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Het loonde vorig jaar om risico te
nemen.Datblijkt vooraluitdepres-
taties van de aandelenfondsen.
De ‘winnende’ strategie - risico ne-
men-wasnethet tegenovergestelde
vandestrategiediehetbestewerkte
in 2011 - risicomijden.
ValueSquarezoektnaargroeien

vindt die vooral inAzië of in (Belgi-
sche) bedrijvenmet activiteiten in
Azië.Het zijn vaakdiebedrijvendie
in slechte beursjaren het zwaarst
onderuitgaan,wat in 2011 het geval
was. ‘Webeleggen inondergewaar-
deerdebedrijvenenhopendatzeop
termijn hun intrinsieke waarde
benaderen’, zegt PatrickMillecam,
bezieler en beheerder van het aan-
delenfonds van Value Square. ‘We
kunnen er weinig aan veranderen
dat de koersen op korte termijn
schommelen. Dat is demarkt.’
Diezelfde markt spuwde vorig

jaarbedrijvenactief in ‘hardegrond-
stoffen’uit. ‘InChinamoetdeecono-
mische groeimeer komen uit con-
sumptie enminder uit grote infra-
structuurwerken van de overheid.
Die aangekondigde verschuiving
haaldecyclischewaardenonderuit.’
Millecamplaatst de zinkgroepNyr-
star in die categorie. Hij houdt het
aandeel bij en hoopt op een kente-
ring voor de zinkgroep in 2013.
DeplantageholdingAsianCitrus

en het modebedrijf Design Ports
zijnandereparticipaties ‘dievoorlo-
pigdeverwachtingenniet inlossen’.
Grappigdetail: inde laatst beschik-
bare technische fiche van het ge-
mengde fonds van Petercam staat
Asian Citrus eveneens in de top vijf
van ‘worst contributors’. Zo zie je
maar dat het een kleinewereld is.
‘Aandeanderekantvanhetspec-

trumleverdendeSingaporese inves-
teringsmaatschappij JardineStrate-
gic (+28%)ende Indiase theeplanta-
geholdingMcLeodRussel (+79%)de
grootste bijdrage aan de prestatie

van ons fonds’, vervolgt Millecam.
HijhadookDevgenenIRIS inporte-
feuille, twee Belgische bedrijven
waarop een overnamebod loopt.
Ook de Belgische technologieaan-
delenBarco enMelexis presteerden
sterk.
De bankensector was vorig jaar

de best presterende sector. Value
Square sprong echter niet op de
bankenrally. ‘Bankenzijnnogaltijd
moeilijk tewaarderen’, vindtMille-
cam. ‘Ikbelegnietgraag ineenblack
box.WehebbenenkeldeFranse ‘tra-
ditionele’ regionalespaarkassenvan
Crédit Agricole in portefeuille.’
OokMercier Vanderlinden - de

uitblinker van 2011 -mijdt banken,
maardaarstoptmeteenookelkege-
lijkenis met Value Square. Mercier
Vanderlinden hield in 2012 gemid-
deld 15procent cashaan. ‘Daardoor
alleen al hebbenwe 2 procentpun-
ten aandelenreturn gemist’, bekent
topman StéphaneMercier.
Daarnaasthadhetverlies vanhet

aandeel Fairfax Financial (-15%) een
grote impactopde ‘teleurstellende’
prestatievanhetvlaggenschipfonds
van Mercier Vanderlinden (zie
tabel). Die in verzekeringen gespe-
cialeerde holding is de tweede
grootste positie van het fonds en
goed voor om en bij 6 procent van
alle activa.
‘Fairfax is voorzichtig. Demarkt

straft dedefensievehoudingvande
holdingaf,maardeboekwaardevan
haarportefeuille ligtvandaaghoger
dan vorig jaar. We houden Fairfax
als een soort bescherming tegen
slechte tijden. Inhet rampzalige jaar
2008 verdubbelde de koers van de
holding.’
Mercierwijst eropdat zijn fonds

boven zijn piek van 2007 noteert,
terwijl demeeste aandelenindexen
daarnogverondernoteren. ‘Degro-
te spelersopdemarkt zijnbangom
heteen jaartjemindergoedtedoen.
Dat is gevaarlijk. Wij zijn vooral
trotsdatweoptien jaar (+8%)bijde

beste fondsen in onze soort horen’,
voegtMercier eraan toe.
Doordehistorischebeurscrash in

2008maakten patrimoniale fond-
sen de voorbije jaren opgang. Die
fondsen hebben tot doel nooit in
het rood tegaan, ookniet in slechte
beursjaren.Hetbekendste inBelgië
is het vlaggenschipfonds van Eco-
nopolis. ‘Wij zijn tevreden over de
prestatie van Econofuture’, zegt
GeertWellens, die samenmetGeert
Noels Econopolis startte in 2009.
Wellens: ‘Vorig jaar hebben we

zonder enige discussie het spaar-
boekjegeklopt.Wehalenonzedoel-
stelling vanpositieve return in goe-
de en slechte tijden. Ik vergelijk ons
graag met het Franse Carmignac
Patrimoine, zonderdatwegebruik-
makenvanafgeleideproducten.We
blijven ver weg van Zuid-Europees
papierenbanken.Datwasonzestra-
tegie in 2012 en dat blijft onze stra-
tegie in 2013.Wenemenniet te veel
risico.Webeleggenslechtseenklein
deelvandeportefeuille inaandelen.
Meergedetailleerdwillenweniet in-
gaan op de strategie. Diewillenwe
voorbehouden voor onze klanten.’
De beheerder van het patrimo-

niale fonds van Petercam is meer
openover zijnbeleggingsbeleid. ‘Ik
ben iets te lang conservatief geble-
ven. Daarnaast zijn er drie strate-
gieëndiewelgoedzijnuitgedraaid’,
zegtMaartenGeerdink. ‘Ten eerste
hebbenwe geïnvesteerd in Japanse
exportbedrijven en tegelijk het risi-
co op een verzwakking van de yen
afgedekt. Ten tweede hebben we
met beleggingen in private-equity-
groepen als Blackstone en 3i inge-
speeld op een normalisatie van de
financiëlemarkten. Ten derde heb-
ben hoogrentende obligaties voor
extra rendement gezorgd.’
Geerdink start 2013 met volle

moed ‘met amper cash in de porte-
feuille, wat ongebruikelijk is voor
een fondszoalsdit’. ‘Weverwachten
in de tweede helft van 2013 econo-
mische groei, hetmedicijn voor de
meeste problemen in de eurozone.’
De beheerder van Petercam bena-
drukt dat hij te allen tijde oogheeft
voor risico’s, zoalsdievervat in lang-
lopend staatspapier van veilige
eurolanden zoals Duitsland.

Een sterke prestatie van zijn
belangrijkste fonds is een visite-
kaartje dat een beheerder overal
kan afgeven.We geven tekst en
uitleg bij een selectie van zulke
‘vlaggenschipfondsen’.

We hielden voorzichtig-
heidshalve 15 procent
cash aan. Daardoor
misten we 2 procent-
punten aandelenreturn.

BEHEERDER VANMERCLIN-FONDS

STÉPHANEMERCIER

VLAGGENSCHEPEN ONAFHANKELIJKE VERMOGENSBEHEERDERS

Transparant Balance

Carmignac Patrimoine

Crelan Fund Econofuture

Petercam L Patrimonial

Aandelenfondsen

Value Square Fund Eq. World

Merclin Global Equity

Transparant B Equity

max. 50% aandelen

max. 50% aandelen

van 0 tot 60% aandelen

max. 50% aandelen

minstens 50% aandelen

70 tot 100% aandelen

minstens 95% aandelen

gemid. 2011-2012return 2012

Bron: bekijk de rendementen op Fundfinder op www.tijd.be/fondsen

8,0%

5,5%

4,5%

4,4%

15,2%

9,1%

8,7%

2,8%

2,7%

-2,1%

1,4%

2,3%

2,8%

2,4%

beleggingsfondsen

Gemengde

Fondsbeheerdersdie risico
aandurvenwinnaarsvan2012

We hadden Devgen
en IRIS in portefeuille,
twee Belgische
aandelen waarop een
overnamebod loopt.
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