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FEITEN 

 

In het 3de kwartaal 2019 steeg de NAV van het Pure Value Capital fonds met 2,31% 

van 126,51 naar 129,43. Het Pure Value Capital fonds realiseert hiermee sinds de 

start begin oktober 2016 een samengesteld rendement van 8,98% op jaarbasis. In 

het 3de kwartaal 2019 daalde de koers-boekwaarde van de modelportefeuille van 0,67 

naar 0,59. 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 3de kwartaal 2019 verwijzen we graag naar de 

bijhorende Fact Sheet. Bij het begin van het 4de kwartaal 2019 werden nieuwe 

posities in de VS aangekocht en bestaande posities in Europa, Azië en Canada 

verhoogd. Posities in Japan werden afgebouwd na mooie stijgingen. Op deze manier 

wordt bij het begin van het 4de kwartaal 2019 de portefeuille gekenmerkt door een 

gemiddelde solvabiliteit en een gemiddelde nettoschuldgraad van respectievelijk 

58% en 5%. 

 

DRIE JAAR FUNDAMENTEEL VEILIG BELEGGEN 

 

Drie jaar terug – op 3 oktober 2016 – stelden we bij Pure Value de eerste 

fundamenteel veilige aandelenportefeuille samen en plaatsten we de eerste 

aandelenorders. Van bij het begin hanteren we als beheerders van het fonds twee 

belangrijke doelstellingen: a) het streven naar een maximale bescherming van het 

reële lange termijn vermogen van onze beleggers en b) het realiseren van 

aantrekkelijke lange termijn rendementen. An investment operation is one which, 

upon thorough analysis, promises safety of principal and a satisfactory return. 

(Graham, 1949) Beide doelstellingen trachten we te realiseren via vier kernpijlers. 

De strikte toepassing van deze pijlers resulteerde over de voorbije drie jaar in een 

totaal rendement voor onze beleggers van +29,4%. Een overzicht. 
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FUNDAMENTEEL VEILIGE ONDERNEMINGEN  

 

Indien je “fundamenteel veilig” opzoekt op Google.com kom je automatisch terecht 

bij Pure Value Capital. Fundamenteel veilig duidt op de solide fundamenten van onze 

wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille. Voor de 25 tot 40 ondernemingen 

in portefeuille streven we naar een gemiddelde solvabiliteit van 60% en een 

gemiddelde nettoschuldgraad lager dan 10% (benevens diverse andere fundamentele 

kenmerken) … en dit bij een lage tot zeer lage waardering. Steevast hanteren we 

een mix van kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De meeste beleggers 

voelen intuïtief aan dat hun vermogen hierdoor in hoge mate beschermd is tegen 

permanente en/of lange termijn vermogensverliezen. Dit intuïtief aanvoelen 

bevestigen we onlangs in deze studie. Het gros van het academisch onderzoek geeft 

bovendien aan dat fundamenteel veilige ondernemingen een hoger rendement 

realiseren in vergelijking met fundamenteel onveilige ondernemingen. Het margin-

of-safety principe als the secret of sound investment (Graham, 1949). Een focus op 

fundamenteel veilige ondernemingen zorgt bijgevolg voor a) een maximale 

bescherming van uw reële lange termijn vermogen en b) academisch onderbouwde 

sterke lange termijn rendementen. 

 

TRAGE COMMUNICATIE OP KWARTAALBASIS  

 

Quasi alle professionele beleggers beschouwen dagelijkse liquiditeit als een absolute 

must. We tend to disagree, strongly! Bij Pure Value Capital zien we dagelijkse, 

wekelijkse of maandelijkse liquiditeit immers als één van de belangrijkste oorzaken 

van het potentiële verlies aan zelfcontrole, zowel bij professionele als bij 

particuliere beleggers. Zelfcontrole betreft de capaciteit vanwege de belegger om 

zichzelf te beschermen tegen impulsieve, emotionele handelingen. Once you have 

ordinary intelligence, what you need is the temperament to control the urges that 

get other people into trouble in investing. (Buffett, 1999) Hoe vaker je echter als 

belegger blootgesteld wordt aan rendementen, met name negatieve rendementen, 

hoe groter de kans dat je je zelfcontrole verliest en emoties de overhand nemen. 

Teleurstellende rendementen zijn het gevolg. Bij Pure Value Capital kiezen we er 

bijgevolg voor om één keer om de drie maanden de Net Asset Value van het fonds te 

communiceren naar onze beleggers. In het licht van 1) de fundamenteel veilige en 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3425822
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zeer stabiele kenmerken van de portefeuille en 2) een beleggingshorizon van 7 tot 

10 jaar beoordelen we deze frequentie als meer dan voldoende. 

 

COMMUNICATIE IN TERMEN VAN WAARDERINGEN  

 

De fundamentele veilige ondernemingen en de trage communicatie creëren voor 

onze beleggers een uitstekend psychologisch raamwerk om hun emoties te 

controleren, hun lange termijn focus te stimuleren en … te denken en handelen in 

termen van waarderingen. He, the investor, must deal in values, not in price 

movements. (Graham, 1949) Elke belegger – ervaren en onervaren – beseft immers 

dat (significant) lagere waarderingen zorgen voor interessante koopopportuniteiten, 

hogere huidige dividendrendementen en hogere toekomstige rendementen. De 

koers-boekwaarde van de modelportefeuille verschijnt bijgevolg steeds als eerste 

item in onze Fact sheet. De communicatie in termen van waarderingen is derhalve 

een bijkomend instrument om het vermogen van onze beleggers op de rails te 

houden. U kan zich als belegger inschrijven op de kwartaalupdates via onze website. 

 

0% INSTAP, 0% BEHEERSVERGOEDING, 0% UITSTAP  

 

Beleggers bij Pure Value genieten van een unieke feestructuur met 0% instapkosten, 

0% beheersvergoeding, 0% uitstapkosten en uitsluitend een prestatiegebonden 

vergoeding van 20% boven een minimumrendement van 4% op jaarbasis met high-

water mark. Deze keuze houdt in dat de beheerders van het fonds uitsluitend een 

vergoeding ontvangen op voorwaarde dat onze beleggers een significante 

vermogensgroei realiseren doorheen de tijd. Zoals we reeds drie jaar terug schreven: 

uniek in België. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds het geval. 

 

De strikte toepassing van bovenstaande pijlers resulteerde over de voorbije drie jaar 

in een totaal rendement van +29,4% voor onze beleggers. Ook naar de toekomst toe 

zullen bovenstaande vier pijlers de fundamenten blijven vormen van Pure Value 

Capital. Bij interesse ontvangen Christophe en ik u graag voor een woordje uitleg op 

onze kantoren op het Kasteel van Saffelberg. 

  

https://www.purevaluecapital.com/
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DE DETERMINANTEN VAN LANGE TERMIJN  

VERMOGENSVERLIEZEN EN VERMOGENSWINSTEN 

 

Bij Pure Value Capital stellen we beleggingsrisico gelijk met het risico op een 

permanent en/of een lange termijn vermogensverlies. Graham (1949) argumenteert 

dat er twee belangrijke determinanten van lange termijn vermogensverliezen zijn:  

 

1) hoge waarderingen; en/of 

 

2) zwakke fundamenten.  

 

Deze these impliceert dat beleggers in fundamenteel veilige ondernemingen – zijnde 

ondernemingen gekenmerkt door lage waarderingen en sterke fundamenten – lange 

termijn vermogensverliezen in belangrijke mate kunnen vermijden. In verband met 

hoge waarderingen waarschuwt Graham (1949) talloze keren voor situaties waarbij 

de gehele aandelenmarkt hoog gewaardeerd is. 

 

In deze studie (KU Leuven) onderwerpen we beide theses aan een empirische test in 

vier geografische regio’s (VS, Europa, Japan en Azië) en een wereldwijde portefeuille 

gebruikmakende van historische data over een periode van in totaal 130 jaar. In elke 

regio ligt de focus op middelgrote en grote ondernemingen. Een lange termijn 

vermogensverlies definiëren we als een reëel verlies over een beleggingshorizon van 

10 jaar. Ondernemingen worden opgedeeld in onderstaande negen portefeuilles en 

telkens aangehouden voor één jaar. 

 

 Hoog kredietrisico Gemiddeld 

kredietrisico 

Laag kredietrisico 

Hoge waardering 

 

Potentieel  

fundamenteel 

onveilige aandelen 

Potentieel  

fundamenteel 

onveilige aandelen 

 

Gemiddelde 

waardering 

   

Lage waardering  Fundamenteel 

veilige aandelen 

Fundamenteel 

veilige aandelen 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3425822
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Waarderingsrisico wordt ingeschat op basis van koers-boekwaarde. Kredietrisico 

wordt ingeschat op basis van solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit. Het totale 

reële rendement wordt voor de negen marktkapitalisatiegewogen portefeuilles 

berekend voor overlappende tienjarige perioden. Vervolgens wordt voor elke 

portefeuille gekeken naar de tienjarige periode met het grootste reële 

vermogensverlies of de kleinste reële vermogenswinst. Deze vermogensverliezen of 

vermogenswinsten worden voor elk van de vier regio’s weergegeven in onderstaande 

tabellen. Voor Japan maken we een onderscheid tussen de periode 1990-2018 en de 

deelperiode 1998-2018 na het barsten van de aandelen- en vastgoedbubbel. 

 

VS (1963-2018) 

 Hoog kredietrisico Gemiddeld 

kredietrisico 

Laag kredietrisico 

Hoge waardering 

 

-62% -67% -52% 

Gemiddelde 

waardering 

-45% -53% -24% 

Lage waardering 

 

-1% 27% -13% 

 

Europa (1990-2018) 

 Hoog kredietrisico Gemiddeld 

kredietrisico 

Laag kredietrisico 

Hoge waardering 

 

-46% -38% 10% 

Gemiddelde 

waardering 

-1% 18% 14% 

Lage waardering 

 

-7% 3% -3% 
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Japan (1990-2018) 

 Hoog kredietrisico Gemiddeld 

kredietrisico 

Laag kredietrisico 

Hoge waardering 

 

-70% -69% -59% 

Gemiddelde 

waardering 

-42% -50% -22% 

Lage waardering 

 

-23% -31% -19% 

 

Japan (1998-2018) 

 Hoog kredietrisico Gemiddeld 

kredietrisico 

Laag kredietrisico 

Hoge waardering 

 

-61% -69% -59% 

Gemiddelde 

waardering 

-4% -15% -21% 

Lage waardering 

 

-10% 19% -10% 

 

Azië (1998-2018) 

 Hoog kredietrisico Gemiddeld 

kredietrisico 

Laag kredietrisico 

Hoge waardering 

 

-21% 0% -13% 

Gemiddelde 

waardering 

-2% 0 -1% 

Lage waardering 

 

-10% 12% 39% 
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Wereldwijde portefeuille (1990-2018) 

 Hoog kredietrisico Gemiddeld 

kredietrisico 

Laag kredietrisico 

Hoge waardering 

 

-40% -41% -33% 

Gemiddelde 

waardering 

2% 13% 24% 

Lage waardering 

 

8% 28% 34% 

 

Een blik op bovenstaande tabellen leert dat beleggers in aandelen met een hoog 

waarderingsrisico en een hoog/gemiddeld kredietrisico periodiek geconfronteerd 

worden met omvangrijke reële vermogensverliezen. Deze verliezen lopen op tot  

-67%. Concreet betekent dit dat over de corresponderende tienjarige periode 

beleggers hun koopkracht zagen verdampen met 67%. Beleggers die hun portefeuille 

in de fundamenteel veilige zone positioneren, slagen er daarentegen in hoge mate 

in hun portefeuille te beschermen tegen reële lange termijn vermogensverliezen.  

 

“The buyer of common stocks must assure himself that he is not making his purchases at a time 

when the general market level is a definitely high one, as judged by established standards of 

common-stock values. 

 

De vermeende uitzondering vormt Japan in de periode na het barsten van de 

aandelen- en vastgoedbubbel eind jaren 1980. Alle portefeuilles worden in de 

daaropvolgende tienjarige periode(n) geconfronteerd met reële 

vermogensverliezen. Eind jaren 1980 noteerde de gehele Japanse aandelenmarkt 

echter tegen zeer hoge waarderingen. Als onderdeel van onze beleggingsstrategie 

vermijden we daarom bij Pure Value Capital beleggingen in aandelenmarkten met 

een (zeer) hoog waarderingsrisico. Desalniettemin blijven de verschillen tussen de 

portefeuilles in economische termen omvangrijk. De hoge waarderingsrisico-hoge 

kredietrisico portefeuille lijdt een verlies van -70% in reële termen. De lage 

waarderingsrisico-lage kredietrisico portefeuille beperkt het vermogensverlies tot 

 -19%. 
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Op basis van bovenstaande bevindingen concluderen we dat dankzij een keuze voor 

fundamenteel veilige aandelen lange termijn beleggers zich in hoge mate verzekerd 

weten van hun safety of principal.  

 

In de studie berekenen we vervolgens de totale reële rendementen voor (niet-

overlappende) tienjarige perioden voor de negen portefeuilles. De grafiek op de 

volgende pagina toont de totale reële rendementen per decennium voor de 

marktkapitalisatiegewogen portefeuille met een laag waarderingsrisico en een laag 

kredietrisico per regio. Het kleinste totale reële rendement (+27%) wordt 

gedocumenteerd voor Europa over de periode 2008-2018. In 13 van de 16 tienjarige 

perioden realiseert de fundamenteel veilige belegger een totaal reëel rendement 

van +100%, implicerende een verdubbeling van zijn of haar koopkracht over een 

periode van tien jaar. 

 

Anno 1949 concludeerde Graham dat het margin-of-safety principe the secret of 

sound investment is. 70 jaar na datum tonen we in voormelde studie in vier regio’s 

en gebruikmakende van een dataset van in totaal 130 jaar aan dat fundamenteel 

veilige beleggers er inderdaad op zeer consistente wijze in slagen de safety of 

principal te combineren met een zeer satisfactory return. 
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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. 


