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ASSET ALLOCATIE 

De jongste maanden zijn er geen ingrijpende 

wijzigingen aangebracht aan de belangrijkste 

portefeuilles van Mercier Vanderlinden. De 

posities in technologie en gezondheidszorg zijn 

weliswaar opgetrokken. 

Frederic van Doosselaere (fondsbeheerder bij 

Mercier Vanderlinden) is niet iemand die panikeert 

bij woelig weer op de financiele markten. 'Erg 

volatiele periodes beletten niet dat je belegd moet 

blijven in aandelen. Om ons werk te doen, moet je 

optimistisch kunnen blijven tijdens moeilijke 

momenten. Op lange termijn heeft inflatie immers 

de neiging om een vermogen aan te tasten.' Hoewel 

hij er de vrijheid voor heeft, zal het fonds dat hij 

beheert nooit helemaal uit de aandelenmarkten 
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activa onder beheer. 

Positie in goud 

De afgelopen maanden is de sectorallocatie niet 

ingrijpend veranderd. De nettoblootstelling aan 

aandelen bedraagt op dit moment rond de 45 

procent van de activa onder beheer (52 procent 

bruto). De grootste posities, zoals AB Inbev, 

Berkshire Hathaway, Microsoft, Johnson & 

Johnson, enz.) zitten doorgaans al vele jaren in de 

portefeuille. 

'Sinds 2018 hebben we ook een positie opgebouwd 

in goud. Dat heeft vandaag een streepje voor op 

cash. De centrale banken gaan cashposities immers 

afstraffen. Het is ook een angstbarometer, die de 

afgelopen eeuwen zijn koopkracht heeft bewaard. >

De jongste maanden heeft de portefeuille ook 

bepaalde aandelen die werden getroff en door de 

coronacrisis, zoals Ryanair, verkocht. 

Posities opgetrokken 

'We hebben daarentegen wel onze posities in de 

grote technologiewaarden opgetrokken. Daar kan je 

bijna niet meer omheen wanneer je een wereldwijde 

aandelenstrategie beheert. Wanneer je niet in deze 

waarden belegt, loop je het risico dat je sterk 

achterblijft op de beursindices. > Hoewel de posities 

in Apple en Amazon overwegend als tactisch 

worden beschouwd en werden opgebouwd na de 

correcties in maart, ziet het ernaar uit dat de andere 

grote technologiewaarden zoals (Alphabet, 

Facebook en Microsoft) op lange termijn in de 
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gezondheidszorg. Ze verwachten immers dat de 

toekomstige groei in de opkomende landen zal 

aantrekken. 'Vandaag zien we dat deze landen 

terugbetalingsregelingen op punt gaan zetten. 

We denken dat China binnen tien tot vijftien jaar 

waarschijnlijk de grootste consument van 

farmaproducten ter wereld zal worden. Deze positie 

is een belangrijke overtuiging in al onze fondsen, en 

bovendien blijven de waarderingen nog heel 

aantrekkelijk.' 

Belgisch accent 

Mercier Vanderlinden is als vermogensbeheerder 

ontstaan in de jaren 90, en opgericht door de twee 

stichtende families die de verkoopopbrengst van 

hun respectieve familiale ondernemingen aan het 

werk wilden zetten. Ze wilden ervoor zorgen dat de 

belangen van de beheerders en die van beleggers 

gelijk liepen. Eerst werd er een fonds gelanceerd dat 

wereldwijd belegt in grote internationale 

ondernemingen (Merclin SICAV Global Equity), 

daarna een patrimoniale strategie (Merclin II Sicav 

- Patrimonium), beheerd door Frederic van

Doosselaere die het levenslicht zag na de crisis van

2008.

'In eerste instantie was het de bedoeling om een 

meerrendement van 2 tot 3 procent bovenop de 

inflatie te behalen, zodat de familiale investeerders 

hun koopkracht konden bewaren en tegelijk hun 

kapitaal intact konden houden.' Merclin II Sicav -

Patrimonium (ISIN LU04 76058226) is met meer 

dan 90 procent gestegen sinds de lancering in 
https://www.investmentofficer.be/nl/nieuws/mercier-vanderlinden-je-moet-een-optimist-zijn-om-dit-werk-te-doen 3/5 



Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een 
specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be.




