
 

Fundamenteel veilig beleggen 

 

 

There is an impression that the enhancement of State power which has taken place in 

recent years is provisional and temporary, that the corresponding depletion of social power 

is by way of a kind of emergency-loan, and therefore is not to be scrutinized too closely. 

There is every probability that this belief is devoid of foundation. 

Albert Knock, 1935 

 

Our freedom of choice in a competitive society, rests on the fact that, if one person refuses 

to satisfy our wishes, we can turn to another. But if we face a monopolist we are at his 

absolute mercy. And an authority directing the whole economic system of the country would 

be the most powerful monopolist conceivable. It would have complete power to decide what 

we are to be given and on what terms. It would not only decide what commodities and 

services were to be available and in what quantities; it would be able to direct their 

distributions between persons to any degree it liked. 

Friedrich von Hayek, 1943 

 

Inleiding 

In het 4de kwartaal 2021 steeg de NAV van het Pure Value Capital fonds met 1,73% richting 

155,45. Op het einde van dit kwartaal bedraagt de koers-boekwaarde van de 

modelportefeuille 0,67. Deze waardering ligt onder het historische gemiddelde van 0,72. Bij 

het begin van het 4de kwartaal 2021 wordt de portefeuille gekenmerkt door een gemiddelde 

solvabiliteit van 58% en een nettoschuldgraad van 4%. In de Fact Sheet vindt u, benevens de 

geografische en sectorale spreiding, een overzicht van de relatieve waardering van de Pure 

Value Capital portefeuille op zes waarderingsmaatstaven. Op vijf van de zes criteria wordt de 

portefeuille op het einde van het 4de kwartaal 2021 gekenmerkt door een gemiddelde 

waardering die lager ligt dan 80% van alle wereldwijde aandelen. 

 

Solide gepositioneerd voor de volgende 5 tot 10 jaar 

Met een blik op de komende tien jaar publiceerde GMO begin Q4 2021 een analyse omtrent de 

relatie tussen de fundamentele prestaties van ondernemingen, de evolutie in waarderingen 
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en aandelenrendementen in de VS, Europa, Japan en ontwikkelende markten over de voorbije 

tien jaar. Fundamentele prestaties worden gekwantificeerd in termen van groei in omzet, 

brutowinst, (aangepaste) boekwaarde en cyclisch-aangepaste winst. 

 

Drie relevante bevindingen/conclusies betreffen: 

* Over de voorbije tien jaar realiseerden Japanse ondernemingen de beste fundamentele 

prestaties, beter dan VS ondernemingen. Ondernemingen in Europa en ontwikkelende 

markten tekenden voor de zwakste fundamentele groeicijfers over de periode 2011-2021. 

* Eind september 2021 noteerde de Amerikaanse aandelenmarkt tegen een cyclisch-

aangepaste koers-winstverhouding van 37. Exclusief de vijf grootste ondernemingen (Apple, 

Amazon, Microsoft, Google en Facebook) zien we een waardering van 32. Japan, Europa en 

ontwikkelende markten volgen met respectievelijk waarderingen van 25, 22 en 18. 

* GMO concludeert: “We continue to believe equity investors will be rewarded for allocating 

as much of their equity exposure to non-U.S. markets as their risk tolerance allows.” 

 

In een eveneens recente bijdrage focust GMO in het bijzonder op Japanse aandelen. GMO 

wijst hierin op de aantrekkelijke waarderingen van Japanse Small Value ondernemingen en 

de sterke toename in de winstgevendheid van deze ondernemingen over de voorbije jaren. 

De asset manager concludeert: “In an expensive world, Japanese Small Value rises to the top 

of attractive securities to own.”  

 

In onze Q3 2021 wezen we reeds op de relatieve en absolute aantrekkelijkheid van waarde-

ondernemingen in ontwikkelende markten. Met betrekking tot de aandelenmarkt van Hong 

Kong vult Marc Faber in zijn meest recente marktcommentaar in dit verband aan: 

“Considering the economic potential within this zone and also within China, and especially 

how poorly the Hong Kong Stock market has performed relative to the US, I believe that an 

additional exposure to Hong Kong is currently warranted.” 

 

Indien we de puzzelstukjes van laag fundamenteel risico voor ontwikkelende 

aandelenmarkten, Japanse aandelenmarkten en waarde-ondernemingen samenleggen, 

voelen we ons bij Pure Value Capital met de huidige aandelenportefeuille goed gepositioneerd 

om op een fundamenteel veilige wijze solide aandelenrendementen te realiseren voor de 

volgende 5 en de komende 10 jaar. 
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Blik op markten in 2021 
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