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FEITEN 

 

In het 2de kwartaal van 2020 herstelde de NAV van het Pure Value Capital fonds met 

12,24% tot 108,55. Tegelijkertijd steeg de koers-boekwaarde van de model-

portefeuille van 0,41 naar 0,49. Met deze waarderingen bevinden we ons net boven 

het niveau van de Europese schuldencrisis 2011-2012. Een waarderingsniveau van 

0,49 keer de boekwaarde betekent dat we +42% verwijderd zijn van het niveau van 

oktober 2016 (0,7 keer de boekwaarde). Voor een overzicht van de geografische en 

sectorale spreiding op het einde van het 2de kwartaal 2020 verwijzen we naar de 

bijhorende Fact Sheet. Bij het begin van het 3de kwartaal 2020 werd de portefeuille 

geherbalanceerd. Deze herbalancering resulteerde in een gemiddelde solvabiliteit 

van net boven 58% en een nettoschuldgraad van 7%. 

 

PRESTATIES VAN WAARDEAANDELEN VERSUS GROEIAANDELEN 

 

In onze kwartaalupdates van mei en juni 2020 wezen we op de extreem lage relatieve 

waardering van waardeaandelen vis-à-vis groeiaandelen. In dit verband verwezen we 

onder meer naar de uitgebreide analyses van AQR en Research Affiliates. 

 

  

https://www.aqr.com/Insights/Perspectives/Is-Systematic-Value-Investing-Dead
https://www.researchaffiliates.com/en_us/publications/articles/reports-of-values-death-may-be-greatly-exaggerated.html?evar36=eml_updated-values-death-hero-cta&_cldee=c3RldmVuZGVrbGVyY2tAbGl2ZS5iZQ%3d%3d&recipientid=contact-5a9df1061545ea1180e69939698efbae-9d7259fea0e14ccba50d723d95900b20&esid=f5ec9eec-1396-ea11-80e9-870ad18a4adf#Article
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Op basis van de academische cijfers van Kenneth French van begin juni 1964 tot en 

met eind mei 2020 wierpen we een blik op de prestaties van waardeaandelen vis-à-

vis groeiaandelen over perioden van 1, 3, 5 en 10 jaar. De statistieken zijn duidelijk. 

De periode mei 2019 – mei 2020 was de op één na zwakste éénjarige periode voor 

waardeaandelen van alle éénjarige perioden over de voorbije +50 jaar. Zie 

onderstaande grafiek. Wanneer we kijken naar de prestaties over perioden van 3, 5 

en 10 jaar is er in de afgelopen +50 jaar geen enkele 3, 5 en 10 jarige periode te 

vinden gedurende dewelke waardeaandelen in vergelijking met groeiaandelen 

dermate zwak presteerden als de afgelopen 3, 5 en 10 jaar. 

 

 

 

We sluiten ons bijgevolg aan bij de visie van Marc Faber in de Market Commentary 

van juni 2020: 

 

“Looking around the world’ stock market, I think a similar opportunity exists today. 

There are so many stocks that are extremely depressed and that have attractive 

upside potential in the long-term. … In fact, I believe a shift from asset inflation to 

consumer price and commodities inflation is likely, which would be beneficial for 

value stocks and emerging economies.”  
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https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html
https://www.gloomboomdoom.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. 

mailto:christophe.de.wit@purevaluecapital.com
mailto:steven.de.klerck@purevaluecapital.com

