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FEITEN 

 

In het 4de kwartaal 2019 steeg de NAV van het Pure Value Capital fonds met 10,4% 

van 129,43 naar 142,87. Dit impliceert een rendement van +28,2% over kalenderjaar 

2019. Het Pure Value Capital fonds realiseert hiermee sinds de start begin oktober 

2016 een samengesteld rendement van 11,6% op jaarbasis. In het 4de kwartaal 2019 

steeg de koers-boekwaarde van de modelportefeuille van 0,59 naar 0,70. Bij de start 

in oktober 2016 bedroeg de koers-boekwaarde van de modelportefeuille 0,70. Voor 

een overzicht van de geografische en sectorale spreiding op het einde van het 4de 

kwartaal 2019 verwijzen we graag naar de bijhorende Fact Sheet. Bij het begin van 

het 1ste kwartaal 2020 werden posities in de VS afgebouwd en bestaande posities in 

Japan, Zuid-Korea, Hong Kong en Canada verhoogd. Op deze manier wordt bij het 

begin van het 1ste kwartaal 2020 de portefeuille gekenmerkt door een gemiddelde 

solvabiliteit en een gemiddelde nettoschuldgraad van respectievelijk 59% en 11%. 

 

PURE VALUE, EEN KOMPAS VOOR UW VERMOGEN 

 

Na drie jaar en drie maanden weet u ongetwijfeld dat we bij Pure Value steevast 

communiceren in termen van waarderingen, meer bepaald in termen van de koers-

boekwaarde van de modelportefeuille. Op deze manier wensen we te voorkomen dat 

onze beleggers ten prooi vallen aan het ‘hoog kopen en laag verkopen’ syndroom … 

met ondermaatse rendementen tot -3% per jaar tot gevolg. Studie hier. Bij forse 

correcties in waarderingen ontvangen onze beleggers een bericht. Op deze manier 

worden beleggers gestimuleerd om te kopen tegen lage(re) waarderingen en 

hoge(re) toekomstige rendementen te realiseren. Succesvol lange termijn beleggen 

wordt op deze manier een stuk eenvoudiger. Zo noteerden we midden december 

2018 dankzij de dalende aandelenmarkten een waardering van 0,54 keer de 

boekwaarde; we brachten onze beleggers hiervan op de hoogte. Aandelenmarkten 

herstelden snel en beleggers in Pure Value zagen hun vermogen over 2019 met +28,2% 

toenemen. Eind september 2019 noteerden we dankzij hogere bedrijfsresultaten een 

significante daling in de waarderingen richting 0,59 keer de boekwaarde. Opnieuw 

zagen we een snel herstel in de waarderingen; de NAV van het fonds steeg over het 

4de kwartaal met +10,4% voor een geannualiseerd rendement van +48,4%. 

 

https://jpm.pm-research.com/content/42/2/90
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Ook in de komende maanden en jaren mag u als belegger in Pure Value er op 

vertrouwen dat Christophe en ik u op de hoogte zullen houden van significante 

(aanhoudende) correcties in de waarderingen. Op deze manier wordt het voor u 

psychologisch net iets eenvoudiger om uw vermogen op intelligente en succesvolle 

wijze doorheen de tijd te beleggen in aandelen. 

 

THE ORIGINS OF VALUE INVESTING REVISITED 

 

Tijdens de kerstperiode werkten we aan een update van onze studie en publiceerden 

deze begin 2020 onder de titel “The Origins of Value Investing Revisited”. U kan de 

studie hier downloaden. In het volgende kwartaalrapport zullen we dieper ingaan op 

enkele nieuwe aspecten van de studie. 

 

EVENTS 

 

Op 20 januari presenteren we bovenvermelde studie in het VFB trefpunt te Brugge. 

Alle info hier. Op 3 februari doen we nogmaals deze oefening in het VFB trefpunt te 

Gent. Alle info hier. Op 6 maart organiseert de Arteveldehogeschool een masterclass 

Beleggingsleer. De dag van de masterclass bestaat uit drie academische sessies (Kurt 

Verstegen (KUL), Wim Antoons (Portolani) en Steven De Klerck (KUL)) en drie 

praktische sessies (Steven Meyer en Jean-Paul Adam (Accuro), Tim Nijsmans 

(Vermogensgids), Yves Van Laecke en Hans Coppens (Bank Nagelmackers)). Centraal 

staan beleggingsstrategieën en beleggingspsychologie. Alle info omtrent de 

masterclass kan u hier terugvinden. 

 

 

Christophe & Steven 

christophe.de.wit@purevaluecapital.com 

steven.de.klerck@purevaluecapital.com

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3425822
https://www.vfb.be/vfb/Trefpunt/112965
https://www.vfb.be/vfb/Trefpunt/111582
https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/beleggingsleer
mailto:christophe.de.wit@purevaluecapital.com
mailto:steven.de.klerck@purevaluecapital.com
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The information, tools and material presented herein are provided for informational purposes only and are not 

to be used or considered as an offer or a solicitation to sell or an offer or solicitation to buy or subscribe for 

securities, investment products or other financial instruments, nor to constitute any advice or recommendation 

with respect to such securities, investment products or other financial instruments. This report is prepared for 

general circulation. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the 

particular needs of any specific person who may receive this report. You should independently evaluate particular 

investments and consult an independent financial adviser before making any investments or entering into. 


