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Financiële markten in 

2018
Kommer en kwel vanaf de zomer



Financiële markten

 S&P 500

 Sell off in december



Technologie en FAANG in topvorm tot 

september 2018

Financiële markten



Wall Street



Financiële markten



Goud opnieuw in trek

Financiële markten





Risico-aversie

Financiële markten



Financiële markten: Europa



Cyclische aandelen onder druk

Financiële markten



Financiële markten: Brussel
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Financiële markten: Brussel



Lessen te trekken
Konden we het niet weten



Lessen te trekken…

 Wat omhoog gaat ….

 Toch wel verrassing

 Over alle activaklassen

 Van QE naar QT

 Centrale Banken bouwen steunmaatregelen af

 Renteverhogingen in de VS
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Lessen te trekken…

 Kijk niet naar koersdoelen

 Apple

 Koersdoel : 185 USD

 Waardering prijzig – hogere volatiliteit 

 Alles ok : tijd om cash op te bouwen

 Piek volatiliteit : koopmoment



Lessen te trekken…

 De politieke instabiliteit – zorgen op 

de beurs

 Trump en zijn muur 

 Governement shutdown

 Handelsoorlog met China

 Erdogan in Turkije



De economie vandaag
Recessie ingecalculeerd ?



Economie:

Handelsconflict



Handelsconflict

Economie:



FED en president op ramkoers

 Inflatie 2%

 Lage werkloosheid

 Economische groei lager

 2018 : 3%

 2019 : 2,3%

 Nog 2 ratingverhogingen 

in 2019??
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Economie: negatieve verrassingen!

Groeivertraging staat vast



Energie en grondstoffen onder druk



Economie: Energie en grondstoffen 

onder druk



Duitsland als exporteur krijgt slaag

Economie:



EU : lage werkloosheid



Tekort aan arbeidskrachten

Economie:  



Lokale markt in topvorm: bubbel in huizen?

Economie:



Frankrijk krijgt tik

Impact gele hesjes

Economie:



Economie:  Globale schulden



Economie: groeimarkten en rente FED





Groeivertraging China voorbode op nieuwe 

recessie?

 Traagste groei sinds 

2009

 Officieel +6,5%

 Officieus +1,7%

 Interne vraag zwakker 

dan recessie in 2008

 Stimulus package 

 4 mrd. USD

 Nieuwe stimulansen…

Economie: China



China : levenslijn vanuit Afrika !!

Posities genomen in Afrika - herhaling in Azië?



De beurs vandaag
Recessie ingecalculeerd ?
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Winstverwachtingen teruggeschroefd



Dalende winstverwachtingen



Stimulansen verdwijnen



Allerlei



Nog groeipotentieel



Nog groeipotentieel



Verwachte k/w al interessanter





Waar beleggen in 2019?
Wat na de correctie en de recente remonte?



 Onze keuzes worden gemaakt via pijlers 

 Duurzame groeiers

 Dividendwaarden

 Value

 Beloftes & turnaround

 Selectie van DB 4x4

 Niet alleen via de pijlers, maar ook testen criteria

 Waardering

 Balans

 Koerstriggers

 Vooruitzichten

Onze strategie





■ Defensief profiel

Nettokaspositie / sterke balans

■ Stockpicking

Achterblijvers

■ Fundamenteel ondergewaardeerd

Value – elementen

Boekwaarde

■ Technisch beeld

Onze strategie



Tips

 Sla nooit snel in paniek

 Diepe dalen, hoge pieken

 Herbalanceer tijdig en beleg gespreid

 Over verschillende sectoren

 Luxe versus automobiel

 Technologie gewicht hoger - verlagen

 Diversificatie is belangrijk

 Niet in dezelfde sector (bouw-chemie-
grondstoffen

 Keuze voor stevige bedrijven en 
balansstructuren

 Rio Tinto versus Nyrstar



De kooptips



Duurzame groeiers

Melexis

1. Steeds meer chips in auto’s

2. Groeivertraging ‘tijdelijk’

3. Hoge waardering, maar 

aantrekkelijk dividend (4,2%)



Dividendwaarden

Solvay

1. Erg hoog dividend (4% bruto)  -
nooit verlaagd!!

2. Relatief lage waardering

3. Diversificatie : vele eindmarkten

4. Composiet



Dividendwaarden

TUI

1. Reissector 

• gemiddeld 10% per jaar groei 

bedrijfswinst

2. Diversificatie: cruises; verschillende 

eindbestemmingen, eigen hotels

3. Nettokaspositie



Voor valuezoekers

Compagnie des Alpes

1. Vrije tijd : skidomeinen -

pretparken

2. Overnamespeculatie

3. Lage waardering (k/w <10)

4. Hoge boekwaarde (34,5 EUR 

p.a.)



Voor valuezoekers

D’Ieteren



Lijstje om in het oog te houden:  

Saint-Gobain

• Bouw

Danone/ AB InBev

• Voeding

Sipef

• Palmolie

Suez

• Milieu/afvalverwerking

Tencent

• Internet/games

ASML

• halfgeleider



Lijstje om in het oog te houden

speculatievere waarden
• Mithra

(farma) 

• Boskalis / Fugro (speculatiever)    

(olietoeleverancier)

• STMicro / X-FAB

(halfgeleider)

• IBA   

(medische technologie)

• Aegon    

(Financiële sector)



En groeimarkten
HSBC MSCI China (Parijs: IE00B44T3H88)



Bezoek onze website & app
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Bedankt voor uw aandacht !

www.belegger.be/gerttrakteert


