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Antwerpen, 31 maart 2018 

Beste vrienden, 

 

In ons laatste kwartaalverslag van 2017 hadden we het over het gebrek aan volatiliteit en de 
ongewone kalmte die de financiële markten kenmerkten. Gezien de geopolitieke 
gebeurtenissen was het echter duidelijk dat die situatie op termijn onhoudbaar zou worden 
en, inderdaad, de inkt van het verslag was nog niet droog of de volatiliteit maakte al een 
grote comeback. 

De eerste 10 dagen van 2018 werden gekenmerkt door spectaculaire stijgingen van 
gemiddeld 5 % na slechts enkele beurssessies. Deze opwaartse beweging werd 
gerechtvaardigd door de goedkeuring aan het einde van het jaar van het plan om de 
vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten te verlagen. De belastingen zullen 
aanzienlijk dalen van 35 % naar 21 %. In theorie zal dat de Amerikaanse bedrijven in staat 
stellen hun winst met ongeveer 20 % te verhogen. Alleen in theorie, want het gunstige effect 
zal kleiner zijn in de praktijk, verschillende voordelen van het verleden zijn immers 
opgeheven. De conclusie is niettemin duidelijk: de operatie is uitstekend voor de 
aandeelhouders, aangezien de waarde van de bedrijven aanzienlijk toeneemt zonder enige 
tussenkomst van hun kant. 

Een andere regeringsmaatregel is de mogelijkheid om de buitenlandse winsten naar de 
Verenigde Staten te repatriëren door een belasting van slechts 14 % te betalen. Veel 
bedrijven - vooral in de technologiesector – beschikken over aanzienlijke bedragen in het 
buitenland die ze nu eindelijk gaan kunnen investeren in de Verenigde Staten of gebruiken 
om hun eigen aandelen op te kopen en/of hogere dividenden uit te keren. 

Hoewel deze maatregelen zeer positief zijn, hebben ze slechts een zeer kortstondig effect op 
de aandelenmarkten gehad. De trend keerde vanaf de tweede helft van januari. Dit valt niet 
altijd gemakkelijk te verklaren, maar voor de financiële markten wordt een overvloed aan 
goed nieuws vaak synoniem met slecht nieuws. De wereldeconomie kent een 
gesynchroniseerde groei in alle grote landen en de werkloosheid in de Verenigde Staten is op 
haar laagst. Paradoxaal genoeg zorgt datzelfde goede nieuws voor een klimaat van 
nervositeit. Beleggers vrezen immers dat een economie die het te goed doet een inflatierisico 
kan veroorzaken, wat de centrale banken ertoe zou aanzetten om de rentevoeten nog te 
verhogen. Evenzo anticipeert de markt al op een eventuele vertraging van de economie als 
gevolg van de verhoging van de rentevoeten, zelfs in een min of meer nabije toekomst. 

We mogen niet vergeten dat de Federal Reserve sinds december 2015 al verschillende keren 
de rentevoeten heeft verhoogd en dat er nog vier nieuwe verhogingen gepland zijn voor dit 
jaar.  

Het andere aspect dat de nervositeit van de markten in de afgelopen weken verklaart, is de 
handelsoorlog die president Trump onlangs heeft verklaard door invoerrechten op te leggen 
aan bepaalde producten en aan bepaalde landen (vooral China). Die situatie is zeker niet 
bevorderlijk voor het stimuleren van een dynamische wereldeconomie. We kunnen alleen 
maar hopen dat de Amerikaanse president uiteindelijk de intelligentie zal hebben om de 
draagwijdte van deze maatregelen te beperken. 



P.S.: Fondsenrapporten in bijlage 

Sinds het begin van het jaar hebben we aanzienlijke verschillen in prestaties gezien tussen 
de verschillende sectoren en landen. De beste prestaties liggen nog steeds in de 
technologiesector en de opkomende markten presteren een stuk beter dan de andere regio's. 
De slechtste sector is - nogal verrassend – die van de consumptiegoederen. Dat is gewoonlijk 
een redelijk stabiele sector die zelden aan de kop of aan de staart van het peloton ligt. Deze 
bedrijven hebben echter teleurstellende resultaten gepubliceerd, waaruit duidelijk blijkt dat 
ze vandaag niet in een gunstige omgeving evolueren. 

Een ander element kenmerkt duidelijk de dalende markten. Slecht nieuws wordt immers 
zwaar afgestraft, terwijl goed nieuws zelden op zijn juiste waarde wordt geschat. Sommige 
van onze posities zijn niet gespaard gebleven van ontgoochelend nieuws, dat resulteerde in 
sterke reacties van de koersen (Oracle, Adient), terwijl het zeer goede nieuws dat we hebben 
gekregen, niet tot een bijzondere stijging van de koersen heeft geleid. 

Volgens ons ligt de sleutel echter niet in de evolutie van de koersen op korte termijn, maar 
in de operationele evolutie van de onderliggende bedrijven. Berkshire Hathaway, Fairfax,    
AB InBev, Fiat, Microsoft, Alliance Data Systems, Citigroup, ... hebben allemaal uitstekende 
resultaten aangekondigd. Ze hebben allemaal een solide positie in hun sector en zouden 
uiteindelijk winsten moeten opleveren die ver boven de huidige cijfers liggen. Een ander zeer 
belangrijk element is het feit dat de huidige koersen geen onrealistische verwachtingen 
weerspiegelen en dat we geen absurde prijzen betalen die een potentiële stijging in de 
toekomst al hebben gehypothekeerd. 

We doen geen voorspellingen over de evolutie van de markten op korte termijn, want we 
hebben geen meerwaarde op dat vlak: inspanningen om het onvoorspelbare te voorspellen 
zijn verloren moeite. We blijven er echter volledig van overtuigd dat een gediversifieerde 
portefeuille van tegen redelijk prijzen verworven aantrekkelijke bedrijven de beste manier is 
om een patrimonium te laten groeien op lange termijn. 

Voor het tweede opeenvolgende jaar hebben we met MercLin Patrimonium de prijs 
ontvangen voor het beste gediversifieerde fonds op de Belgische markt. Net als al onze 
operaties is dit niet te danken aan een goede markttiming tussen de verschillende activa, 
maar aan een zorgvuldige selectie van de obligaties en aandelen. 

We zijn ook zeer verheugd om u de nakende opening van een kantoor in Brussel te kunnen 
aankondigen. Dat zal ons niet alleen in staat stellen om onze banden met onze Brusselse 
cliënten te versterken, maar ook om getalenteerde werknemers te werven in de Brusselse 
regio. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 


