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FEITEN 

 

In het 4de kwartaal 2018 daalde de NAV van het Pure Value Capital fonds met 4,75% 

van 117,03 naar 111,47. Over het volledige jaar 2018 daalde de NAV met 5,80%. Het 

rendement over de periode oktober 2016 – december 2018 bedraagt +11,50%. Over 

diezelfde periode daalde de koers-boekwaarde van de modelportefeuille van 0,70 

naar 0,57, een correctie van 19%. De gemiddelde waardering van de 22 gevolgde 

aandelenmarkten noteert bij aanvang van het 1ste kwartaal 2019 onder de historische 

mediaan op het 42ste percentiel. Op het einde van het 4de kwartaal 2018 heeft de 

aandelenportefeuille een gemiddelde solvabiliteit en een gemiddelde 

nettoschuldgraad van respectievelijk 58% en 11%. Het dividendrendement bedraagt 

3,7%. Voor een overzicht van de geografische en sectorale spreiding op het einde 

van het 4de kwartaal 2018 verwijzen we graag naar de bijhorende Fact Sheet. Bij het 

begin van het 1ste kwartaal 2019 werden in Europa en Azië enkele bestaande posities 

verhoogd en posities in Brazilië verkocht. Ook werden voor het eerst sinds oktober 

2016 posities in de Amerikaanse aandelenmarkt ingenomen. 

 

“ONGERUSTHEID BIJ -4%” 

 

Over de voorbije periode, een periode die gekenmerkt werd door neerwaartse 

prijsbewegingen in quasi alle aandelenmarkten (Brazilië vormt één van de 

uitzonderingen), vernamen we via diverse private bankiers dat het niet eenvoudig is 

om een jaarrendement van -4% op een beheerde portefeuille te rationaliseren en/of 

aan een cliënt uit te leggen. Een negatief rendement op jaarbasis binnen de lange 

termijn component van uw vermogen hoeft echter niet tot ongerustheid te leiden. 

 

Het wegnemen van deze ongerustheid vereist minstens drie inzichten: a) inzicht in 

de lange termijn rendementen en de risico’s van de diverse activaklassen, b) het 

inzicht dat aandelenkoersen veel volatieler zijn dan de onderliggende fundamenten 

van de ondernemingen (lees: beleggers overreageren) en c) inzicht in de oorzaken 

van permanente of lange termijn vermogensverliezen. 
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A) REËLE LANGE TERMIJN RENDEMENTEN VAN AANDELEN EN OBLIGATIES 

 

“One thing badly needed by investors is a sense of financial history. 

 

In afwezigheid van enig historisch inzicht is het uitermate moeilijk om actuele 

rendementen rationeel te kaderen. In deze sectie kijken we bijgevolg vooreerst naar 

de reële (d.w.z. rekening houdende met prijsstijgingen) rendementen van aandelen 

en langlopende overheidsobligaties over de periode 1950-2009 voor de VS, telkens 

over tienjarige perioden. Tien jaar beschouwen we als een gepaste beleggingshorizon 

voor een lange termijn belegger. De tienjarige reële rendementen worden 

weergegeven in onderstaande tabel. De tabel toont ook de tienjarige reële 

rendementen van een 50% aandelen, 50% obligaties portefeuille met jaarlijkse 

herbalancering. Een voorbeeld hoe de resultaten in de tabel gelezen dienen te 

worden. Een belegger die begin 1950 een bedrag investeerde in aandelen realiseerde 

over de periode 1950-1959 een reëel rendement van +375% (1ste blauwe kolom). Over 

die tienjarige periode realiseerden aandelen in 2 (2de blauwe kolom) van de 10 jaren 

een negatief reëel rendement met een minimum van -13,0% in een bepaald jaar (3de 

blauwe kolom). 

 

1950 375% 2 -13,0% -13% 6 -5,9% 118% 2 -4,6%

1951 280% 3 -13,0% 1% 5 -5,9% 109% 2 -4,6%

1952 310% 3 -13,0% 9% 4 -5,1% 125% 2 -4,6%

1953 215% 4 -13,0% 12% 4 -5,1% 100% 3 -4,6%

1954 287% 3 -13,0% 8% 4 -5,1% 119% 3 -4,6%

1955 191% 3 -13,0% 7% 4 -5,1% 86% 3 -4,6%

1956 143% 3 -13,0% 7% 4 -5,1% 68% 3 -4,6%

1957 102% 4 -13,0% 12% 4 -4,3% 58% 3 -6,8%

1958 180% 3 -13,0% 3% 5 -4,4% 78% 2 -6,8%

1959 110% 3 -13,0% 6% 5 -4,4% 54% 2 -6,8%

1960 64% 4 -13,6% -1% 5 -10,6% 31% 3 -12,1%

1961 63% 4 -13,6% 0% 5 -10,6% 31% 3 -12,1%

1962 43% 4 -13,6% 4% 5 -10,6% 25% 3 -12,1%

1963 83% 3 -13,6% -1% 6 -10,6% 38% 2 -12,1%

1964 19% 4 -21,2% -5% 7 -10,6% 9% 3 -12,9%

1965 -32% 5 -34,0% -16% 8 -10,6% -22% 4 -21,6%

Aandelen Obligaties 50%/50%
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1965 -32% 5 -34,0% -16% 8 -10,6% -22% 4 -21,6%

1966 -21% 5 -34,0% -18% 8 -10,6% -16% 4 -21,6%

1967 8% 4 -34,0% -9% 7 -10,6% 3% 3 -21,6%

1968 -22% 5 -34,0% -9% 7 -10,6% -13% 4 -21,6%

1969 -28% 6 -34,0% -16% 7 -10,6% -20% 5 -21,6%

1970 -13% 5 -34,0% -17% 7 -11,1% -12% 5 -21,6%

1971 4% 4 -34,0% -35% 8 -13,8% -14% 5 -21,6%

1972 -17% 5 -34,0% -39% 9 -13,8% -26% 6 -21,6%

1973 -17% 5 -34,0% -22% 8 -13,8% -15% 6 -21,6%

1974 25% 4 -34,0% -19% 8 -13,8% 6% 5 -21,6%

1975 93% 3 -12,8% -2% 7 -13,8% 42% 4 -8,9%

1976 90% 3 -12,8% 23% 6 -13,8% 57% 4 -8,9%

1977 89% 3 -12,8% 36% 6 -13,8% 65% 4 -8,9%

1978 120% 2 -12,5% 31% 6 -13,8% 74% 4 -6,6%

1979 151% 1 -12,5% 49% 5 -13,8% 98% 3 -6,6%

1980 202% 1 -12,5% 89% 4 -13,8% 144% 2 -6,6%

1981 135% 2 -12,5% 119% 3 -9,0% 130% 3 -6,6%

1982 240% 1 -8,6% 146% 2 -9,0% 193% 2 -4,3%

1983 206% 1 -8,6% 104% 2 -9,0% 153% 2 -4,3%

1984 178% 1 -8,6% 128% 1 -9,0% 154% 2 -4,3%

1985 168% 2 -8,6% 87% 2 -10,5% 126% 3 -5,9%

1986 184% 2 -8,6% 86% 2 -10,5% 132% 3 -5,9%

1987 188% 2 -8,6% 48% 3 -10,5% 110% 3 -5,9%

1988 272% 2 -8,6% 76% 2 -10,5% 160% 2 -5,9%

1989 321% 2 -8,6% 92% 2 -10,5% 190% 2 -5,9%

1990 294% 2 -8,6% 53% 3 -10,7% 152% 2 -5,9%

1991 279% 2 -12,0% 72% 3 -10,7% 164% 1 -5,9%

1992 161% 3 -13,2% 60% 3 -10,7% 112% 2 -5,9%

1993 90% 4 -23,8% 70% 3 -10,7% 89% 3 -5,9%

1994 124% 4 -23,8% 50% 4 -10,7% 95% 3 -5,9%

1995 143% 3 -23,8% 70% 3 -10,7% 116% 2 -5,7%

1996 84% 3 -23,8% 40% 4 -10,7% 70% 2 -5,7%

1997 75% 3 -23,8% 42% 4 -10,7% 67% 2 -5,7%

1998 35% 3 -23,8% 39% 4 -10,7% 44% 2 -5,7%

1999 -32% 4 -36,6% 47% 4 -10,7% 11% 3 -8,3%

2000 -29% 4 -36,6% 43% 4 -13,5% 12% 3 -8,3%

2001 -9% 3 -36,6% 35% 4 -13,5% 22% 3 -8,3%

2002 4% 3 -36,6% 47% 4 -13,5% 36% 2 -8,3%

2003 55% 2 -36,6% 32% 4 -13,5% 55% 1 -8,3%

2004 61% 2 -36,6% 20% 4 -13,5% 52% 1 -8,3%

2005 69% 2 -36,6% 30% 4 -13,5% 62% 1 -8,3%

2006 68% 2 -36,6% 32% 3 -13,5% 63% 1 -8,3%

2007 63% 2 -36,6% 31% 3 -13,5% 59% 1 -8,3%

2008 91% 2 -36,6% 24% 3 -13,5% 69% 1 -8,3%

Aandelen Obligaties 50%/50%

 

Bron: New York University, Robert Shiller 
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De cijfers in voorgaande tabel tonen vooreerst aan dat elke tienjarige periode voor 

de drie portefeuilles gekenmerkt werd door minstens één reëel verliesjaar van 

minstens -4,3%. Er was bijgevolg geen enkele tienjarige periode waarbij beleggers 

gedurende tien opeenvolgende jaren onafgebroken een positief reëel rendement 

realiseerden. Periodieke negatieve reële rendementen op jaarbasis zijn inherent 

verbonden aan de drie portefeuilles over een tienjarige beleggingshorizon. 

 

Indien we vervolgens het percentage tienjarige perioden met een negatief reëel 

rendement als risicomaatstaf hanteren, zijn obligaties minder veilig in vergelijking 

met aandelen of de gemengde portefeuille. Een blik op bovenstaande tabel leert 

immers dat in 10 van de 59 tienjarige perioden beleggers in aandelen na tien jaar 

geconfronteerd werden met een reëel vermogensverlies. Het meest negatieve reële 

rendement – -32% en niet onlogisch – werd opgetekend over de periode 1999-2008. 

Voor lange termijn overheidsobligaties noteren we 16 perioden met een negatief 

reëel rendement en een reëel rendement van -39% over de periode 1972-1981. De 

gemengde portefeuille tekent een negatief reëel rendement op in 8 van de 59 

tienjarige perioden met een minimum van -26% over de periode 1972-1981. 

 

Ook indien we een korte termijn perspectief hanteren en kijken naar het gemiddeld 

aantal jaren met een negatief reëel rendement over een tienjarige periode zijn 

overheidsobligaties minder veilig. Gemiddeld werden aandelen geconfronteerd met 

3 reële verliesjaren over een periode van tien jaar. De belegger die op het einde van 

de jaren ’60 zijn vermogen voor tien jaar investeerde in aandelen ervaarde 6 jaren 

met negatieve reële rendementen. Obligatiebeleggers werden geconfronteerd met 

gemiddeld 4,6 reële verliesjaren over een beleggingshorizon van tien jaar. De 

belegger die in 1972 zijn vermogen voor tien jaar in obligaties belegde ervaarde 9 

(!) jaren met negatieve reële rendementen. Voor de gemengde belegger noteren we 

gemiddeld 2,8 verliesjaren - iets lager dan bij aandelen - met een maximum van 6 

verliesjaren. 
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Wanneer we tot slot kijken naar het opwaartse potentieel, documenteren we voor 

aandelen een gemiddeld tienjarig reëel rendement van +112%. Obligaties blijven 

achter met +31%, de gemengde portefeuille scoort gemiddeld +69%. 

 

Kwantitatief gelijkaardige bevindingen worden internationaal gedocumenteerd. In 

Financial Market History – Reflections on the Past for Investors Today (2016) worden 

de reële rendementen van aandelen en lange termijn overheidsobligaties in 22 

landen over de periode 1900-2015 gedocumenteerd. De grafiek op de volgende 

pagina geeft de samengestelde reële rendementen per jaar voor aandelen en 

obligaties weer. In elk land realiseren aandelen een hoger reëel rendement in 

vergelijking met overheidsobligaties. Aandelen realiseren een reëel rendement van 

3% tot 6% per jaar. In geen enkel land is het reëel rendement negatief. Het reële 

rendement van overheidsobligaties over de 22 landen bedraagt 1% per jaar. In 4 van 

de 22 landen werden obligatiebeleggers geconfronteerd met een negatief reëel 

rendement. In landen zoals Rusland en China, alwaar men op het idee kwam om 

private eigendomsrechten af te schaffen en alle activa te confisqueren, verloren 

houders van financiële activa hun volledige vermogen. In Duitsland en Oostenrijk 

zagen spaarders en obligatiehouders de koopkracht van hun vermogen volledig in 

rook opgaan ten gevolge van hyperinflatie (monetaire confiscatie). Met betrekking 

tot Duitsland verwijzen we in de marge naar ons kwartaalrapport van 30 september 

2017. In dat rapport stelden we dat Duitsland – ten gevolge van de nulrente en de 

massale “kwantitatieve versoepeling” – in een ideologische en economische bubbel 

zat. Over het voorbije jaar is Duitsland één van de zwakst presterende beurzen 

wereldwijd. 

 

Uit voorgaande bespreking onthouden we minstens twee lessen voor beleggers. De 

historische cijfers leren ons vooreerst dat op korte termijn jaren met negatieve reële 

rendementen inherent deel uitmaken van een traditionele beleggingsstrategie. Ten 

tweede vertonen aandelen in vergelijking met obligaties voor de lange termijn 

belegger een meer aantrekkelijke risico-rendementsverhouding. 

https://www.cfainstitute.org/research/foundation/2016/financial-market-history
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Bron: CFA Institute, Financial Market History – Reflections on the Past for Investors Today, 2016 
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B) VOLATIELE AANDELENMARKTEN, STABIELE INTRINSIEKE WAARDEN 

 

“The behavior of stock prices departs radically from this concept of intrinsic worth. On the whole, 

prices respond vigorously to any significant change in either current earnings or short-term earnings 

prospects. 

 

Over de voorbije maanden verschenen op de voorpagina’s van financiële websites 

nieuwsartikels met misleidende titels zoals: 

 

“De markt vreest een recessie. En de markt heeft meestal gelijk.” 

De Tijd, 7 december 2018 

 

“Stocks are signaling recession scare but that doesn't mean there will be one” 

CNBC, 28 december 2018 

 

Elke belegger weet echter dat een economische cyclus gekenmerkt wordt door 

opgaande en neergaande fasen. Tijdens recessies zijn bedrijfswinsten relatief laag; 

bij hoogconjunctuur pieken bedrijfswinsten. De intrinsieke waarde van een 

onderneming wordt bepaald door de gemiddelde verwachte winst over een 

economische cyclus – rekening houdende met goede tijden en minder goede tijden - 

en een gemiddelde waardering. In de praktijk stellen we echter vast dat bij 

hoogconjunctuur (laagconjunctuur) aandelen geprijsd worden tegen piekwinsten 

(bodemwinsten) en tegen hogere (lagere) waarderingen met grote fluctuaties in 

aandelenkoersen tot gevolg. Beleggers overreageren en drijven aandelenkoersen met 

andere woorden op periodieke basis (ver) boven of (ver) onder hun intrinsieke 

waarde. 

 

Graham (1949) illustreert met de grafiek op pagina 9. De grafiek toont de evolutie 

in de winst per aandeel van de warenhuisketen S.H. Kress & Co op de linker y-as en 

de koersschommelingen op de rechter y-as over de periode 1923-1945, dus inclusief 

de Grote Depressie van 1929-1933. In 16 van de 22 gedocumenteerde jaren lag de 

winst per aandeel van de onderneming tussen $1,93 en $2,32. Ondanks deze zeer 
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stabiele fundamenten, schommelde de koers van S.H. Kress & Co over een zeer ruime 

bandbreedte. 

 

In 1980/1981 toonde Shiller aan dat aandelenprijzen daadwerkelijk veel volatieler 

zijn dan de onderliggende fundamenten, de dividendenstromen. Omtrent de Grote 

Depressie merkt Shiller (1981, 1988) op dat de crash in de aandelenmarkt over de 

periode 1929-1932 gepaard ging met een zeer beperkte daling in de intrinsieke 

waarde van de ondernemingen in de Standard and Poor’s index. Ondanks de omvang 

van de Depressie was de daling in de winsten en de dividenden te gering en te 

kortstondig om een significante impact te sorteren op de intrinsieke waarde. Net 

zoals Graham schrijft Shiller de excessieve schommelingen in aandelenkoersen toe 

aan psychologische factoren. 

 

Een intelligente belegger beseft bijgevolg dat aandelenkoersen veel volatieler zijn 

dan de onderliggende fundamenten van ondernemingen (zie ook de volgende sectie), 

maakt abstractie van deze emotiegedreven excessieve schommelingen en focust op 

de impact van deze schommelingen op de aandelenwaarderingen. De centrale les die 

we als beleggers hier onthouden, staat steevast bovenaan vermeld op onze Fact 

Sheet: He, the investor, must deal in values, not in price movements. 

 

Bij het begin van dit kwartaal verkochten we bijvoorbeeld onze positie in de fors 

gestegen Braziliaanse kledinggroep Cia Hering. Cia Hering werd ten gevolge van deze 

stijging gewaardeerd boven het 50ste percentiel. Tegelijkertijd werden posities 

ingenomen in Europese, Aziatische en Amerikaanse ondernemingen met 

waarderingen onder het 5de percentiel. He, the investor, must deal in values, not in 

price movements.

https://www.nber.org/papers/w0456
https://www.jstor.org/stable/1802789?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/1241736?seq=1#page_scan_tab_contents
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Bron: Graham, The Intelligent Investor, 1949
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C) OORZAKEN VAN PERMANENTE OF LANGE TERMIJN VERMOGENSVERLIEZEN 

 

“Observation over many years has taught us that the chief losses to investors come from the purchase 

of low-quality securities at times of favorable business conditions. … It is then, also, that common 

stocks of obscure companies can be floated at prices far above the tangible investment. 

 

Bij beleggers die geconfronteerd worden met negatieve nominale rendementen rijst 

logischerwijs de vraag of deze verliezen finaal zullen resulteren in een permanent of 

lange termijn vermogensverlies. De onzekerheid die gepaard gaat met de invulling 

van deze vraag ligt aan de basis van hun ongerustheid. In Security Analysis (1934) en 

The Intelligent Investor (1949) identificeert Graham de twee belangrijkste oorzaken 

van permanente of lange termijn vermogensverliezen: a) beleggers kopen aandelen 

veel te duur (aandelen met een hoog waarderingsrisico) en/of b) beleggers kopen 

aandelen met zeer zwakke fundamenten (aandelen met een hoog kredietrisico). 

 

 “Many common stocks do involve risks of such deterioration. But it is our thesis that a properly 

executed group investment in common stocks does not carry any substantial risk of this sort and that 

therefore it should not be termed risky merely because of the element of price fluctuation. 

 

Graham (1949) argumenteert dat een gediversifieerde portefeuille bestaande uit 

ondernemingen met een laag kredietrisico niet gekenmerkt wordt door het risico op 

een significante achteruitgang in de bedrijfseconomische fundamenten van deze 

ondernemingen. In een recente studie tonen Asness et al. (2018) aan dat er sprake 

is van een significante persistentie in de fundamenten (solvabiliteit, rendabiliteit, 

liquiditeit,…) van ondernemingen over de jaren heen. Ondernemingen met sterke 

(zwakke) fundamenten behouden deze sterke (zwakke) fundamenten over een 

periode van 5 tot 10 jaar. In combinatie met het lage waarderingsrisico zorgt het 

lage kredietrisico er derhalve voor dat de lange termijn belegger de intrinsieke 

waarde van zijn vermogen beschermd weet, met name tijdens perioden van 

economische en/of financiële stress. 

 

  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11142-018-9470-2
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In dit verband is het interessant om als oefening een blik te werpen op de evolutie 

in de fundamentele sterkte (solvabiliteit, rendabiliteit en liquiditeit) van onze 

portefeuille samengesteld eind 2007 over de periode 2006-2012 – zonder enige vorm 

van herbalancering over deze periode toe te passen. In de grafiek op de volgende 

pagina tonen we de evolutie in de mediaan solvabiliteit, rendabiliteit en liquiditeit 

van de ondernemingen in de portefeuille die samengesteld werd eind 2007. Voor 

twee van de drie financiële maatstaven zien we tijdens de crisis van 2007-2009 een 

daling waarbij de daling logischerwijs het grootst is voor het rendement op de totale 

activa. Conform de hierboven vermelde visie van Graham zien we echter geen 

significante achteruitgang in de fundamentele sterkte van de mediaan onderneming 

gedurende de zwaarste economische en financiële crisis sinds de Grote Depressie. 

Op basis van de cijfers in de grafiek is het zeer moeilijk om af te leiden dat de 

periode 2007-2009 een uitermate stressvolle economische en financiële periode was. 

 

Over de voorbije maanden hebben we in dit verband diverse risicoprofielen bekeken. 

In geen enkel profiel kan de belegger keuzes maken in termen van waarderingsrisico 

en/of kredietrisico. Alle keuzes worden in termen van volatiliteit geformuleerd. 

Zowel de VS als de internationale cijfers tonen echter aan dat volatiliteit één van de 

minst relevante dimensies van risico voor de lange termijn belegger is. Indien private 

bankiers ons toevertrouwen dat de huidige profielen beleggers meer angst aanjagen 

dan beleggingskennis bijbrengen, dan kunnen we hen daar volledig in bijtreden. Een 

realistisch beleggersprofiel houdt rekening met minstens vier dimensies van risico: 

volatiliteit, waarderingsrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. 

 

Uit deze sectie onthouden we dat dankzij een keuze voor fundamenteel veilige 

aandelen – laag waarderingsrisico, laag kredietrisico – beleggers de intrinsieke 

waarde van hun vermogen in hoge mate beschermd weten tijdens beurscorrecties. 

Neerwaartse emotiegedreven volatiliteit is derhalve niet langer een te vrezen risico, 

maar creëert integendeel opportuniteiten om nieuwe kasstromen of liquide middelen 

te investeren en gemiddeld hogere lange termijn rendementen te realiseren.
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De crisis van 2007-2009 door de lens van een fundamenteel veilige aandelenportefeuille (zonder herbalancering) 
 

Bron: Pure Value Capital
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CONCLUSIE 

 

“Through all its vicissitudes and casualties, as earth-shaking as they were unforeseen, it remained true that 

sound investment principles produced generally sound results. We must act on the assumption that they will 

continue to do so. 

 

Anno 2019 stellen we vast dat intelligente beleggingsprincipes nog even relevant zijn 

als in 1949 – het jaar waarin bovenstaande quotes werden neergepend. Op basis van 

de uiteengezette inzichten en het strikt in acht nemen van de bijhorende lessen zijn 

we er van overtuigd dat de ongerustheid in het geval van negatieve rendementen op 

jaarbasis bij menig belegger kan worden weggenomen en kan plaatsmaken voor een 

meer assertieve, rationele en op lange termijn meer winstgevende houding ten 

aanzien van (neerwaartse) prijsbewegingen. 

 

KOMENDE EVENTS 

 

Op 31 januari 2019 en 11 februari 2019 organiseren we twee events op het domein 

van het Kasteel van Saffelberg. Inschrijven kan via onderstaande e-mail adressen. 

Centraal in deze events staan vijf tijdloze, doch eenvoudige beleggingsprincipes die 

maken dat de lange termijn component van uw vermogen op een solide manier op 

de rails wordt gezet. In het voorjaar van 2019 organiseren we rond deze principes en 

een nieuwe studie een seminarie op de KU Leuven. We houden u ten gepaste tijde 

op de hoogte! Aarzel niet om ons te contacteren in het geval van vragen. 

 

 

Christophe & Steven 

christophe.de.wit@purevaluecapital.com 

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. 


