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Modelportefeuille / Risicodragende beleggingen

Beperkt herstel op de beurzen in november
Na de voor aandelen desastreus verlopen oktobermaand hoopten beleggers op een stevig
herstel in november. Dat bleef uit omdat de onzekere factoren, die de korte termijn richting
van de beurs bepalen, slechts beperkt vertrouwen konden geven aan het sentiment. Het
grootste herstel vond plaats in de opkomende landen, die feitelijk het hele jaar al onder
druk staan. In die regio’s wisten beurzen bijna 5% op te krabbelen, in de VS was het herstel
beperkt tot bijna 2% en in Europa moest de Eurostoxx, met daarin de grootste 50
beursgenoteerde ondernemingen van Europa, zelfs een klein procent terug. De Trustus
modelportefeuille aandelen wist zich deels te herstellen en won zo’n 2% om op een
jaarverlies tot en met november van -1,7% te sluiten. In het staatje rechts treft u het
overzicht van de rendementen aan.
Verkiezingen in de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten waren er de zogenaamde mid-term verkiezingen, waarin
Amerikanen konden stemmen voor een nieuwe verdeling in de Senaat en het Huis van
Afgevaardigden. In het “Huis” verkregen de Democraten een meerderheid, maar in de
Senaat bleven de Republikeinen het grootst. Deze uitslag betekent dat er een beter
evenwicht is gekomen in de machtsverdeling tussen beide partijen. De Democraten
kunnen in het “Huis” een aantal belangrijke (financiële) beslissingen van de regering
Trump dwarsbomen. In de Senaat, die o.a. verantwoordelijk is voor een aantal cruciale
benoemingen houden de Republikeinen wel de macht.
Groeiverwachtingen lijden onder de handelsoorlog
Een belangrijk element voor de waardering van aandelen is de groeiverwachting van de
economie van verschillende landen. Op dit moment zien we een aantal voorlopende
indicatoren in verschillende economieën licht stagneren. Door de grote onzekerheid over
de ontwikkeling van de handelsoorlog worden ondernemers huiveriger om grotere
investeringen te doen en bestellingen van bijvoorbeeld kapitaalsgoederen te plaatsen. Dit
heeft zijn weerslag op algemene economische verwachtingen, maar ook op omzet- en
winstverwachtingen van bedrijven. De hoop op een goede uitkomst van het vervolg van de
G20 top, waar Trump en Xi Jinping elkaar troffen over het onderwerp “handelsoorlog”,
houdt voorlopig beleggers op de been.
Maar het is zo langzamerhand wel tijd voor concrete positieve stappen of een akkoord. Op
een aantal onderwerpen, zoals het beschermen van het intellectueel eigendom en het
openen van de Chinese markt voor buitenlandse partijen zonder Chinese inmenging,
kunnen we de Amerikaanse regering geen ongelijk geven. Dit speelveld is aan herziening
toe. Een handelsoorlog gaat dit probleem echter niet oplossen, sterker nog, in principe
kent een dergelijk conflict slechts verliezers.
In aansluiting op bovenstaande opmerkingen deed de FED president Powell ook een duit in
het zakje. Hij gaf in november aan dat de economie in de VS in een minder positieve
(neutrale) fase is aanbeland, wat inhoudt dat er geen vertraging of versnelling optreedt in
de economische groei. Dit kan erop duiden dat de FED geen snelle monetaire verkrapping
doorvoert en het aantal renteverhogingen voor 2019 beperkt blijft.
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Overig nieuws
De olieprijs is in korte tijd fors gezakt. Kostte een vat Brent olie begin oktober nog 85 US$,
eind november kostte datzelfde vat 60 US$. De oorzaken liggen zowel aan de aanbod- als
aan de vraagzijde. Aan de aanbodkant is de productie in de Verenigde Staten blijven
doorstijgen waardoor men zich daar in feite kan redden zonder te importeren. En aan de
andere kant is de vraag vanuit China afgekoeld onder invloed van dalende economische
groei. Het lijkt een kwestie van tijd voor de OPEC de productie gaat terugschroeven.
In Europa is een concept akkoord met Groot Brittannië in de maak en de grote vraag is of
dit door het parlement zal komen. De tijd begint te dringen. En de regering in Italië lijkt
Europa tegemoet te willen komen inzake het begrotingstekort. De Italiaanse rente, die
opgelopen was naar aanleiding van de onverantwoorde plannen, daalde in de maand
november.
Portefeuille blijft onderwogen in aandelen
In november zijn de gemengde portefeuilles, die zowel uit aandelen als obligaties en
andere risicomijdende beleggingen bestaan, onderwogen gebleven in aandelen. De
marktrisico’s zijn momenteel nog allemaal in beeld en daarbij hoort het verkleinen van het
risicobudget in de portefeuilles. In de praktijk betekent dit dat voor gemengde portefeuilles
ongeveer 1/3 van het totaal aan aandelen is verkocht in de achter ons liggende maanden.
De vrijgekomen middelen zijn in risicomijdende titels belegd. Het ziet er naar uit dat wij
deze posities minimaal handhaven voor de rest van dit kalenderjaar.

Samenstelling modelportefeuille risicodragende beleggingen (per ultimo november 2018 onderwogen)
weging **
onderwogen

neutraal

Verenigde Staten

30,0%

30,0%

Europa

30,0%

30,0%

TCM Global Frontier High Dividend Equity

5,0%

5,0%

5,0%

EUR

TCM Africa High Dividend Equity

5,0%

5,0%

5,0%

EUR

Robeco Emerging Conservative High Dividend ***

5,0%

5,0%

5,0%

Franklin Templeton EM Smaller Companies Fund

5,0%

5,0%

naam

overwogen

waarde/koers in
lokale valuta

dividendrendement
(prognose)

verwachte
k/w

30,0%

3,3%

12,6

30,0%

5,3%

11,9

12,21

7,2%

9,1

12,48

7,1%

6,2

EUR

107,16

4,7%

8,8

5,0%

USD

12,47

2,5%

11,7

Individuele aandelen

Beleggingsfondsen

Trackers
Vanguard FTSE Emerging Markets

0,0%

0,0%

20,0%

EUR

47,72

3,1%

11,6

iShares Core MSCI World

0,0%

20,0%

20,0%

EUR

47,03

2,9%

14,4

K/W: Koers van een aandeel gedeeld door de winst of de winsttaxatie per aandeel.
Geeft een indicatie van de waardering van een onderneming.
ROE:
Rendement
op het eigen vermogen
op basis van eenzijn
gewogen
gemiddelde.
* De
vermelde rendementen
van de modelportefeuille
netto na
aftrek van kosten.
**

In de neutrale positie tellen de % op tot 100%. In de onderwogen positie tot 80-90%.
Dit betekent dat risicodragende posities zijn verkocht ten faveure van risicomijdende
beleggingen. In de overwogen positie is het omgekeerde het geval.
*** Deze K/W heeft betrekking op de door de betreffende beleggingsfondsen gehanteerde benchmark.
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Na de scherpe koersval in oktober was er in november sprake van een herstel. Zoals te zien in de
zwarte grafieklijn draaide de beurs positief in de tweede helft van november. De beide gekleurde
trendlijnen liggen echter nog te ver uit elkaar om op korte termijn een kruising van lijnen te
verwachten. We blijven “uit de markt” met betrekking tot de tactische positie op de wereldwijde
index.

Actuele sectorverdeling individuele aandelen

Een mooi herstel in de opkomende landen bracht de zwarte koerslijn en de korte trend (blauwe
lijn) omhoog richting de gele lange termijn trend lijn. De laatste laat nog een dalende trend zien,
waardoor een kruising dichterbij is gekomen. Dat zou een aankoop triggeren, maar zover is het
nog niet. Voorlopig blijven we nog “uit de markt” voor deze tactische positie.

Actuele regioverdeling modelportefeuille

Industrie
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Cons. goederen basis

19,07%

Informatie technologie

16,68%

Cons. goederen luxe
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Vastgoed

0,00%

Opkomende markten

11,0%

Frontier markten

Overig

10,0%

4,0%

Toelichting beleggingsbeleid
Voor de risicodragende portefeuille selecteert Trustus aandelen die een (hoog) dividend uitkeren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze bedrijven een uitstekende toekomstige winstontwikkeling
laten zien. Wij hanteren een streng selectieproces waarbij we beursgenoteerde bedrijven beoordelen op omvang, rendement, sterkte van de balans en dividendgroei. De risicodragende portefeuille kent
een wereldwijde verdeling. Deze verdeling stellen wij samen op basis van de omvang van de economieën van de verschillende landen (BBP-allocatie). Beleggingen in niet westerse landen vullen wij in
met beleggingsfondsen. Om snel en adequaat in te spelen op actuele ontwikkelingen gebruiken we technische analyse. Hiermee vergroten of verkleinen we het aandelenbelang in portefeuilles. Het
rendement van de modelportefeuille is het resultaat van de selectie van risicodragende instrumenten plus de tactische asset allocatie. Alle individuele aandelen worden getoetst op de criteria van de
United Nations Global Compact. Bij een overtreding wordt het desbetreffende aandeel verkocht.
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