re) rol speelt voor 2018. De winstgroei over 2017

(+13,4%)2

bleef

best friends

hybride-cloudadoptie. Een tussenoplossing waar bedrijven profiteren van de

daarbij achter op de koersontwikkeling, waardoor de koers-winstverhouding is opgelopen.

wendbaarheid van the cloud en tegelijkertijd een deel van hun gegevens en applicaties

Naast de waardering zijn er andere uitdagingen voor de sector. Zo profiteren IT-bedrijven -

intern onderhouden. Bedrijven als IBM, Microsoft en VMware zijn in onze ogen goed

ten opzichte van andere sectoren - het minste van de belastinghervormingen in de VS. Dit

gepositioneerd om te profiteren van de modernisering van het IT-infrastructuurbestand

bedrijven, met een gemiddelde van 22,8%1 over de laatste vijf jaar. Bovendien zit de sector

van hun klanten. In hun kielzog kunnen IT-consultants volgens ons sneller groeien dan de
markt. Dit omdat steeds meer bedrijven een (versnelde) digitale transformatie ondergaan.

in de politieke verdomhoek voor wat betreft wet- en regelgeving. Bedrijven als Facebook,
Amazon en Alphabet liggen onder een vergrootglas door mogelijk misbruik van

Een andere belangrijke trend in de sector IT is dat Artificial Intelligence (AI) en Internet of

machtposities, privacy- en belastingaangelegenheden.

Things (IoT) steeds meer volledig met elkaar verweven raken. Toonaangevende spelers in
de markt voor AI-assistenten zijn Amazon (Alexa) en Alphabet (Google Assistant). De forse
groei in het aantal apparaten dat aansluit op de AI-assistenten verraadt dat leveranciers

Chips worden duur betaald
De digitale transformatie zorgt voor een aanhoudende vraag naar chips. We zijn positief over
en industriële toepassingen. Na een
totaalrendement van +23,7% in 2017 wereldwijd voor chipmakers3 worden wij echter wat
behoudender. Door sterke winstgroei en diverse fusies en overnames liep de waardering
binnen deze cyclische industrie fors op, waardoor (verdere) groei beperkter is in onze ogen.

1.
2.
3.
4.

ontwikkeling.

En dan natuurlijk de blockchain, de technologie waar de geschiedenis van transacties
wordt vastgelegd in een onveranderlijk (gedeeld) logboek. Volgens Deloitte4 zal de
toegevoegde waarde van de blockchain in 2025 uitgroeien tot $ 176 miljard. De technologie
is daarmee op een duidelijke weg naar brede acceptatie met een toenemend bereik. Zo
zien we IBM fors inzetten om voet aan de grond te krijgen binnen deze groeimarkt.

Bron: Bloomberg
Bron: Thomson Reuters I/B/E/S, per 7 februari 2018
Bron: Bloomberg, op basis van het totaalrendement in euro op de MSCI World Semiconductor & Semiconductor Equipment Industry Group-index
Bron: Deloitte: Blockchain tot blockchains: Broad adoption and integration enter the realm of the possible
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Informatietechnologie
Verschillen in waarderingen dwingen tot selectiviteit
De MSCI World Information Technology Sector-index handelt momenteel op 18,4x de
verwachte winst over de komende twaalf

maanden1. Daarmee

ligt de premie ten opzichte

van de MSCI World-index hoger dan het tienjaarsgemiddelde. De waarderingen van

Oplossingen: Aandelen
•

kunstmatige intelligentie voor een positieve turnaround in winst- en

aandelen binnen de informatietechnologiesector en hun groeiperspectieven lopen

omzetgroei zorgen.

bovendien fors uiteen en dat vereist selectiviteit in de beleggingskeuze van technologieaandelen.

IBM: Volgens ons zal de nieuwe focus op innovatieve dienstverlening zoals

•

Microsoft: Wij verwachten een toename van de winstgevendheid van de
clouddienstverlening. Het terughalen van cash uit het buitenland richting de
VS biedt perspectief voor kapitaalteruggave richting aandeelhouders.

Door het cyclische karakter van de sector correleren de sectorwinsten met de cyclus van de
economie. Zo liepen de koersen van aandelen in deze sector sneller op dan de brede markt
(MSCI World-index) over 2017. Belastinghervormingen in de VS, regulering in Europa en
ongunstige wisselkoerseffecten kunnen een drukkend effect hebben op de winsten van ITconcerns.

Qualcomm: De problemen in China lijken grotendeels achter rug. Met (1) een
lage waardering, (2) een omvangrijke portefeuille van technologiepatenten, (3)
een forse groei van de kapitaalteruggave en (4) een oplossing in het dispuut
met Apple, zien wij mogelijkheden voor herstel van het aandeel.

Oplossingen: Sector
•

•

Db x-trackers MSCI World Information Technology Index UCITS ETF

Voor uitgebreide research op ondernemingen binnen deze sector zie onze website
Beleggingsinformatie en de database met internationale coverage (Morningstar), of
informeer bij uw beleggingsspecialist.

Dit is een Exchange Traded Fund (ETF) die tot doel heeft de performance van de
MSCI World Information Technology-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De
index is een maatstaf voor het rendement van de wereldwijde
informatietechnologiesector. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten
waar de index uit bestaat.

1.

Bron: Bloomberg, op basis van analistenconsensus op 7 februari 2018
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Gezondheidszorg
Vinger aan de pols

Sectoromschrijving
De sector Gezondheidszorg wordt gedomineerd door twee
typen bedrijven. Het eerste type beslaat het grootste deel
van de sector (90%). Dit zijn ondernemingen die zich
richten op het ontwikkelen en produceren van medicijnen.
Het tweede type produceert technische producten
(bijvoorbeeld scanapparatuur) of levert diensten aan de
gezondheidszorg.
De sector is een defensieve sector. Dit komt omdat
patenten resulteren in sterke en stabiele kasstromen en
omdat diensten veelal worden geleverd op basis van
meerjarige contracten. De winstontwikkeling van de sector
is daardoor minder afhankelijk van de economische
conjunctuur dan andere sectoren.

MSCI World
Health Care

MSCI World

-1,7%

5,3%

Koers-winstratio2

16,0x

15,9x

Dividendrendement3

2,1%

2,5%

Kapitaalrendement4

9,7%

5,1%5

Kerncijfers1
Totaalrendement

1. MSCI-data in dollars, tenzij anders aangegeven, en per 7 februari 2018. 2. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten geraadpleegd door
Bloomberg. 3. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands dividendverwachtingen van analisten geraadpleegd door Bloomberg. 4. Gebaseerd op winst over de laatste 12
maanden, bron Bloomberg. 5. MSCI World exclusief de sector financiële dienstverlening.
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Gezondheidszorg
Vinger aan de pols

We verlagen de opinie van deze defensieve sector naar gelijk wegen. Dit doen we om beter te kunnen profiteren van de verwachte economische
sitief is dat de nieuwe
belastingwet tot consolidatie van de sector kan leiden, wat goed is voor ontwikkelingspijplijnen en patentportefeuilles.

Defensief karakter speelt sector parten

Repatriëring kapitaal vergroot kans op consolidatie

Onze positieve macro-economische visie is voor ons een belangrijke reden om

Een belangrijke positieve aanjager voor de sector is volgens ons het repatriëren van in het

terughoudender te worden over deze defensieve sector. Om optimaal te kunnen profiteren

buitenland gestald kapitaal van Amerikaanse farmaceuten. De nieuwe Amerikaanse

van de hoogconjunctuur in zowel Europa als de VS schrappen wij onze overwegen-opinie en

belastingwet voorziet hierbij in een eenmalige belastingverlaging. De tien grootste

verlagen deze naar gelijk wegen. Bovendien heeft de sector vanwege het defensieve

farmaceuten houden volgens

karakter in combinatie met een hoog dividendrendement obligatieachtige trekjes. Hierdoor

buitenland. Amgen en Gilead zijn hierbij goed voor $ 40 miljard1. Wij verwachten dat het

is de sector invers gecorreleerd met het verloop van de rente. Omdat we verwachten dat de

vrijkomen van dit kapitaal vooral voor overnames gebruikt zal worden. In 2022 loopt er een

rente geleidelijk op zal lopen, is dit een extra reden om een pas op de plaats te maken.

groot aantal patenten af en door overnames worden de ontwikkelingspijplijnen en

$ 200 miljard aan cash en beleggingen aan in het

patentportefeuilles weer goed gevuld. Dit versterkt de concurrentieposities. Een positieve

Politiek landschap VS vooralsnog onduidelijk
In de vorige editie van de Sectorvisie schreven wij dat het afschaffen van de Affordable Care

ontwikkeling, zolang overnemende partijen niet overbetalen.

Act (Obamacare) een positieve katalysator zou zijn voor de sector. Farmaceuten worden dan

Beleggers voorzien afname winstgroei

verlost van de heffing aan het Amerikaanse zorgstelsel om behandelingen van patiënten met

Het versterken van de concurrentieposities van farmaceuten is in veel gevallen

lage inkomens te kunnen financieren. Dit jaar zal deze heffing met $ 4,1 miljard een

broodnodig. De producenten van geneesmiddelen van veel voorkomende ziektes, zoals

hoogtepunt bereiken1. Na een aantal mislukte pogingen is het de regering niet gelukt de

diabetes, lijden onder een zwak prijsstellingsvermogen. De aanhoudende concurrentie

Affordable Care Act te vervangen. Voorlopig heeft Trump dit in de ijskast gezet.

vanuit generieke-medicijnenproducenten helpt hier niet bij en zet druk op de winstgroei

Dat de Republikeinen in de Senaat een zeer krappe meerderheid hebben, stelt ons

van de sector. Gemiddeld verwachten analisten dan ook dat de winstgroei van de sector op

hierover niet gerust. 6 november vinden de Mid-Term Elections plaats, waarbij een deel van

10% zal blijven steken2. Dat is lager dan de 13,3% op de brede MSCI World Index. Deze

de zetels uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden verkiesbaar is. De kans is groot dat

lagere winstgroei is volgens ons ingeprijsd door beleggers. De MSCI World Healthcare-index

de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat verliezen. Bovendien kunnen de

handelt met 16,0x de twaalfmaandswinstverwachting in lijn met de MSCI World-index3, en

verkiezingsperikelen de discussie over medicijnprijzen weer doen oplaaien.

is daarmee op basis van het historische gemiddelde neutraal gewaardeerd.

1.
2.
3.

Bron: Bloomberg Intelligence
Bron: Thomson Reuters I/B/E/S op 7 februari 2018
Bron: Bloomberg, op basis van analistenconsensus op 7 februari 2018

Sectorvisie 2018 H1 24

Gelijk wegen
08-02-2018

Gezondheidszorg
Het belangrijkste risico voor deze sector is prijsdruk. De opkomst van goedkopere generieke
medicijnen tegenover gepatenteerde medicijnen kan een negatieve wissel trekken op de
grote gevestigde farmaceuten1. Wij hebben daarom de voorkeur voor aandelen van

Oplossingen: Aandelen
•

zijn grootte bijzonder goed gepositioneerd voor groei. Dit dankzij een sterke

farmaceuten die zich richten op zeldzame ziektes en het produceren van biologische

productportefeuille en een goed gevulde ontwikkelingspijplijn.

medicijnen. Deze ondernemingen hebben in de regel een sterkere concurrentiepositie en
daarmee een hoger prijsstellingsvermogen.

•

aandelenkoersen leiden.
Gezien de defensieve eigenschappen van deze sector, is een aantrekkend economisch
momentum een risico voor de relatieve performance op korte termijn.

Oplossingen: Sector
•

Bayer: Bayer beschikt naar onze mening over een van de meest aantrekkelijke
medicijnportefeuilles binnen de Europese farmacie.

farmaceuten goedgezind zijn, leert de ervaring dat president Trump erg onvoorspelbaar kan
zijn. Een enkele tweet over medicijnprijzen kan al voor veel volatiliteit van de

Allergan: Deze farmaceut - bekend van Botox - is naar onze mening ondanks

•

Roche: Als marktleider in biologische medicijnen en diagnostiek voor

oncologische behandelingen bekleedt Roche een sterke marktpositie met
grote concurrentievoordelen.
Voor uitgebreide research op ondernemingen binnen deze sector zie onze website
Beleggingsinformatie en de database met internationale coverage (Morningstar), of
informeer bij uw beleggingsspecialist.

Db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF

Dit is een Exchange Traded Fund (ETF) die tot doel heeft de performance van de
MSCI World Health Care-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De index is een

maatstaf voor het rendement van de wereldwijde health caresector. De ETF belegt
in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat.
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Nuts

Degelijk Duits Dividend
Sectoromschrijving
Tot de nutssector behoren ondernemingen die een functie
vervullen bij het produceren en/of distribueren van
elektriciteit, gas of water. We spreken van geïntegreerde
nutsondernemingen wanneer de productie- en
distributiefunctie worden gecombineerd.
De nutssector is een kapitaalintensieve sector met een
hoger schuldniveau dan andere sectoren. Dat maakt de
winstgevendheid gevoelig voor renteontwikkelingen. Daar
staat tegenover dat zowel de omzet- als winstontwikkeling
een hoge mate van voorspelbaarheid kent. Aan de
opbrengstenkant is de sector gevoelig voor energieprijzen.
Deze worden gedreven door grondstofprijzen en
overheidsregulering.

MSCI World
Utilities

MSCI World

-2,2%

5,3%

Koers-winstratio2

14,3x

15,9x

Dividendrendement3

4,3%

2,5%

Kapitaalrendement4

4,6%

5,1%5

Kerncijfers1
Totaalrendement

1. MSCI-data in dollars, tenzij anders aangegeven, en per 7 februari 2018. 2. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten geraadpleegd door
Bloomberg. 3. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands dividendverwachtingen van analisten geraadpleegd door Bloomberg. 4. Gebaseerd op winst over de laatste 12
maanden, bron Bloomberg. 5. MSCI World exclusief de sector financiële dienstverlening.
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Nuts

Degelijk Duits Dividend
Wij blijven bij onze gelijk wegen-opinie op de sector. Hoewel de elektriciteitsprijzen verder opgelopen zijn, verwachten we een nieuwe sterke groei
van de opwekkingscapaciteit. Daarnaast kan een oplopende rente voor de sector nadelig uitpakken, omdat aandelen uit de sector soms
obligatieachtige trekjes kunnen vertonen. Maar daartegenover staat een erg aantrekkelijke waardering.
Let op renterisico
Over 2017 stegen de elektriciteitsprijzen in de belangrijkste Europese markten sterk. In

Het verwachte dividendrendement op nutsaandelen wereldwijd bedraagt op basis van de

Frankrijk 15% en in Duitsland zelfs 20%1. De opgelopen prijs van steenkool speelt hierbij een

MSCI World Utilities Sector-index circa 4,3% over de komende twaalf maanden2. Het hoge

belangrijke rol. Deze nam in de periode mei tot en met december 2017 met bijna 30% toe. In

dividendrendement in combinatie met de defensieve kwaliteiten van de sector geeft

Frankrijk dreef de tijdelijk uitval van nucleaire centrales de elektriciteitsprijzen op. Op korte

nutsaandelen obligatieachtige elementen. Dit maakt de sector gevoelig voor

termijn kunnen gunstige macro-economische omstandigheden in Europa een extra impuls

rentebewegingen. Aandelen van nutsbedrijven blijven in de regel achter bij een oplopende

geven aan de elektriciteitsprijzen, omdat er simpelweg meer vraag zal zijn naar energie.

rentestand. Het kapitaalintensieve karakter van deze ondernemingen maakt nutsaandelen
hiervoor extra gevoelig. Omdat wij een geleidelijk oplopende rente verwachten, zijn wij
selectief in het maken van beleggingskeuzes voor deze sector door extra te letten op de

Kijken we naar de langere termijn, dan hangt de opkomst van duurzame energie nog altijd
als een zwaard van Damocles boven de sector. Ja, in Duitsland is de meeste pijn al genomen

balansen van de ondernemingen.

door af te schrijven op kolencentrales. Daar komt de markt langzaam maar zeker beter in

Sector aantrekkelijk gewaardeerd met uitzicht op dividendgroei

balans. Maar Duitsland loopt ver voor op andere landen. Zo heeft Frankrijk als doelstelling

Kijken we naar de MSCI World Utilities-index, dan handelt de ondernemingswaarde van de

om het aandeel nucleaire energie terug te brengen van 75% naar 50% in 2025. Hoewel deze

index op 8,7 keer de verwachte operationele winst over de komende twaalf maanden 3.

doelstelling erg ambitieus is, zal Frankrijk naar verwachting sterk investeren in nieuwe

Daarmee handelt de sector op een korting ten opzichte van de MSCI World, die groter is

capaciteit voor duurzame energie. Vooral omdat het aandeel duurzame energie in Frankrijk

dan het tienjaarsgemiddelde. Vooral de waardering van Europese nutsbedrijven is sterk

tot de laagste van Europa behoort. Uit ervaring weten we dat de uitfasering van centrales

afgenomen, waardoor de sector goedkoop is te noemen. Het lijkt er daarom op dat

even snel gaat als de groei van opwekkingscapaciteit voor duurzame energie.

beleggers veel risico lijken in te prijzen.

Ook Italië gaat kolencentrales sluiten. Daartegenover wil de Italiaanse regering de

Veel nutsbedrijven moesten de afgelopen jaren snijden in het dividend door dalende

capaciteit van zonne- en windenergie met een factor 3 vergroten in 2030 ten opzichte van

energieprijzen en overcapaciteit. Vooral Duitse ondernemingen hebben wat dat betreft het

2015. En misschien zit daar wel het grootste risico van overcapaciteit.

ergste achter de rug. Energiereuzen als RWE en E.On kunnen zich weer richten op de

1.
2.
3.

Bron Bloomberg, op basis van Baseload Power futures
Bron Bloomberg, per 7 februari 2018
Bron: Bloomberg, op basis van analistenconsensus op 7 februari 2018

middellange termijn. Hierbij verwachten wij ook groei van het dividend.
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Nuts
Oplossingen: Sector
Ondernemingen in deze sector beschikken veelal over stabiele kasstromen. Door deze
defensieve kwaliteiten zijn aandelen uit deze sector vaak in trek bij een afnemende

•

Db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF

economische groei. En andersom blijven nutsaandelen dan ook vaak achter bij een
sterker dan verwacht economisch momentum.

Verder is de sector erg gevoelig voor schommelingen van grondstoffenprijzen.
Vooral schommelingen in de steenkolenprijs kunnen tot volatiele koersen leiden.

Dit is een Exchange Traded Fund (ETF) die tot doel heeft de performance van de

MSCI World Utilities Sector-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De index is
een maatstaf voor het rendement van de wereldwijde nutssector. De ETF belegt in
de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat.

Oplossingen: Aandelen
•

Engie: Wij vinden het transformatieplan dat Engie uitrolt een positieve
ontwikkeling in de beleggingscasus. Verder kan Engie sterk profiteren van een

oplopende elektriciteitsprijs.
Voor uitgebreide research op ondernemingen binnen deze sector zie onze website
Beleggingsinformatie en de database met internationale coverage (Morningstar), of
informeer bij uw beleggingsspecialist.
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Basisindustrie

Tijd om het zilver te poetsen
Sectoromschrijving
De basisindustrie is een cyclische sector, die zich kenmerkt
door een hoge kapitaalintensiviteit en gevoeligheid voor
de prijsontwikkeling van grondstoffen. Binnen de sector
onderscheiden we de subsectoren chemie en metaal &
mijnbouw.
In de metaal & mijnbouw bestaat er een positief
verband tussen de prijsontwikkeling van basismetalen en
de winsten van deze bedrijven. De winsten van de
chemische industrie zijn vaak sterk afhankelijk van prijzen
van ruwe olie en aardgas, omdat dit belangrijke
grondstoffen zijn voor de productie van chemicaliën. De
vraag naar producten is sterk gecorreleerd met de
industriële productie wereldwijd, maar vooral met die van
de opkomende markten China en India.

MSCI World
Materials

MSCI World

11,7%

5,3%

Koers-winstratio2

15,1x

15,9x

Dividendrendement3

2,4%

2,5%

Kapitaalrendement4

8,0%

5,1%5

Kerncijfers1
Totaalrendement

1. MSCI-data in dollars, tenzij anders aangegeven, en per 7 februari 2018. 2. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten geraadpleegd door
Bloomberg. 3. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands dividendverwachtingen van analisten geraadpleegd door Bloomberg. 4. Gebaseerd op winst over de laatste 12
maanden, bron Bloomberg. 5. MSCI World exclusief de sector financiële dienstverlening.
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Basisindustrie

Tijd om het zilver te poetsen
Een aantrekkende vraag naar grondstoffen dankzij een bloeiende wereldeconomie resulteert volgens ons in een aantrekkelijkere verhouding
Wij verhogen daarom onze
opinie naar gelijk wegen.
Grondstoffenprijzen nog aan de grond

China blijft spel beheersen

Over de afgelopen twaalf maanden is de brede grondstoffenindex Bloomberg Commodities-

Uiteindelijk is China nog altijd spelbepalend in deze sector. Op de langere termijn pakt dit

index opgelopen met een schamele 0,1%1. Maar naar de toekomst toe voorzien wij meerdere

minder goed uit voor de sector, waarbij de transitie van de Chinese economie naar een

ontwikkelingen aan zowel de vraag- als aanbodkant die grondstoffenprijzen gunstig gezind

consumptiegedreven economie uiteindelijk resulteert in minder vraag naar grondstoffen.

zijn. Omdat deze sector daarvan kan profiteren, verhogen wij onze opinie naar gelijk wegen.

Maar op korte termijn zijn er ontwikkelingen uit China die kunnen resulteren in een
verbeterde vraag-aanbodverhouding in de grondstoffenmarkten door hervormingen in de

Economische groei ondersteunend voor vraag naar grondstoffen
Aan de vraagkant zijn het voornamelijk macro-economische ontwikkelingen die een
ondersteunende werking hebben op grondstoffenprijzen. Wereldwijd duiden veruit de
meeste inkoopmanagersindices op hoogtijdagen. Een opvallende ontwikkeling, want het
komt niet vaak voor dat de economische vooruitzichten van ontwikkelde als opkomende
markten gunstig zijn. De synchrone economische bloei is een aanjager van investeringen, die

op hun beurt de vraag naar grondstoffen kunnen ondersteunen.
De economische bloei biedt ook mogelijkheden voor een fiscaal ruimer beleid, naar

sector. Vervuilende of inefficiënte productiefaciliteiten in onder andere de staal- en
aluminiumindustrie gaan met deze hervormingen op slot. Dit drukt het aanbod op de staalen aluminiummarkt, met hogere staal- en kolenprijzen tot gevolg. Ook neemt hiermee de
bezettingsgraad van productiefaciliteiten toe, ten gunste van marges en de vraag naar
hoogwaardig ijzererts.

Hebben mijnbouwers hun les geleerd?
Voorheen zouden mijnbouwers als Rio Tinto en BHP Biliton op een aantrekkende vraag

voorbeeld van de VS. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op de hoogte van

naar grondstoffen reageren door sterk te investeren in productie. Schulden liepen

investeringen. Maatregelen, zoals belastingverlagingen, ondersteunen de vraag en daarmee

daardoor op. Diezelfde ondernemingen, lijken nu hun les te hebben geleerd. Zij verlegden

de inflatie, waardoor grondstoffenprijzen stijgen. Het rendement op deze sector is dan ook

hun focus naar het onder controle houden van balansen, dividendbeleid en het vergroten

positief gecorreleerd met de inflatie. Zo werkt een hogere sectorweging als inflatiehedge.

van de winstgevendheid. Dat is ook hard nodig, want op langere termijn hangt de

Tot slot wijzen wij op de zwakte van de dollar. Deze zal nog wel even aanhouden. Omdat

afnemende vraag naar grondstoffen vanuit China boven de beleggingscasussen van deze

veruit de meeste grondstoffen in dollar noteren, geeft dit een extra boost aan de vraag

ondernemingen. Wij blijven dan ook zeer selectief met aandelen van mijnbouwers. De

vanuit buitenlandse kopers. Voor hun zijn grondstoffen namelijk goedkoper geworden.

concurrentieposities van de ondernemingen zijn hierbij leidend.

1.

Bron: Bloomberg, per 7 februari 2018
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Basisindustrie
Speciale gevallen binnen de speciaalchemie

Oplossingen: Sector

Ook de speciaalchemie kan profiteren van de wereldwijde economische groei, waardoor
eindmarkten verbeteren. De stijgende olieprijs heeft echter een wisselend effect op de

Db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF

winstgevendheid van de sector. Een belangrijke factor om mee te nemen in
beleggingskeuzes. Ondernemingen die op het einde van de productieketen zitten, zijn

Dit is een Exchange Traded Fund (ETF) die tot doel heeft de performance van de

minder goed in staat hogere inputkosten door te rekenen naar de afnemer. De

MSCI World Materials Sector-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De index is

winstgevendheid van bijvoorbeeld verffabrikanten als AkzoNobel kan daardoor in de knel

een maatstaf voor het rendement van de wereldwijde basisindustriesector. De ETF

komen.

belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat.

Sector neutraal gewaardeerd

Oplossingen: Aandelen

Hoewel de prijzen van grondstoffen gemiddeld genomen over de afgelopen twaalf
maanden weinig van hun plek kwamen, liep de sectorindex in dollar 18% op1. Toch

•

Nutrien: Deze fusie van kunstmestfabrikanten Potash en Agrium kan op korte

handelt de MSCI World Materials Sector-index op 15,1x de twaalfmaandswinst-

termijn profiteren van synergievoordelen, een sterke concurrentiepositie en

verwachting1 en

stijgende kunstmestprijzen.

daarmee is de sector historisch gezien neutraal gewaardeerd.

Ondanks dat we positiever zijn geworden over de ontwikkelingen in de sector, vinden wij

Voor uitgebreide research op ondernemingen binnen deze sector zie onze website
Beleggingsinformatie en de database met internationale coverage (Morningstar), of
informeer bij uw beleggingsspecialist.

- en
staalindustrie, maar ook uit de chemische industrie, is sterk afhankelijk van China. Maar
liefst 40% van de wereldwijde productie van staal, aluminium en koper vindt zijn weg
naar dit land. Daarmee is de prijsontwikkeling van grondstoffen sterk afhankelijk van de
Chinese economie en politiek. We zijn dan ook selectief bij de invulling van deze sector.

1.
2.

Bron: Bloomberg, per 7 februari 2018
Bron: Bloomberg, op basis van analistenconsensus op 7 februari 2018
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Niet-duurzame Consumentengoederen
Luis in de Peltz

Sectoromschrijving
Binnen deze sector vallen ondernemingen die actief zijn
met de productie, distributie en verkoop van etenswaren,
dranken, tabak en niet-duurzame huishoudelijke
producten.
Omdat de vraag van consumenten naar deze
producten minder afhankelijk is van de economische
cyclus, heeft deze sector een defensief karakter.
Kenmerkend zijn dan ook de stabiele kasstromen en een
grote voorspelbaarheid van de winst. Dat zorgt ervoor dat
de sector in tijden van economische recessie en in
perioden van lage groei een bovengemiddeld rendement
laat zien. Een belangrijke stimulans voor de autonome
groei is de aanwezigheid in opkomende markten en
productinnovaties.
MSCI World
Staples

MSCI World

0,1%

5,3%

Koers-winstratio2

18,1x

15,9x

Dividendrendement3

2,9%

2,5%

Kapitaalrendement4

11,5%

5,1%5

Kerncijfers1
Totaalrendement

1. MSCI-data in dollars, tenzij anders aangegeven, en per 7 februari 2018. 2. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten geraadpleegd door
Bloomberg. 3. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands dividendverwachtingen van analisten geraadpleegd door Bloomberg. 4. Gebaseerd op winst over de laatste 12
maanden, bron Bloomberg. 5. MSCI World exclusief de sector financiële dienstverlening.
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Luis in de Peltz

Veranderend consumentengedrag en negatieve markttrends in de VS drukken op zowel de omzet als winstgevendheid van ondernemingen in de
hele sector. Ondertussen groeit de druk van activistische aandeelhouders op het management van voedingsconcerns om de winstgevendheid te
vergroten. Voorlopig zien we alleen kansen vanuit opkomende landen en verlagen de sectoropinie naar Onderwegen.
Omzet- en margeontwikkelingen in hele sector onder druk

Activistische aandeelhouders roeren zich

Wij zetten de opinie op deze sector een stap terug naar Onderwegen. Over 2017 heeft de

Deze omstandigheden in combinatie met het grote aantal ondernemingen in de sector, die

sector amper omzetgroei laten zien. En wij verwachten hier komend jaar weinig verandering

ook nog eens goed gevulde kassen hebben, zijn ingrediënten voor een consolidatieslag.

in. Met een gemiddeld verwachte omzetgroei van slechts 3,6% over de komende twaalf

Reden dat activistische aandeelhouders als 3G en Nelson Peltz steeds vaker op de deur

maanden1 is deze sector in onze ogen minder goed gepositioneerd om te profiteren van de

kloppen bij producenten van levensmiddelen. Dit is het geval bij onder andere Unilever,

wereldwijde hoogconjunctuur.

Procter & Gamble en Mondelez. De druk op het management om winstgevender te worden

Een belangrijke ontwikkeling hierbij is dat consumenten steeds minder waarde hechten

is daarmee hoog. Lukt dit niet dan zijn schaalvoordelen door consolidatie de enige uitweg.

aan merken, wat resulteert in verlies van marktaandeel van grote producenten. Volgens
zakenbank Morgan Stanley verloren de grootste producenten binnen deze sector in 2017
meer dan 50 basispunten marktaandeel in de VS, ten gunste van huismerken en kleine
producenten in bijna alle productcategorieën.
Ondertussen kruisen in de VS de supermarkten nog altijd de degens. Hoewel de prijzen
sinds de zomer van 2017 relatief stabiel bleven, is het gevaar van een prijzenoorlog volgens
ons nog niet geweken. Volgens vooraanstaand onderzoeksbureau Kantar Retail zijn de
geplande uitbreidingen van Aldi en Lidl in de VS dit jaar een niet te onderschatten gevaar.
Wal-Mart verlaagde zijn prijzen al om marktaandeel te houden, aldus Kantar. Dit laat zien
dat supermarkten minder ruimte hebben om oplopende inkoopprijzen door te berekenen
aan de klant. Waardoor niet alleen de omzetgroei beperkt blijft, maar ook de marges onder
druk komen. De negatieve ontwikkelingen binnen het supermarktlandschap kunnen ook op
het prijsstellingsvermogen van producenten van levensmiddelen drukken. Bij onze
beleggingskeuzes proberen wij dan ook blootstelling aan de VS te beperken.
1.

Bron: Thomson Reuters I/B/E/S, per 7 februari 2018

Ook in Europa een hobbelige rit
Over de Europese regio -met uitzondering van het VK- zijn wij positiever dan de VS,
vanwege een positieve trend in het consumentenvertrouwen. Toch zijn we niet helemaal
overtuigd. De Europese omzet- en volumegroei zijn al een aantal jaren erg matig en
beweeglijk. Daarnaast zijn de Europese inflatieverwachtingen nog altijd laag en hebben
exportgerichte ondernemingen last van een dure euro. Wat de Britse markt betreft

ondernemingen, zoals Diageo en Reckitt Benckiser, wel profiteren van het goedkope pond.
Voor de komende jaren zal de sector het vooral van de opkomende markten moeten
hebben. Europese en Amerikaanse voedings- en drankenproducenten, zoals Nestlé,
Mondelez en AB Inbev, realiseren ongeveer 50% van hun omzet in deze markten. In
Amerika is volgens ons herstel van de economie nabij. Ten gunste van het besteedbaar
inkomen van de bevolking, wat resulteert in volumegroei.
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Niet-duurzame Consumentengoederen
Niet bepaald een koopje

Oplossingen: Aandelen

De MSCI World Consumer Staples-index handelt op circa 19,7x de verwachte winst over
de komende twaalf maanden1. Daarmee is de sector nou niet bepaald een koopje te

•

AB InBev: AB InBev beschikt over zeer grote schaalvoordelen. Dankzij de

noemen. Toch ligt de premie ten opzichte van de brede MSCI World-index in lijn met het

overname van SABMiller is de bierbrouwer goed gepositioneerd voor groei.

tienjaarsgemiddelde. Maar gezien de negatieve trends in de sector verlagen we de

Het aantrekken van de Braziliaanse markt is volgens ons de belangrijkste

opinie naar Onderwegen.

aanjager voor de aandelenkoers
•

De sector doet het door de defensieve eigenschappen doorgaans beter dan de markt

winstgevendheid en het optimaliseren van de productportefeuille.

wanneer het economisch momentum afneemt. Bij een opleving van de economische
groei zal deze sector meestal achterblijven bij de markt.
Daarnaast is een terugval in de economische groei in opkomende markten een

z: Dit Amerikaanse voedingsconcern heeft een grote blootstelling
naar opkomende markten. De strategie is gericht op het vergroten van de

Voor uitgebreide research op ondernemingen binnen deze sector zie onze website
Beleggingsinformatie en de database met internationale coverage (Morningstar), of
informeer bij uw beleggingsspecialist.

een extra drukkend effect op de winsten van voedingsconcerns.

Oplossingen: Sector
•

Db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS

Dit is een Exchange Traded Fund (ETF) die tot doel heeft de performance van de
MSCI World Consumer Staples-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De index is
een maatstaf voor het rendement van de wereldwijde niet-duurzame
consumentengoederensector. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten
waar de index uit bestaat.

1.

Bron: Bloomberg, op basis van analistenconsensus per 7 februari 2018
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Telecom
Geen gehoor

Sectoromschrijving
Binnen de telecomsector vallen ondernemingen die
communicatiediensten verlenen via vaste en mobiele
netwerken.
Deze sector heeft een defensief karakter door de
redelijk stabiele kasstromen. Daardoor behaalt deze
sector in tijden van economische onzekerheid een
bovengemiddeld rendement. Daarnaast is de sector erg
kapitaalintensief, waardoor ondernemingen niet snel
toetreden, maar ook niet uittreden. Bij een dalende vraag
kan dit doorgaans tot felle prijscompetitie leiden. De
telecomsector staat daarom bekend als een sector met
een lage klantloyaliteit.

MSCI World
Telecom

MSCI World

0,7%

5,3%

Koers-winstratio2

12,3x

15,9x

Dividendrendement3

4,7%

2,5%

Kapitaalrendement4

6,1%

5,1%5

Kerncijfers1
Totaalrendement

1. MSCI-data in dollars, tenzij anders aangegeven, en per 7 februari 2018. 2. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands winstverwachting van analisten geraadpleegd door
Bloomberg. 3. Gebaseerd op gemiddelde 12-maands dividendverwachtingen van analisten geraadpleegd door Bloomberg. 4. Gebaseerd op winst over de laatste 12
maanden, bron Bloomberg. 5. MSCI World exclusief de sector financiële dienstverlening.
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Wij verlagen de opinie op de telecomsector naar onderwegen. De macro-economische omgeving zit de sector tegen en concurrentieposities staan
in zowel Europa als de VS onder druk. Omdat de realisatie van de uitrol van 5G voorlopig op zich laat wachten en consolidatiemogelijkheden van
tafel lijken te zijn, voorzien wij voorlopig geen verbetering optreden.
Macro-omgeving drukt sentiment

Omzetgroei minimaal

Aandelen uit de telecomsector hebben het afgelopen jaar teleurstellend gepresteerd. Waar

Door de onder druk staande concurrentieposities is het groeiperspectief voor

de brede MSCI World-index de afgelopen twaalf maanden een totaalrendement realiseerde

telecomaanbieders marginaal. Analisten gaan voor de komende twaalf maanden uit van

van 10,0%, was het rendement op de telecomsector negatief met -6,5%1. Zolang er geen

een gemiddelde omzetgroei van slechts 1,5% over de komende twaalf maanden2. Om

zicht is op verbetering van marktomstandigheden, zijn het volgens ons vooral macro-

winstgroei te kunnen realiseren zal er daarom gesneden moeten worden in de kosten.

economische factoren die het sentiment op de aandelen binnen de sector bepalen.
Met een aantrekkende groei en oplopende rente zijn deze macro-economische factoren

naar onze mening ongunstig voor deze defensieve sector. De telecomsector ondervindt
gewoonlijk nadelige effecten van een stijgende rente, omdat deze drukt op de winst. Het is
namelijk een kapitaalintensieve sector en kent daarom een relatief hoog schuldniveau.
Bovendien zullen beleggers bij een oplopende rente naar verwachting minder waarde
hechten aan het hoge dividendrendement op de sector van 4,7%2.

Consolidatie voorlopig van de baan
Een oplossing om kosten te kunnen besparen en waar veel beleggers op hopen, zou
consolidatie van de telecommarkten zijn. Consolidatie resulteert namelijk in
schaalvoordelen, vooral in een sector met veel vaste kosten, zoals de telecomsector. Zowel
in Europa als de VS is consolidatie op grote schaal volgens ons voorlopig niet aan de orde.
Veel mogelijke opties zijn op niets uitgelopen, vaak door bezwaren van toezichthouders. De
kans is naar onze mening daarom klein dat andere combinaties wel succes zullen boeken.

Uitdagende marktomstandigheden in Europa én VS
Zowel Europese als Amerikaanse telecomaanbieders bevinden zich in een zeer competitieve

markt. Omdat 4G al lang en breed is uitgerold, is het steeds lastiger voor aanbieders om zich
te onderscheiden, behalve op prijs. Ook is de uitrol van 5G in Europa voorlopig nog niet aan
de orde. In elk geval niet eerder dan 2020. In de VS zal Verizon in de tweede helft van het jaar
starten met de 5G-uitrol. Het zal dan nog zeker een jaar duren voordat de technologie op
grote schaal commercieel toepasbaar is. Kortom op beide continenten is er voorlopig op dit
vlak geen vooruitgang te verwachten.
1.
2.

Bron: Bloomberg, per 7 februari 2018
Bron: Thomson Reuters I/B./E/S, per 7 februari 2018

In Europa zijn verschillende fusie- en overnamepogingen gestrand. Een fusie tussen het
Franse Orange en Bouygues strandde door bezwaren van de Franse overheid. De verkoop

van het Bitse O2 door de Spaanse moeder Telefónica aan CK Hutchison strandde door
bezwaren van de Europese toezichthouder. En ook KPN bleek niet overgenomen te kunnen
worden en vrijages met het Belgische Proximus liepen op niets uit.
In de VS is de situatie mogelijk nog hopelozer met een voortdurende prijzenoorlog.
Daarin leek afgelopen jaar even een lichtpuntje te zijn. T-Mobile US en Sprint gingen weer
om de tafel, nadat een eerdere fusiepoging tegengehouden werd door de toezichthouder.
Helaas liepen de nieuwe gesprekken ook op niets uit.
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Telecom
Sector erg laag gewaardeerd

Oplossingen: Sector

De beperkte omzetgroei vertaalt zich naar een lage winstgroei. Gemiddeld voorzien
analisten over de komende twaalf maanden binnen de sector een winsttoename per
aandeel van

10,6%1.

Dat is lager dan het marktbrede gemiddelde van 13,3% op de MSCI

World-index. Het verbaast ons dan ook niet dat de sector een lage marktwaardering

heeft. Omdat de telecomsector een kapitaalintensieve sector is, kijken we voor de
sectorwaardering naar de verhouding tussen ondernemingswaarde en de verwachte
bruto operationele winst (EBITDA). De gemiddelde ondernemingswaarde van de MSCI
World Telecom Services-index handelt momenteel op 6,2x de verwachte bruto

•

Db x-trackers MSCI World Telecommunication Services Index UCITS

Dit is een Exchange Traded Fund (ETF) die tot doel heeft de performance van de
MSCI World Telecom Service Sector-index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De
index is een maatstaf voor het rendement van de wereldwijde
telecomsectorsector. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de
index uit bestaat.

operationele winst voor de komende twaalf maanden2. Bij de brede MSCI World-index is
dat 10,0x de operationele winst2. De korting van telecomaandelen ten opzichte van de
brede index ligt daarbij duidelijk onder het tienjaarsgemiddelde. Wat dat betreft zijn
telecomaandelen volgens ons aantrekkelijk gewaardeerd. Toch verlagen wij onze
opinie naar onderwegen. Wij zien te weinig ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan
een herwaardering van de sector door beleggers. Voorlopig laten we de sector daarom

Oplossingen: Aandelen
Geen positie: Door de combinatie van onze onderwegen-opinie en de relatief
beperkte marktkapitalisatie van de sector, hebben wij in onze Convictielijst
Aandelen geen positie in de basisindustrie.

links liggen.

Risico s
De telecomsector is een rentegevoelige sector vanwege het kapitaalintensieve karakter.

Voor uitgebreide research op ondernemingen binnen deze sector zie onze website
Beleggingsinformatie en de database met internationale coverage (Morningstar), of
informeer bij uw beleggingsspecialist.

De rente laat zich echter moeilijk voorspellen. Een laagblijvende of dalende rente kan
daarom een risico zijn voor onze onderwegen-opinie. Daarnaast is het altijd mogelijk
dat er alsnog consolidatie in de telecommarkt optreedt. Dit kan het negatieve
sentiment onder beleggers keren.

1.
2.

Bron: Thomson Reuters I/B/E/S, per 7 februari 2018
Bron: Bloomberg, op basis van analistenconsensus per 7 februari 2018
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Over deze publicatie
Deze publicatie geeft de Van Lanschot-opinie weer op de tien MSCI-sectoren die binnen de
vermogenscategorie individuele aandelen worden gehanteerd. De opinies hebben betrekking op
Europa en de VS.
De opinies op sectoren die in dit document uiteengezet zijn, worden ook gehanteerd bij de
samenstelling van de Convictielijst Aandelen. Een overwegen-, gelijk wegen- of onderwegen-opinie
op een sector, impliceert voor de Convictielijst respectievelijk een overweging, gelijke weging of
onderweging van die sector ten opzichte van de benchmark.
In dit document worden bij iedere sector enkele ondernemingen uitgelicht uit onze Convictielijst
Aandelen. Uitgebreide informatie over de genoemde ondernemingen is te vinden in de
opinierapporten, die beschikbaar zijn via de website Beleggingsinformatie.

aangepast worden, wanneer 1) de opinie op een sector wordt gewijzigd, of 2) er iets wijzigt ten
aanzien van de ondernemingen die in deze publicatie genoemd worden. Dit kan betrekking hebben
op een wijziging in de samenstelling van de Convictielijst of opinie- en koersdoelwijzingen van de
ondernemingen in de Convictielijst.
Van Lanschot Investment Research & Communication. Opsteller: Emile Broesterhuizen en Bob

Stroeken. Redactie: Jack Horvest, Hester van Breugel.
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Opgesteld door F. van Lanschot Bankiers N.V. op 8 februari 2018
De uitbrenger van deze publicatie heeft geen persoonlijk belang in de genoemde financiële instrumenten
De inhoud van deze publicatie is een samenvatting gebaseerd op researchrapporten die zijn gepubliceerd door Morningstar
Cheuvreux zonder dat F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot)
enige inhoudelijke toevoeging of wijziging heeft aangebracht die de inhoud of de strekking van de researchrapporten zou veranderen, het koersdoel en de beleggingsaanbeveling daarbij inbegrepen. Van Lanschot heeft toestemming verkregen van
Morningstar, Kempen & Co en Kepler Cheuvreux voor het gebruik van haar research.
Van Lanschot is niet verplicht om (in het Nederlands gestelde) opinierapporten van Morningstar en Kempen & Co en Kepler Cheuvreux beschikbaar te stellen.
De strekking van deze publicatie en de daarin opgenomen opinies en aanbevelingen gelden per de dag van publicatie. De in deze publicatie opgenomen opinies en aanbevelingen kunnen, zodra wij daartoe aanleiding zien, zonder voorafgaand
bericht worden gewijzigd.
De inhoud van deze publicatie is niet bedoeld als beleggingsadvies en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of als een uitnodiging om enige van de hierin genoemde financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Een belegging in de
in deze publicatie genoemde financiële instrumenten is mogelijk niet geschikt voor elke belegger, u dient de passendheid van een beleggingstransactie telkens te beoordelen in het licht van uw eigen omstandigheden en doelstellingen. Raadpleeg
hiervoor uw beleggingsbeleggingsspecialist.
Morningstar, Kempen & Co, Kepler Cheuvreux en Van Lanschot aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade resulterend uit, dan wel op enigerlei wijze verbonden aan, enige
beslissing genomen op basis van het gebruik van (delen van) de inhoud van deze publicatie.
Disclaimer Kepler Cheuvreux
In no circumstances, Kepler Cheuvreux may be held liable because of an irrelevant recommendation. Kepler Cheuvreux declines all responsibility with regard to the relevance, accuracy and opportuneness of the information provided in this Report.
Kepler Cheuvreux shall not accept any liability of any nature whatsoever for any direct or indirect losses that may arise as a result of an investment based on this Report.
Ratingmethodiek Van Lanschot
Voor research op individuele aandelen werkt Van Lanschot samen met derde partijen. Dat houdt in dat we gebruik maken van effectenhuizen die gespecialiseerd zijn in beleggingsonderzoek op aandelen. Zij voeren het onderzoekswerk op individuele
aandelen voor Van Lanschot uit. Deze partijen beschikken over een uitgebreid onderzoeksapparaat met toegewijde analisten die een scherpe focus hebben op bedrijven waar wij interesse in hebben. De opinies en visies die deze analisten
ontwikkelen, nemen wij over in onze publicatie. Voor de internationale large caps, alsook enkele Benelux aandelen die niet door Kempen & Co (een volledige dochteronderneming van Van Lanschot) gevolgd worden, werkt Van Lanschot samen met
Morningstar en Kepler Cheuvreux.
Van Lanschot hanteert het volgende systeem om de Morningstar Rating te vertalen naar de aandelenopinie van Van Lanschot:
1-2 sterren: Negatief
3 sterren: Neutraal
4-5 sterren: Positief
Van Lanschot hanteert het volgende systeem om de Kempen & Co rating te vertalen naar de aandelenopinie van Van Lanschot:
Verkopen: Negatief
Houden: Neutraal
Kopen: Positief
Van Lanschot hanteert het volgende systeem om de Kepler Cheuvreux aanbeveling te vertalen naar de aandelenopinie van Van Lanschot:
Reduce: Negatief
Hold: Neutraal
Buy: Positief
De beloning van de uitbrenger van deze publicatie is niet gekoppeld aan de door Van Lanschot verrichte zakenbanktransacties voor de bedrijven die in deze publicatie worden genoemd. Het is mogelijk dat zowel Van Lanschot als de aan haar
gelieerde ondernemingen (short- of long-) posities hebben in financiële instrumenten die worden genoemd in deze publicatie. Ook doet de mogelijkheid zich voor dat Van Lanschot financiële diensten, zoals vermogensbeheer, verleent aan de
bedrijven die in deze publicatie worden genoemd of hun medewerkers en/of hun pensioenfondsen of ten behoeve van hun winstdelingsregelingen, zoals aandelenoptieplannen of deze financiert. Van Lanschot heeft een beleid inzake de preventie van
belangenconflicten. Dit beleid kunt u terugvinden op onze website www.vanlanschot.nl.
Van Lanschot staat als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V., en is in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wft. Van Lanschot is tevens als beleggingsonderneming bij de AFM, Postbus 11723, 1001 GS,
Amsterdam geregistreerd. De Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, houdt alle aandelen A van Van Lanschot.
Het is niet toegestaan dit opinierapport, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, door te sturen of anderszins te verspreiden in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot, Kempen & Co, Kepler Cheuvreux
en Morningstar.
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