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        Antwerpen, 31 december 2018 

Beste vrienden, 
 
 
2018 zal de geschiedenis niet ingaan als een goed investeringsjaar. Het is één van 
die zeldzame jaren waar meer dan 90 % van de activa (aandelen, obligaties, goud, 
…) in het rood eindigden. Dit was niet meer gezien sinds 1904. Er was dus weinig om 
zich achter te verschuilen. 2011, nu alweer zeven jaar geleden, was het laatste 
beursjaar met negatieve resultaten. Twee negatieve beursjaren in een decennium is 
dus zeker niet abnormaal. 
 
2018 kende nochtans een goede start met een sterke economie en hoopgevende 
bedrijfsresultaten. Stilaan kroop de twijfel binnen door de stijging van de 
rentevoeten in de Verenigde Staten, de groeivertraging in de opkomende markten 
en ten slotte de vrees dat de vette jaren achter ons liggen en dat de economie nog 
maar één richting uit kan, namelijk naar een recessie. Deze vrees treft vooral de 
sectoren die het meest onderhevig zijn aan economische cycli zijnde grondstoffen, 
chemische en industriële producten, banken, de auto-industrie, … De sectoren die 
het best stand houden, zijn de producenten van elektriciteit, de gezondheidszorg en 
consumentenproducten. Zeer grote spelers in de informaticamarkt ondergingen op 
het einde van het jaar wel een grote daling, maar kunnen het jaar toch nog afsluiten 
met mooie winsten. 
  
Als we naar de beursindexen kijken, lijken de dalingen nog redelijk, maar achter deze 
cijfers zien we een slagveld. Meer dan één aandeel op twee verloor 20 % of meer. In 
2018 waren de markten een waar mijnenveld. We zijn dit mijnenveld niet zonder 
kleerscheuren doorgekomen. Sommige jaren zijn we fier op onze resultaten, maar 
dit jaar is zo'n jaar waar we menen dat we beter hadden kunnen doen. Een jaar is 
erg kort om prestaties te beoordelen. Modeverschijnselen kunnen meespelen, 
sommige investeringsstijlen doen het beter op korte termijn dan andere, enz. Na 
analyse moeten we echter vaststellen dat, om tevreden te zijn, we 2 à 3 procent 
minder verlies hadden moeten optekenen. In vergelijking met de meeste van onze 
concullega’s zijn onze prestaties zeker aanvaardbaar, maar het is net in deze 
moeilijke jaren dat we graag het verschil maken.  
 
Het is niet het eerste jaar dat we teleurgesteld zijn en het zal spijtig genoeg ook niet 
het laatste zijn. Volgens het internationaal ratingbureau Morningstar hebben we op 
de 16 jaren van ons fonds 13 keer beter gepresteerd dan het gemiddelde, wat een 
mooi bewijs is van onze consistente aanpak. Ons Patrimonium-fonds staat al sinds 
het begin van zijn oprichting, negen jaar geleden, in het eerste deel van de ranking.  
  



P.S.: Fondsenrapporten in bijlage 

Het belangrijkste is nu dat we een analyse maken van onze fouten opdat we beter 
kunnen worden zonder dat de fouten van het verleden onze investeringsvisie en -
strategie aantasten. Ed Wachenheim, een van de grootste Amerikaanse 
investeerders verwoordt het zo: “Het is niet het resultaat dat telt maar wel het 
proces”. Het resultaat kan je niet volledig controleren, daarvoor zijn er te veel 
onvoorspelbaarheden. Investeren is een stiel van probabiliteiten, niet van 
zekerheden. Het investeringsproces kan je echter wel controleren. Zolang dit proces 
goed verloopt, zullen de resultaten op lange termijn volgen. 
  
Het is niet omdat wij Microsoft, dat dit jaar 30 % steeg, in portefeuille hebben dat 
wij geniaal zijn. We zijn ook geen idioten omdat ABInbev 30 % daalde. Wij bouwen 
een portefeuille op met activa waarvan we menen dat de ratio risico/return 
uitstekend is. Van die activa zullen sommige de verwachtingen overstijgen, andere 
zullen tegenvallen. Aan ons om te oordelen of deze tegenslagen tijdelijk of 
structureel zijn en om vervolgens de juiste actie te ondernemen. 
 
Zo deden we er goed aan begin oktober het risico te verlagen en wat liquiditeit te 
creëren. We verminderden de blootstelling aan aandelen in het Patrimonium-fonds 
van 50 % naar 42 % en hebben in het aandelenfonds 10 % cash opgebouwd. In deze 
nerveuze en dalende markten zien we stilaan terug nieuwe kansen op de 
obligatiemarkt en zien we vooral aandelen die aan erg aantrekkelijke waarderingen 
genoteerd staan. Het merendeel van onze aandelen wordt momenteel sterk onder 
hun historische waarde gevaloriseerd. We zijn ervan overtuigd dat vanaf nu en 
rekening houdend met de zeer aantrekkelijke prijzen deze aandelenportefeuille een 
mooi rendement biedt voor de langetermijninvesteerder. 
 
Op korte termijn lijkt de markt nog fragiel, maar het is belangrijk te begrijpen dat 
het utopisch is om te denken dat je alle dalingen kunt vermijden en van alle 
stijgingen kan profiteren. Het volgende maakt dat heel duidelijk: van september 
2008 tot september 2018 kende de Amerikaans S&P 500 index een stijging van 11 % 
per jaar, wat op tien jaar tijd een verdrievoudiging betekent. Maar van september 
2008 tot maart 2009 tekende de index eerst een val op van bijna 40 %! Spijtig 
genoeg kan het ene niet zonder het andere. 
 
Zoals elk jaar geven wij geen eindejaarsgeschenken, maar verkiezen een 
evenwaardige som te storten aan het Antikankerfonds. 
  
We wensen u een prettig 2019. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

  


