
 

 

Brief aan de aandeelhouders 
 

 

Antwerpen, 31 december 2017 

Beste vrienden, 

 

Het beursjaar 2017 zal de geschiedenis ingaan als één van de rustigste jaren aller tijden. 

Slechts drie dagen zagen we bewegingen van 1% of meer (omhoog of omlaag). Een minder 

aangenaam jaar voor traders die sterk afhangen van volatiliteit, maar zeer aangenaam voor 

beheerders zoals wij.  

Deze kalmte is vrij verbazingwekkend aangezien de Verenigde Staten reeds een jaar geleid 

worden door een president die we eerder als onvoorspelbaar mogen beschrijven. Ook kon en 

kan er nog steeds veel misgaan omwille van de agressie die getoond wordt door de Noord-

Koreaanse dictator. Dit rustig beursklimaat toont nog maar eens aan dat onze 

investeringsbeslissingen niet geleid mogen worden door geopolitieke gebeurtenissen. 

De markten focussen zich eerder op fundamentele gegevens zoals lage interestvoeten, beter 

dan verwachte (globale) economische groei en sterke bedrijfsresultaten. De economische 

omgeving blijft heel gunstig: aanwezige maar lage inflatie geeft centrale banken voldoende 

tijd zodat te strenge marktinterventies vermeden kunnen worden. 

Het verlagen van de bedrijfsbelasting van 39% naar 21% in de Verenigde Staten is een andere 

belangrijke motor voor de markten. Ondanks het feit dat deze wet pas is gestemd, werd 

deze reeds enkele maanden geleden door investeerders geanticipeerd. Wij verwachten dat 

dit effect nog wel een tijdje doorgaat, aangezien analisten hun voorspellingen voor 

bedrijfswinsten nog naar boven moeten aanpassen. 

Als Europese investeerder is de sterkte van de euro één van de zaken die ons het meest heeft 

beïnvloed. De euro apprecieerde tegen alle grote munten en zeker tegen de dollar, die 13% 

verloor ten opzichte van de euro. Deze zwakke dollar is uitstekend voor Amerikaanse 

bedrijven, die hierdoor competitiever worden én meer in dollars verdienen op de inkomsten 

die zij in het buitenland genereren (het omgekeerde gaat op voor Europese bedrijven). 

De beurs van New York steeg met 20% in dollar en 7% in euro, de Europese index sloot het 

jaar af op +9%. Sinds de aanstelling van Trump zijn Amerikaanse aandelen gestegen met 

meer dan 25%. Dit is voornamelijk te danken aan de technologiebedrijven die gemiddeld 

met meer dan 40% gestegen zijn. Op dit moment zijn de zes grootste bedrijven qua 

marktkapitalisaties één voor één technologie bedrijven. Dit illustreert de economische 

evolutie van de wereld rondom ons en de appetijt van investeerders om in deze “nieuwe” 

bedrijven te investeren. 

Dat gezegd zijnde, vinden wij dat deze “honger” naar hoge kwaliteitsbedrijven enerzijds, en 

voor hype bedrijven anderzijds, toch een zekere mate van risico impliceert. Ondanks het feit 

dat we nog geen astronomische multiples zien zoals in 2000, zijn de multiples die vandaag 

betaald worden voor dit soort bedrijven reeds hoog genoeg om het opwaarts potentieel voor 

de aandeelhouder die nu koopt, te beperken.  



 

P.S.: Fondsenrapporten in bijlage 

Wij blijven dan ook erg waakzaam om geen absurde multiples te betalen, want bij de lichtste 

teleurstelling zijn dit soort aandelen onvergeeflijk. De geschiedenis heeft reeds meerdere 

malen aangetoond dat de onoverwinnelijke en krachtigste bedrijven van vandaag niet 

noodzakelijk dezelfde positie zullen hebben in de toekomst (hoe ondenkbaar dit ook mag 

lijken). Kapitalisme is hard en toont geen genade. 

Al meer dan 10 jaar zijn wij eigenaar van een aantal bedrijven, waaronder Berkshire 

Hathaway en Fairfax Financial, die samen goed zijn voor meer dan 10% van onze aandelen 

portefeuille. Naast hun uitstekend management, appreciëren wij eveneens hun 

indrukwekkende cash reserve, die hen toelaat om opportunistisch te reageren mocht een 

correctie zich voordoen. Deze twee bedrijven waren een grote hulp tijdens de crisis van 2008 

en wij denken dat zij dit opnieuw zullen zijn wanneer het erop aan komt. De opbouw van 

een goede portefeuille is niet alleen continu naar het hoogste rendement zoeken, maar ook 

anticiperen, beschermen en risico’s beperken. Zoals Warren Buffett ooit zei: “Het is pas 

tijdens eb dat je ziet wie naakt aan het zwemmen was”. 

Wij zijn niet ontevreden om het jaar af te sluiten met rendementen die dicht aanleunen bij 

de globale aandelenindex, aangezien wij veel minder technologie aandelen aanhouden en 

deze toch een uitzonderlijke groei hebben gekend dit jaar. Dit kunnen we deels verklaren 

doordat onze portefeuille geen aandelen bevatte in de twee slechtste sectoren: olie & 

telecom. Opnieuw en opnieuw toont dit aan dat wat niet in de portefeuille is even belangrijk 

is als wat wel in de portefeuille zit. Onze historische rendementen zijn dan ook voornamelijk 

te danken aan wat we hebben vermeden en minder aan de uitzonderlijke ingevingen die we 

van tijd tot tijd hebben gehad. 

Trouw aan onze gewoonte sturen wij geen wenskaarten en geven wij geen 

eindejaarsgeschenken, maar verkiezen een evenwaardige som te storten aan het 

ANTIKANKERFONDS. 

We wensen u een prettig 2018… 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Thomas Vanderlinden   Stéphane Mercier 

 

 

 

 

Vincent de Pret    Frédéric Van Doosselaere 


