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FEITEN 

 

Het 1ste kwartaal van 2020 was zonder meer een kwartaal van extremen. De NAV van 

het Pure Value Capital fonds daalde met 32.3% van 142,87 naar 96,71. Beleggers 

werden geconfronteerd met de snelste 30% correctie ooit. Waardeaandelen tekenden 

de grootste underperformance ten opzichte van groeiaandelen ooit op. De olieprijs 

kende de sterkste daling in dertig jaar. Over het 1ste kwartaal 2020 daalde de koers-

boekwaarde van de modelportefeuille van 0,70 naar 0,41, een daling in de 

waarderingen met 41%. Met deze waarderingen bevinden we ons net onder het 

niveau van de Europese schuldencrisis 2011-2012. Ten tijde van de financiële crisis 

2008-2009 noteerden we de bodem op 0,32 keer de boekwaarde. Voor een overzicht 

van de geografische en sectorale spreiding op het einde van het 1ste kwartaal 2020 

verwijzen we graag naar de bijhorende Fact Sheet. Bij het begin van het 2de kwartaal 

2020 wordt de portefeuille gekenmerkt door een gemiddelde solvabiliteit en een 

gemiddelde nettoschuldgraad van respectievelijk 58% en 12%. 

 

KWANTITATIEVE BLIK OP DE PORTEFEUILLE 

 

Ongeacht de economische omgeving – al is deze nu uiteraard zonder meer extreem 

te noemen - kiezen we er als onderdeel van onze strategie steevast voor om een 

fundamenteel veilige aandelenportefeuille samen te stellen. Bij het begin van het 

2de kwartaal 2020 noteren we een gemiddelde solvabiliteit (eigen vermogen/totaal 

vermogen) van 58% voor de ondernemingen in de portefeuille. Elke onderneming in 

de portefeuille heeft een minimaal eigen vermogen van 35%. Wanneer we kijken naar 

de verhouding nettoschuldgraad tot het eigen vermogen noteren we een gemiddelde 

van 12%. Met een nettoschuldgraad van 70% beschikt het Duitse Elringklinger (< 2% 

van de portefeuille) over de zwakste positie. De gemiddelde onderneming in 

portefeuille heeft een cashpositie van 16% ten opzichte van de totale activa. Met 

een cashpositie van 65% en geen financiële schulden is het Japanse Mixi één van de 

ondernemingen met de sterkste balansposities in de portefeuille. 

 

In tijden waarin winsten van ondernemingen sterk tot zeer sterk onder druk komen 

te staan, is het gebruik van een traditionele koers-winstverhouding weinig relevant. 

Bijgevolg berekenden we bij het begin van het 2de kwartaal 2020 – naast de hierboven 

vermelde koers-boekwaarde – ook de Shiller koers-winstverhouding. Hierbij worden 

https://www.cnbc.com/2020/03/23/this-was-the-fastest-30percent-stock-market-decline-ever.html
https://www.zerohedge.com/markets/largest-drawdown-value-weve-ever-seen-asset-manager-who-warned-crash-turns-bullish
https://www.wsj.com/articles/oil-prices-set-for-large-weekly-decline-11584719743
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de winsten cyclisch aangepast over de voorbije tien jaar. Bij het begin van het 2de 

kwartaal 2020 wordt de portefeuille gekenmerkt door een Shiller koers-

winstverhouding van 7. De Amerikaanse aandelenmarkt noteert begin april tegen een 

Shiller koers-winstverhouding van 26. 

 

Doorheen deze crisis zullen we er steeds over waken dat de fundamentele kenmerken 

van de portefeuille nauwgezet worden opgevolgd zodat bij elke herbalancering aan 

de vooropgestelde veiligheidscriteria voldaan wordt. 
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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. 


