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SELL-OFF NL SMALL- EN MIDCAPS IS BUYING OPPORTUNITY!   
  

 
Inleiding 

De maand oktober laat zich dit jaar voor de vierde keer in de historie gelden als krach-maand. De Nederlandse small- 

en midkap-indices daalden in slechts twee weken tijd met respectievelijk 14 en 12%. In de afgelopen drie decennia is 

het slechts drie keer eerder voorgekomen dat de wereldwijde aandelenmarkten in de maand oktober meer dan 10% 

deprecieerden. De bekendste en grootste daling was de beurskrach van 1987. Op 19 oktober daalde de AEX-index (de 

small- en midkap-index bestonden toen nog niet) op die bewuste Black Monday met maar liefst 12%. De AEX-index 

eindigde die maand met een ongekend koersverlies van 28%. 

 

Sindsdien heeft oktober als krach-maand zich nog enkele keren voorgedaan: 

 

 1998: roebelcrisis en de val van hedge fund LTCM 

 2008: nasleep val Lehman Brothers 

 2014: recessie- en deflatie-angst in Europa 

 

De belangrijkste vraag is nu of deze sell-off een tijdelijke correctie is in een langdurige bull market – sinds maart 2009 

zijn de beurskoersen immers fors opgelopen – of een turning point naar een bear market. Wij zijn van mening dat deze 

correctie een tijdelijk karakter heeft en de opmaat is voor nieuwe all time high beurskoersen.   

 

Via onderstaande standpunten zullen wij dit verder toelichten. 

 

ECB gaat geldpersen aanzetten 

De huidige aandelencorrectie wordt voornamelijk veroorzaakt door de recessie- en deflatie-angst in Europa. De ECB zal 

dit scenario te allen tijde willen voorkomen. Het is aannemelijk dat ECB-president Mario Draghi binnenkort de daad bij 

het woord voegt en begint met het opkopen van asset backed securities en covered bonds om de krediet- en geldgroei 

in Europa te stimuleren. Draghi heeft al een aantal keren aangegeven de ECB-balans te willen oprekken met circa        

€ 1.000 miljard. Nu de refi-rente bijna op nul staat (0,05%) heeft de ECB nagenoeg geen andere alternatieven meer en 

zal zij, net als de FED, BOE en de BOJ, overgaan tot monetaire verruiming om de neerwaartse prijsspiraal en de 

stagnatie een halt toe te roepen. Aandelenmarkten zullen hierop naar verwachting positief reageren. 

 

Aandelenmarkten zullen opveren 

Tot het definitieve besluit van Draghi volgt, zouden de beurskoersen nog verder kunnen dalen. Verliezen op de korte 

termijn zijn onplezierig, maar ook cruciaal voor de opmaat naar hogere rendementen op de langere termijn. 

De geschiedenis heeft namelijk bewezen dat na een dergelijke sell-off beurskoersen weer snel kunnen opveren. In 

oktober 1998 daalde de AMX-index in slechts acht dagen met bijna 15%, maar steeg nadien met 20% en apprecieerde 

die maand per saldo met 5% (zie grafiek hieronder). 

 

 

Bron: Bloomberg 
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Datzelfde patroon is nu weer zichtbaar, vanaf het laagste punt op 16 oktober (-12%) is de AMX-index met 5% gestegen. 

De beste leading indicator voor deze mogelijke snelle turn around is de Amerikaanse smallcap-index Russel 2000 

(RTY). De grafiek hieronder toont aan dat de RTY al twee dagen eerder een herstel liet zien. Daarnaast zijn de 

Amerikaanse small cap aandelen minder hard gedaald (tot -6%) en zijn de verliezen al bijna weggewerkt. 

 

 

Bron: Bloomberg 

 

Tijdelijke verkoopdruk door nieuwe wet- en regelgeving, malversaties en claim emissies 

Door de invoering van Solvency II per 1 januari 2015 worden Europese verzekeraars door toezichthouders gedwongen 

hun aandelen exposure voor ultimo dit jaar af te bouwen. De Wmz-afmeldingen bij de AFM van verschillende 

verzekeraars bevestigen dit beeld. Verzekeraars zijn belangrijke langetermijn grootaandeelhouders voor Nederlandse 

beursgenoteerde small- en midcapondernemingen. Bij een aanmerkelijk belang van 5% of meer geldt in Nederland 

namelijk de deelnemingsvrijstelling waarbij koerswinsten en dividenden onbelast zijn. Doordat beursvolumes historisch 

laag zijn en de liquiditeit door de soms geringe free float beperkt is worden Nederlandse small- en midcap aandelen 

onevenredig hard getroffen ten opzichte van buitenlandse small- en midcap aandelen en onstaat er een liquidity 

discount. 

Daarnaast zorgen malversaties – fraude, corruptie en andere onregelmatigheden – en/of claimemissies bij Royal 

Imtech, Royal BAM, Ballast Nedam, Ordina, Macintosh, Fugro en SBM Offshore voor extra tijdelijke verkoopdruk bij met 

name buitenlandse beleggers. Norges Bank Investment Management (NBIM), de grootste belegger ter wereld met 

relatief veel grote belangen in Nederlandse small en midcaps, moet voor 1 januari 2015 voor € 20 miljard aan 

beleggingen verkopen om de Noorse economie te stimuleren. Ook zij hebben verschillende Wmz-afmeldingen in onder 

andere Aalberts Industries gemeld. Normaal gesproken waren verzekeraars en pensioenfondsen de “natural buyers” 

maar zijn nu tijdelijk de “forced sellers” die de verkoopdruk versterken.   

 

Door verschraling research neemt onderwaardering Nederlandse small- en midcap aandelen toe 

De afgelopen maanden zijn enkele vooraanstaande senior sell-side analisten in dienst getreden bij beursgenoteerde 

Nederlandse small- en midcap ondernemingen als Investor Relations (IR). Ook zijn er ten tijde van de financiële crisis in 

2008/09 veel analisten bij grootbanken ontslagen. Door deze ontwikkelingen worden sommige small- en midcap 

aandelen niet of nauwelijks meer geanalyseerd. Als de research coverage weer wordt hervat worden de aandelen vaak 

door junior analisten gevolgd die nog weinig kennis en ervaring hebben om een onderneming goed te kunnen 

doorgronden. Door deze verschraling, zowel in kwantiteit als kwaliteit, neemt de kans op onderwaardering toe. Immers, 

onbekend maakt onbemind. 

Daarnaast hebben sell-side analisten een ander doel dan langetermijn beleggers, zij richten zich met name op de korte 

termijn perspectieven van een onderneming om zo veel mogelijk beurstransacties te verzorgen.  

Wij focussen ons op de lange termijn en varen op eigen kompas met diepgaande research. Elke investering wordt 

onderbouwd door een uitgebreide Investment Case. Zeer binnenkort zullen we één van onze Investment Cases 

publiceren en toelichten.  
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Fundamentals blijven onveranderd sterk 

Ondanks alle macro en politieke onzekerheden blijven de onderliggende fundamentals van onze ondernemingen in 

portefeuille onveranderd sterk. Een stevige winstgroei in de eerste helft van 2014, met goede vooruitzichten, geeft 

vertrouwen voor de toekomst. Naar onze verwachting zullen bedrijven vanaf deze week, wanneer de derde 

kwartaalcijfers bekend worden gemaakt, dit positieve beeld bevestigen. Onze ondernemingen hebben geen directe 

blootstelling aan West-Afrika (Ebola-virus) of landen zoals Irak of Syrië (IS). Ook de handelssancties die zijn opgelegd 

door Rusland voor zuivel, vlees en groente en de onrust in Oekraïne hebben nagenoeg geen directe impact op onze 

investeringen. 

 

Sterke balans 

Anders dan tijdens de val van Lehman Brothers waar de meeste ondernemingen een forse leverage hadden zijn de 

ondernemingen in portefeuille anno 2014 leaner, meaner en stronger. De ondernemingen hebben een ijzersterke 

balans met weinig of geen rentedragende schulden en enkele hebben zelfs een netto-kaspositie. 

Ondernemingen zullen hun sterke balans onder andere gebruiken voor:  

 

 Verhoging dividend pay-out ratio  

 Uitkeren super dividend  

 Inkoop eigen aandelen 

 Overnames 

 

Door de huidige sell-off kunnen ondernemingen goedkoper eigen aandelen inkopen en beursgenoteerde 

ondernemingen overnemen. Inkoop eigen aandelen en winstgevende overnames dragen direct bij aan de winst per 

aandeel. En de groei van de winst per aandeel is de fundamentele basis voor de beurskoersontwikkeling en 

beurswaardering van het betreffende aandeel. 

 

 

Bron: AVF / Bloomberg 
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Marge expansie door lage olieprijs en kapitaalmarktrente 

Ondernemingen in portefeuille profiteren momenteel sterk van de gedaalde olieprijs en kapitaalmarktrente. Industriële 

ondernemingen kunnen daardoor goedkoper produceren en alle ondernemingen kunnen goedkoper (her)financieren. 

Met name ondernemingen die variabel gefinancierd zijn, betalen historisch lage rentelasten. 

 

 

Bron: Bloomberg 

 

 

Sterke Amerikaanse dollar zorgt voor positief translatie-effect en concurrentievoordeel  

Ondernemingen in portefeuille gaan profiteren van de sterke Amerikaanse dollar. Sinds mei is de greenback 10% 

duurder geworden ten opzichte van de euro. Dit positieve translatie-effect zal zichtbaar worden in de bedrijfsresultaten 

van het tweede halfjaar. Noord-Amerika is namelijk het grootste afzetgebied van de ondernemingen in portefeuille. Ook 

verkopen veel van onze ondernemingen hun producten alleen in Amerikaanse dollars. Gemiddeld behaalt meer dan 

20% van de ondernemingen in onze portefeuille hun omzet uit Amerika (zie grafiek hieonder). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bron: AVF 

 

Daarnaast hebben ondernemingen een concurrentievoordeel ten opzichte van Amerikaanse peers. Een zwakke euro 

ten opzichte van andere valuta zal ook de Europese export stimuleren. 

 

 

Bron: Bloomberg 
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Beursexits Nederlandse small- en midcaps tegen aantrekkelijke overnamepremies 

Op 20 oktober bood SHV van de familie Fentener van Vlissingen € 40,- per aandeel in contanten voor Nutreco, ofwel 

een overnamepremie van ruim 40% op de slotkoers van de voorgaande beursdag. Tien dagen daarvoor deed Apax 

Partners (private equity) al een bod in contanten op Exact Holding en gaf de Oostenrijkse investeringsmaatschappij 

Andlinger aan Crown van Gelder van de beurs te willen halen. Eerder dit jaar werd HES Beheer van de beurs gehaald 

door Hestya Energy van Carlyle (private equity) en Marcel van Poecke. Crown van Gelder is overgenomen met een 

premie van 30%. Zowel Nutreco, Hes Beheer en Exact Holding zijn nagenoeg overgenomen op all time high 

beurskoersen. De afgelopen vijf jaar hebben aandeelhouders in Nutreco, Hes Beheer en Exact Holding een 

totaalrendement (koerswinst plus dividend) behaald van respectievelijk 172%, 135% en 170% (zie grafiek hieronder). 

Door de aandelencorrectie zullen overnamepremies toenemen. In het buitenland vinden al overnames plaats met een 

premie tussen de 50 en 100%.  

 

 

Bron: Bloomberg 

 

Nederlandse small- en midcaps zijn aantrekkelijke overnamekandidaten 

Vanwege de Dutch discount (zie grafiek hieronder) en de sell-off in oktober zijn Nederlandse small- en midcaps 

aantrekkelijke overnamekandidaten geworden voor private equity of strategische partijen (zie hierboven). Deze partijen 

hebben meer dan US$ 4.000 miljard in oorlogskas. Met name Amerikaanse multinationals zijn vanwege fiscale redenen 

op zoek naar Europese overnamekandidaten. Door de ultralage rente kunnen partijen overnames goedkoop financieren 

waardoor overname multiples zullen stijgen.  

 

 

 

Consensus Bloomberg 
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Sell-off oktober Amsterdam Midkap-index versus Duitse MDAX en Amerikaanse Russell 2000 index 

  

 

Bron: Bloomberg 

 

Aantrekkelijke waardering en hoog dividendrendement  

Op basis van historische waarderingen, peer group analyse en Sum-of-the-Parts berekeningen zijn de ondernemingen 

in de portefeuille van het Add Value Fund zeer aantrekkelijk gewaardeerd. De gemiddelde Enterprise Value / EBITDA 

multiple van de ondernemingen in portefeuille bedraagt minder dan 8. Vergelijkbare buitenlandse ondernemingen 

worden momenteel overgenomen tussen de 12 en 15 keer EV/EBITDA. Maar ook voor Nederlandse small- en midcap 

ondernemingen worden deze multiples soms ruimschoots betaald. Exact Holding en HES Beheer werden overgenomen 

voor respectievelijk 15 en 17 keer EV/EBITDA. Dit geeft aan dat ondernemingen in onze portefeuille, afhankelijk van de 

sector en bedrijfspecifieke kenmerken, 50 tot ruim 100% koerspotentie hebben. De huidige bieding op Nutreco 

vertegenwoordigt een EV/EBITDA multiple van 10. Grootaandeelhouders Algemene Pensioen Groep (APG) en 

Nationale Nederlanden (NN) met gezamelijk circa 17,5% van de uitstaande aandelen hebben al aangegeven dat ze het 

bod van SHV te laag vinden.   

Ook op basis van het dividendrendement zijn aandelen in portefeuille aantrekkelijk gewaardeerd. Het verwachte bruto 

dividendrendement op de portefeuille bedraagt door de gedaalde beurskoersen inmiddels 4,4%. Sinds oprichting van 

Add Value Fund in februari 2007 is dat nog niet eerder voorgekomen. 

 

Voorbeeld Dutch discount: Aalberts Industries versus Peers 

 

Consensus Bloomberg 

 

ONDERNEMING K/W VERHOUDING 2015* DISCOUNT 

AALBERTS INDUSTRIES 11,6x  

GEBERIT (Zwitserland) 21,6x -46% 

UPONOR (Finland) 14,6x -21% 

WATTS (VS) 19,2x -40% 

IMI (VK) 14,0x -17% 

BODYCOTE (VK) 13,6x -15% 

PEER GROUP AVERAGE 16,6x -30% 

Bron: Bloomberg 
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Conclusie 

Nederlandse small- en midcap aandelen zijn dit jaar onevenredig hard getroffen. De AMX-index noteerde medio oktober 

year-to-date een verlies van 12%. Vanaf de all time high op 10 juni jl. was de AMX-index ruim 150 punten gedaald naar 

525 punten, ofwel ruim 20%! Deze correctie is naar onze mening overtrokken gezien de goede onderliggende 

fundamentals, relatief lage waarderingen en hoge dividendrendementen. Huidige overnames bevestigen het beeld dat 

sommige Nederlandse small- en midcap aandelen een forse discount doen ten opzichte van hun intrinsieke waarde.  

Inmiddels is de AMX-index in slechts vijf handelsdagen vanaf het dieptepunt met ruim 12% gestegen maar staat nog 

steeds ruim 13% onder de topkoers van juni. Voor de gespecialiseerde stock picker biedt dit nog voldoende kansen! 

 

Significante outperformance Add Value Fund sinds oprichting vs. AMX- en AScX-index 

 

 

Bron: Bloomberg  Peildatum: 1 februari 2007 t/m 26 oktober 2014 

 

 

Amsterdam, 26 oktober 2014 

 

Hilco Wiersma 


