
 

De favoriete aandelen van Jeroen Michiels 

25/07/2016 

De stemming op de aandelenmarkten is verre van euforisch. Enkele 

kwaliteitsbedrijven zijn overgewaardeerd maar het grootste gedeelte van de markt is 

vrij redelijk geprijsd, zegt Jeroen Michiels, analist bij vermogensbeheerder Mercier 

Vanderlinden. Tegelijkertijd blijven de interestvoeten dalen. 

‘In dit soort omgeving investeren wij bijvoorbeeld in bedrijven die hier opportunistisch gebruik van 

maken, en bij een overname een groot deel in schuld financieren aan zeer voordelige tarieven. 

Anderzijds hebben wij posities in bedrijven die genieten van bepaalde seculiere trends zoals de 

“cloud” in IT, en “targeted marketing” voor retailers’, zegt Michiels. 

‘Ook hebben we na tien jaar van bijna totale afwezigheid opnieuw geïnvesteerd in een aantal 

banken. Een hele generatie investeerders heeft gezworen om er nooit meer in te investeren. Wij 

profiteren graag van dit soort pessimisme om een aantal kwaliteitsfranchises te kopen aan 

historisch lage waarderingen.’ 

AB InBev 

‘Dankzij een aantal belangrijke strategische beslissingen heeft AB InBev zich in de laatste vijftien 

jaar getransformeerd van een Belgische brouwer naar de nummer één van de wereld. Het zal deze 

positie niet snel verliezen aangezien het bedrijf nu profiteert van competitieve voordelen zoals grote 

schaalvoordelen, dominante posities in de meeste afzetmarkten en een sterke merkenportefeuille 

(17 merken die elk meer dan 1 miljard genereren). Sterker nog, de overname van SABMiller (de 

huidige nummer 2) is geografisch uitzonderlijk complementair en zal toegang geven tot 

verschillende nieuwe groeimarkten, zoals Afrika. Een groot deel van de overname is bovendien 

gefinancierd met schulden. Wanneer deze in de komende jaren worden afgelost, zal de winst per 

aandeel sterk omhoog gaan.’ 

Alliance Data Systems 

‘Een recente Bain-enquête heeft er nogmaals op gewezen dat marketingbudgetten een shift aan het 

ondergaan zijn. Traditionele marketing zoals tv-spotjes moeten almaar meer en meer plaats ruimen 

voor de nieuwere alternatieven, die door het gebruik van “customer data” en analyse een veel 

individuelere aanpak kunnen garanderen. Bovendien is het makkelijker om de impact van een 

campagne te meten, en het doelpubliek geëngageerd te houden. De resultaten liegen er dan ook niet 

om, recente campagnes zorgden er namelijk voor dat het doelpubliek 2,5 keer meer uitgaf, en ook 

nog eens vaker de winkel binnenkwam. Dit soort resultaten maakt Alliance Data Systems de 

geprefereerde partner voor de Marketing Officers van vandaag.’ 



Goldman Sachs 

‘Doorheen de jaren is Goldman Sachs een toonaangevende speler geworden binnen de wereld van 

investeringsbanken. Het bedrijf heeft, sinds de oprichting in 1869, continu gebouwd aan een sterke 

reputatie, gezien deze enorm belangrijk is voor het winnen van investeringsdeals en het aantrekken 

van talentvolle werknemers. Eveneens heeft het een sterke internationale voetafdruk ontwikkeld, 

om zo makkelijker “cross border” deals voor grotere bedrijven (multinationals) uit te kunnen 

voeren. Het management is zelf een grote aandeelhouder en uiterst gedisciplineerd op vlak van 

kapitaalallocatie. We betalen amper één keer de boekwaarde, en slechts 11,5 keer de winst. Deze 

winst is lager dan normaal, aangezien het negatieve sentiment op de markten de tradingactiviteiten 

heeft laten dalen.’ 

JP Morgan 

‘Acht jaar na de financiële crisis is het duidelijk geworden welke banken slechts een schaduw van 

zichzelf zijn, en welke banken sterker uit de crisis zijn gekomen. Met recordresultaten in 2015 is JP 

Morgan een duidelijk voorbeeld van een bank die er sterker is uitgekomen. Sterker nog, zelfs in 

tijde van crisis is JP Morgan winstgevend gebleven en vandaag verdient de bank veel meer als net 

voor de crisis, namelijk 24,4 miljard euro versus 15,4 miljard euro in 2007. Interessant om op te 

merken is dat het deze resultaten behaald in een omgeving die veel minder “bankgezind” is, met 

strengere regulering en hogere kapitaalvereisten. Een waardering van 11,4 keer de winsten lijkt ons 

dan ook zeer redelijk, en dit wordt beaamt door ceo Jamie Dimon, die recent zelf voor 25 miljoen 

dollar aan aandelen inkocht.’ 

Microsoft 

‘De laatste twee jaar hebben duidelijk aangetoond hoe belangrijk een verandering in leiderschap 

kan zijn. Voordat Satya Nadella als nieuwe ceo werd aangesteld, probeerde Microsoft te veel tegelijk 

te doen, met als gevolg een ietwat inefficiënte kapitaalallocatie. Meteen na zijn aanstelling heeft 

Nadella het bedrijf laten focusen op een “Mobile First, Cloud First” strategie, waardoor er enkel 

kapitaal wordt gealloceerd aan divisies waar men waarde kan creëren. Dankzij deze focus is 

Microsoft nu één van de grootste spelers in de “cloud” en gebruiken ongeveer 85 procent van alle 

bedrijven één of meerdere Office toepassingen. Bovendien zorgt een cash-generatie van 2 miljard 

per maand ook voor een ijzersterke balans.’ 

Link: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160724_02397113 
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