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Het Britse volk heeft zich uitgesproken voor een Brexit. 

Er breekt nu een onzekere periode aan. Wie komt als winnaar uit 

de bus: het VK of de EU.  Hoewel de uitslag een beetje voor de hand ligt.

VK vs EU 

BEURS BNP

Topfonds Eurozone
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO LEADERS
Koers 359,15 euro. Morningstar:  “De 
beheerder van het fonds streeft naar een 
verhoging van de intrinsieke waarde, 
over een aanbevolen beleggingshorizon 
van meer dan 5 jaar, door voornamelijk te 
beleggen in ondernemingen uit de euro-
zone met duurzame dominante posities, 
die het potentieel hebben om de leiders 
van morgen te zijn.” 
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?
 
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) 

Topfonds VK
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND UK
Koers 83,23 pond sterling: Het fonds 
investeert primair in aandelen van grote en 
middelgrote bedrijven die staan genoteerd 
aan de Londense effectenbeurs. Van het 
fondsvermogen is 6,3% geïnvesteerd in RD 
Shell, 6,6% in GlaxoSmithKline, 5,2% in 
AstraZeneca, 4,3% in Vodafone en 4,1% in 
Lloyds Banking.

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)  

 2012 2013 2014 2015 2016
FONDS 23,0 23,3 0,1 15,6 -3,6 
+/-CAT 5,2 0,7 -1,9 1,0 -0,9
+/-IDX 3,6 0,0 -4,2 5,8 -0,1
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 2012 2013 2014 2015 2016
FONDS 39,0 30,3 -1,9 5,7 -4,1
+/-CAT 16,8 3,4 -9,3 -6,9 -0,4
+/-IDX 23,4 12,6 -10,4 -0,7 -1,8

CATEGORIE: AANDELEN VK FLEX-CAP
CATEGORIE BENCHMARK: FTSE ALLSH 
TR GBP

vk 2 - eu 7
De euro-beursbroers FTSE 100 en Stoxx 50 wisten tot de 
piek in 2015 gezamenlijk op te trekken. Sinds het diepte-
punt in 2008 stegen beide indices met 85%. Daarna werd 

het ogenschijnlijk minder: De FTSE daalde met 14% en de Stoxx 50 met 
27%. Het valutaprobleem begon op te spelen, want het verschil in de afge-
lopen anderhalf jaar komt voornamelijk door een lagere koers voor het pond 
sterling. Dit wordt een belangrijk issue in de komende jaren, vergelijkbaar 
met de invloed van de Japanse yen op de Nikkei. De MSCI Europe, die voor 
27% bestaat uit Britse aandelen, noteert 20,0 keer de winst en 15,0 keer 
de getaxeerde winst per aandeel. De MSCI UK staat 15,6 keer de getaxeer-
de winst. De MSCI Germany staat 12,7 keer de getaxeerde winst, maar de 
MSCI Netherlands staat op het niveau van MSCI UK.

De voorstanders van een Brexit hebben een groot economisch risi-
co genomen. De trendmatige ontwikkeling van het bnp was in het 
VK vergelijkbaar met dat in de eurozone. Die vorm van houvast gaat 

nu volledig verloren, maar kan in de komende jaren worden gecompenseerd 
door een impuls voor de export vanwege het lagere pond, een daling van 
de werkloosheid door minder migranten toe te laten, meer toerisme en een 
hogere geïmporteerde infl atie. Voor de stemming over Brexit was de groeira-
ming van Trading Economics 2,2% in 2020 voor de eurozone en 1,9% voor 
het VK. De vooruitzichten voor het VK zijn duidelijk verslechterd. Goldman 
Sachs verwacht voor Engeland een recessie in 2017.
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Met de Brexit is een Britse 
jaguar losgelaten in een 
Europese schaapskooi. Er 

zullen nieuwe onderhandelingen 
worden gevoerd over het 
handelsverkeer tussen het VK en 
de EU. Tot op heden waren de 
Britten, als notoire dwarsliggers, 
sterker in onderhandelen. Als 
kroon op dat werk zou weleens een 
nieuw referendum kunnen worden 
uitgeschreven. Er zullen in ieder 
geval twee onzekere jaren aanbreken, 
waarbij in eerste instantie meer 

vragen zullen worden gesteld dan 
antwoorden kunnen worden gegeven. 
De reactie op de onverwachte 
uitslag van het Brexit-referendum 
was overweldigend, met extreem 
grote koersverliezen. Het pond werd 
10% goedkoper en aandelenkoersen 
daalden met 8%. De reacties zijn 
begrijpelijk, uit te leggen, maar 
fundamenteel niet te staven. Ook 
de politieke reacties lagen voor de 
hand. Premier Cameron heeft ontslag 
genomen en zal mogelijk worden 
opgevolgd door Brexit-voorvechter 

Michael Gove. Temidden van de 
chaos zijn ook een aantal voordelen 
te zien, vooral doordat het pond 
hard onderuit zal blijven gaan: 
een stedentrip naar Londen wordt 
goedkoper en geweldige auto’s als 
Austin Martin, Jaguar en Range Rover 
zouden hierdoor enkele tientallen 
procenten goedkoper moeten 
worden. Maar verder moet na de 
exit de sleutel naar Europa heel diep 
en ver in de Atlantische Oceaan 
worden gegooid, zo blijkt uit heel wat 
primaire reacties.



THE BATTLE

In de eurozone bedraagt de core infl atie 0,8% na 2,0% in 
2008 en 1,7% in 2012. In het VK bedraagt de core infl a-
tie 1,2% na een beweging rond de 1,5% in 2008 en 3,7% in 

2011. Aangezien het VK meer importeert dan exporteert, is de kans 
groot dat door de daling van het pond de infl atie sterker gaat stijgen 
dan economisch gewenst is. De Bank of England lijkt daardoor niet 
te ontkomen aan een monetaire noodstop.

Het verschil tussen export en import heeft voor de 
eurozone een positief effect op de economie van 3,7% 
van het bnp terwijl het tekort voor de Britse economie 

is opgelopen van 2,3% naar 5,2% in 2016. Mogelijk dat de koersval van 
het pond sterling voor een verbetering gaat zorgen, maar tegelijkertijd 
bestaat het gevaar dat een groot deel van de westerse consumenten zich 
gaat afwenden van Britse producten.

De Bank of England zal moeilijke rentebeslissingen moeten 
nemen. Een te lage rente zal de koers van het pond sterling 
onder te zware druk zetten en een te hoge rente is aan de ene 

kant goed voor de koers van het pond maar aan de andere kant een 
negatieve katalysator voor de economie. Obligatiebeleggers gaan echter 
voor zekerheid en zullen daarom kiezen voor eurobonds, waardoor het 
rendement op EFSF (een soort van eurobond) is gedaald tot -0,34% bij 
een rendement van 1,09% voor 10-jarige Britse obligaties. De risico’s 
voor de VK-bonds zijn duidelijk groter dan voor de euro-bonds.
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VASTGOED

Het bezoek van de winkelstraat daalde sinds 2004 met meer 

dan 20%. Er waren in 2015 op een koopzaterdag in totaal zo’n 

730.000 minder passanten in de winkelgebieden van ons land 

dan elf jaar eerder. Door de crisis en de grote concurrentie 

gingen veel bedrijven failliet en is de leegstand fl ink opgelopen.

Leegstand maakt een winkel-
gebied minder attractief om 
te bezoeken, en door terug-

gelopen bezoek kan de leegstand 
juist verder oplopen. Sturing vanuit 
de overheid (als transformatie tot 
woningen in groeiregio’s) is nood-
zakelijk om uit die negatieve spiraal 
te komen. De leegstand wordt deels 
opgevuld door de grote interesse 
vanuit internationale retailketens. 
Zij focussen echter op de panden in 
de binnensteden en op A-locaties.
Kleine winkelgebieden staan voor 
een grotere uitdaging; daar is de 
leegstand dan ook harder opgelo-
pen.

Het beeld in de detailhandel is 
tweeledig. Winkeliers zien hun ver-
koopvolumes toenemen dankzij een 
aantrekkende economie. Het consu-
mentenvertrouwen is bovengemid-
deld, de koopkracht en particuliere 
consumptie nemen toe. Het gunsti-
ge economische klimaat houdt naar 
verwachting in 2016 en 2017 aan.
Tegelijkertijd zijn er grote uitdagin-
gen. De concurrentie is zeer groot, 
mede door de overcapaciteit aan 
fysieke winkels. In de non-food-
detailhandel lag het aantal vierkan-
te meters vorig jaar 11% hoger dan 
in 2004. Terwijl er nu een kleine 
10% minder omzet wordt gemaakt.
Zo wordt nu bijvoorbeeld 19% 
meer vloeroppervlak door kleding-
winkels bezet dan in 2004, terwijl 
de verkoopvolumes met 1,8% zijn 
gedaald. Bovendien wordt nu een 

Buitenlanders 
kopen lege winkels

veel groter deel van de verkoop via 
online verkoopkanalen gemaakt. Zo 
ging in het eerste kwartaal van dit 
jaar 18% van bestedingen door con-
sumenten aan kleding via internet. 
Door die interesse voor binnenste-
den en drukke locaties, ontstaat een 
divergerend beeld. Zo is de leeg-
stand in de binnensteden relatief 
langzaam opgelopen, van 6,3% naar 
6,8% in relatie tot het aantal ver-
kooppunten. 

Bouwsector is kansrijk
De Europese woningbouwsector 
heeft het de afgelopen jaren zwaar 
te verduren gehad, maar er zijn 
bemoedigende tekenen van herstel, 
meent Chris Youl, global industri-
al analist bij vermogensbeheerder 

Instrument Name Koers 12 mnd % 24 mnd % 36 mnd % Ondergrens Bovengrens

Bam 4.23 18.4 10.3 10.1 3.61 5.37 

Eurocommercial 42.28 3.8 19.6 38.3 37.00 43.28 

Heijmans 8.40 -26.1 -33.2 7.6 5.39 11.01 

Ishares europe property 38.56 8.8 25.2 37.7 33.53 39.11 

Klepierre 41.07 1.1 15.7 23.4 38.21 43.47 

THINK GLOBAL RE 40.13 -4.2 28.3 31.1 37.03 42.21 

Unibail rodamco 241.90 3.4 17.9 27.8 221.94 251.82 

Vastned retail 39.73 -5.5 6.3 16.4 37.20 43.92 

Wereldhave 45.77 -16.9 -19.5 -4.1 43.93 57.02 

Beleggers kunnen zich richten op allerlei fondsen die met vastgoed te maken hebben. De kansen voor bou-
wers als BAM en Heijmans zijn duidelijk toegenomen met een koerspotentie van rond de 30% op basis van 
een model van MetaStock. Maar ook vastgoedfondsen blijven aantrekkelijk. Zo biedt Wereldhave een poten-
tie van bijna 25%.

M&G. “De opleving van bouwactivi-
teiten en het hogere winstgroeipo-
tentieel in de sector komt nog niet 
tot uitdrukking in de aandelenkoer-
sen.” 

De prognose van de koers/winst-
verhouding van de Eurostoxx 
bouw- en bouwmaterialen-index 
bedraagt naar verwachting 16,5 
over 12 maanden. “In absolute 
cijfers is dit niet goedkoop, maar 

BEMOEDIGEND
HERSTEL VAN

WONINGBOUW
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in lijn met de historisch gemid-
delde opslag van 5% ten opzich-
te van de markt, wat onterecht is 
gezien de fase in de cyclus waarin 
de bouw zich bevindt én het aan-
zienlijke groeipotentieel”, aldus 
Youl.  Hij denkt dat een dubbel-
cijferige winstgroei haalbaar moet 
zijn voor de meeste grote Europe-
se bouwbedrijven die grensover-
schrijdend actief zijn. “De tijd dat 
bouwbedrijven zuchten onder fl in-
terdunne marges lijkt voorbij. Het 
herstel in de branche komt echter 
nog niet tot uitdrukking in de koer-
sen.” Youl ziet tal van interessante 
beleggingskansen. Van traditionele 
‘stenenleggers’ tot gespecialiseerde 
bedrijven in elektrische apparatuur 
en controlesystemen. 

Auteur Sonny Duijn, Sector Econoom bij ABN Amro, verantwoordelijk voor de sectoren Retail en TMT (Technologie, Media en Telecom)




