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Nadat Ben Bernanke, de toenmalige 
president van de Fed, op 19 maart 2009 
de eerste kwantitatieve versoepeling 
("quantitative easing") had aangekondigd, 
was de vraag: in hoeverre mag een 
centrale bank de stabiliteit van het 
financiële systeem in gevaar brengen door 
met een onconventioneel reflatiebeleid 
het economische risico te lijf te gaan, 
waardoor in bepaalde activaklassen 
zeepbellen ontstaan en de stabiliteit van 
het financiële systeem op het spel komt 
te staan? Waarschijnlijk gerustgesteld 
door de tot op heden vrij positiever 
Amerikaanse ervaring, geeft de Europese 
Centrale Bank een eenduidig antwoord 
op deze vraag: absolute prioriteit wordt 
gegeven aan de behandeling van het 
economische risico; het risico voor het 
financiële systeem zal indien nodig later 
worden behandeld. Het enthousiasme van 
de markten sinds het begin van het jaar 

bevestigt dat het gros van de beleggers 
heeft gekozen voor een gok van Pascal: 
in geval van twijfel geloof hechten aan de 
effectiviteit van het optreden van Mario 
Draghi, omdat dit in ieder geval op korte 
termijn gunstig is voor de markten. Deze 

gok garandeert goed gedijende markten 
zolang het geloof er is, maar deze markten 
zullen allengs kwetsbaarder worden.

De monetaire illusie

In de Verenigde Staten is de discussie 
over de doeltreffendheid van kwantitatieve 
versoepeling nog altijd gaande. 
Het ergste scenario, dat begin 
2009 tot de mogelijkheden 
behoorde, is ontegenzeggelijk 
vermeden, en door de daling 
van de hypotheekrente hebben 
de vastgoedpri jzen zich 
hersteld. Maar na 4.000 miljard 
aan door de Fed gekochte 
obligaties is de S&P-index 
met 170% gestegen, terwijl 
de economische groei blijft 
steken op 2,5% per jaar en het 
gemiddelde jaarinkomen van 
de Amerikaanse huishoudens 
nog altijd 9% lager ligt dan 
in 1999. Het "economische 
rendement" van de quantitative 
easing is gering omdat het 
positieve welvaartseffect voor de meest 
kapitaalkrachtige banken en spaarders 
niet volstaat om de remmende werking 
van schuldafbouw op consumptie en 
investeringen te compenseren. Net als 
in Japan sinds de jaren '90 heeft de 
financiële crisis onmiskenbaar niet alleen 
de productie maar ook de potentiële groei 
ondermijnd. In de eurozone, waar de 
blootstelling van de consumenten aan 
de financiële markten nog veel geringer 
is dan in de Verenigde Staten, lijkt het 
onwaarschijnlijk dat de kwantitatieve 
versoepeling een grote invloed op de 

economie zal hebben. Ondanks een 
gunstige samenloop van omstandigheden 
- de onverwachte combinatie van een sinds 
juni vorig jaar met 25% gedaalde euro, 
historisch lage rente, geherkapitaliseerde 
banken en het door de ECB gespannen 
vangnet - zal de groei in de eurozone 
dit jaar amper 1,5% bedragen. En Mario 

Draghi zelf erkende onlangs dat de 
werkloosheid in de eurozone over 18 
maanden waarschijnlijk nauwelijks zal zijn 
gedaald.

Een door liquiditeiten overspoelde 
wereld

De paradox die ten grondslag ligt aan 
de stijging van de markten en een 
toenemende kwetsbaarheid van het 
financiële systeem, is dat het uitblijven 
van resultaat voor de centrale banken 
reden is om de monetaire steun, in alle 
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Een kwetsbare wereld

“Door de grootschalige 
toevoer van extra 
liquiditeiten zijn 
de markten te 
vergelijken met een 
overloopzwembad.”
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vormen, zo lang als nodig is voort te 
zetten. Mario Draghi heeft toegezegd tot 
september 2016 per maand 60 miljard 
euro aan effecten te zullen opkopen, en 
Janet Yellen erkent dat de deflatiedreiging 
en de kwetsbaarheid van de Amerikaanse 
economie een snelle normalisering van 
het monetaire beleid van de Fed in de 
weg staan. De Japanse centrale bank zal 
moeten blijven knokken tegen een inflatie 
in de archipel die in februari is gedaald 
tot -0,2%, en de Chinese Volksbank 
zal zijn monetaire versoepeling moeten 

versnellen om te proberen het groeitempo 
van de Chinese economie te stabiliseren. 
De door liquiditeiten overspoelde 
zullen hiervan blijven profiteren. Als we 
bedenken dat wereldwijd ruim 2000 
miljard dollar aan obligaties, waarvan 
80% afkomstig uit de eurozone, nu reeds 
een negatief rendement hebben, dan 
zijn de markten door de grootschalige 
toevoer van extra liquiditeiten te 
vergelijken met een overloopzwembad: 
door het verdringingseffect onder 
beleggers breidt de zeer hoge prijs van 
"risicoloze" obligaties zich geleidelijk 
uit naar alle activaklassen. De hoge 
waarderingen op de aandelenmarkten 
worden gerechtvaardigd door de sterke 
stijging van de risicopremie (het hogere 
potentiële "winstrendement" van aandelen 
vergeleken met staatsobligaties) die het 
gevolg is van de dalende obligatierente 
In de eurozone bijvoorbeeld bedragen 
de KW's momenteel 16x de resultaten 
van het lopende jaar (op basis van de 
verwachte winst over 2015). Dat is niet 
alleen een verdubbeling ten opzichte van 
de financiële ratio's die drie jaar geleden 
opgeld deden, maar ook een niveau 
dat 4 standaardafwijkingen boven het 
gemiddelde van de afgelopen tien jaar ligt 
(ofwel bijna 40% boven dit gemiddelde). 
Door op grote schaal (2,5 maal de netto-
emissies van staatsobligaties, waar 
de QE1 en QE2 van Ben Bernanke 
gemiddeld slechts de helft van de netto-

emissies van Amerikaans staatspapier 
vertegenwoordigden) en te laat (de 
obligatierente is al zeer laag) obligaties 
op te kopen, brengt de ECB ongekende 
onevenwichtigheden in de prijzen van 
financiële activa teweeg.

Een kwetsbare situatie:

In zijn boek Antifragile benadrukt Nassim 
Taleb hoezeer het gebrek aan flexibiliteit 
bijdraagt tot kwetsbaarheid doordat we 
niet doeltreffend kunnen reageren op 
ongewenste omstandigheden. Deze 
kwetsbaarheid is in vele opzichten 
typerend voor de huidige situatie. Door 
het extreem soepele monetaire beleid van 
de grote centrale banken is er nauwelijks 
nog ruimte om de eerstvolgende 
conjunctuurvertraging op te vangen. 
Daarnaast hebben regeringen door 
de staatsschuldenproblematiek geen 
enkele begrotingsruimte. Het grenzeloze 
vertrouwen in de doeltreffendheid van 
de door de ECB genomen maatregelen 
maakt verder dat een eventuele misser in 
de communicatie of het monetair beleid 
de markten heel duur zou komen te staan 
(dit vertrouwen is 'self-fulfilling' aangezien 
het bevorderlijk is voor de stijging van de 
markten, die op haar beurt weer wordt 
uitgelegd als een bewijs dat kwantitatieve 
versoepeling "werkt"). Het monetaire 
reflatiebeleid van de ECB is steeds 
minder aangepast aan de situatie van 
de toenemende begrotingsoverschotten 
in Duitsland. Tot slot zal de daling van 
de inflatieverwachtingen, waardoor 
de centrale banken vrij eenvoudig 
een nulrentebeleid hebben kunnen 

voeren, binnenkort naar de achtergrond 
worden gedrongen door de cyclische 
stijging van de energieprijzen. Nu de 
onevenwichtigheden zich opstapelen 
is het financiële systeem flink wat 
flexibiliteit kwijtgeraakt. Dit verlies is op 
zich geenszins een voorbode van een 
naderende crash, maar maakt wel dat de 
schade fors hoger zal uitvallen mocht het 
daadwerkelijk mis gaan.

Flexibiliteit: een must

Het wereldwijde economische herstel 
dat al enkele maanden in de lucht hangt, 
gevoed door de opleving in Europa en 
vooral India, wakkert het optimisme van 
aandelenbeleggers aan. En door de 
houding van de centrale bankiers, Mario 
Draghi voorop, zijn ze ervan verzekerd 
dat de rente in deze context hoe dan 
ook erg laag zal blijven. Willen profiteren 
van het beste van twee werelden is 
gerechtvaardigd, en wij zijn niet roomser 
dan de paus. Maar wel op voorwaarde 
dat we flexibel blijven bij het beheer van 
het financiële systeem, temeer daar 
het de nodige flexibiliteit heeft verloren. 
Zoals gezegd in ons maandbericht van 
januari ("er klaar voor zijn is beter dan 
voorspellen"), is het in een kwetsbare 
wereld cruciaal om de blootstelling aan 
aandelen, aan rente en aan valuta's snel 
te kunnen aanpassen, en om te beleggen 
in bedrijven die zelf flexibel zijn, dat wil 
zeggen die weinig schulden hebben en 
kasstroom genereren.

Voltooid op 31 maart 2015
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“Het is essentieel om 
flexibel te blijven bij 
het beheer van het 
financiële systeem, 
temeer daar het de 
nodige flexibiliteit heeft 
verloren.”
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BELEGGINGSSTRATEGIE

VALUTA’S

Sterke volatiliteit op 
de valutamarkten 
in de loop maand 
met een euro die 

schommelt tussen 1,12 en 1,05 tegenover 
de Amerikaanse dollar. We hebben deze 
forse schommelingen aangegrepen om 
onze valutaposities weer in evenwicht te 
brengen door onze dollarweging terug 
te brengen tot een middenniveau. De 
meest kwetsbare valuta's van opkomende 
landen blijven in waarde dalen. Dat is 
met name het geval voor de Braziliaanse 
real: onze afdekking van het valutarisico 
heeft optimaal geprofiteerd van de daling 
van de Braziliaanse munt met bijna 10% 
gedurende de maand.

OBLIGATIES

Het kwantitatieve 
versoepelingspro-
gramma van de 
ECB hee f t  een 

krachtige uitwerking gehad op de lange 
Duitse rente gezien de schaarste van de 
onderliggende waarde. Met een tienjaars-
rente van circa 0,20% hebben wij in dit 
segment een shortpositie ingenomen, die 
momenteel een extreem hoge waardering 
heeft. De ontwikkeling van de korte Duitse 
rente valt weliswaar te verklaren uit de 
kapitaalstromen, maar noch de toestand 
van de Duitse economie - die bovenal pro-
fiteert van de daling van de euro -, noch de 
inflatieverwachtingen - ondersteund door de 
niet aflatende inzet van de ECB - rechtvaar-
digen dit niveau op de middellange termijn. 
Wij blijven daarnaast gedisciplineerd winst 
nemen op staatsobligaties van de perifere 
eurolanden. De rente op deze obligaties is 
in de loop van de maand vrijwel gelijk ge-
bleven. Wij hebben ten slotte een geringe 
positie ingenomen in securitisatieproducten 
met aantrekkelijke rendementen, die pro-
fiteren van een betere liquiditeit door het 
aankoopprogramma van de ECB.

AANDELEN

In maart was er op 
de aandelenmarkten 
sprake van een 
c o r r e c t i e ,  d i e 

gepaard ging met een toenemende 
volatiliteit. Alleen de markten in de 
eurozone en Japan hebben de maand 
met forse groei afgesloten, dankzij de 
aanhoudende steun van hun respectieve 
centrale banken. We handhaven onze 
voorkeur voor aandelen waarvan de 
winstverwachtingen meer berusten op 
hun intrinsieke kwaliteiten dan op een 
verbetering van het economische klimaat. 
Deze aanpak weerspiegelt het feit dat we 
op onze hoede zijn voor de toenemende 
economische onevenwicht igheden 
op middellange termijn. Wij hebben 
deelgenomen aan de beursgang van 
de Spaanse luchthavenexploitant Aena, 
waarvan de degelijke concurrentiepositie 
en de potentiële optimalisering van de 
kostenbasis naar verwachting een fraaie 
winstgroei zullen opleveren, ongeacht de 
economische cyclus.

GRONDSTOFFEN

Carmignac Portfolio 
C o m m o d i t i e s 
h e e f t  i n  m a a r t 
a a n m e r k e l i j k 

beter gepresteerd dan zijn referentie-
indicator, ondanks de sterk schommelende 
olieprijs deze maand. Onze evenwichtige 
posit ionering op aandelen die een 
risico/rendementverhouding bieden bij 
uiteenlopende grondstoffenprijzen blijft 
dan ook haar vruchten afwerpen. Bij 
onze zoektocht naar ondergewaardeerde 
energiebedrijven die kunnen profiteren 
van een geleidelijke stijging van de olieprijs 
hebben we een positie ingenomen op 
de oliedienstverlener Halliburton. Wij 
blijven voorzichtig als het gaat om grote 
geïntegreerde oliemaatschappijen, omdat 
hun waardering reeds rekening houdt met 
een olieprijs die fors boven de huidige 
niveaus ligt.

DAKFONDSEN

Onze dakfondsen 
h e b b e n  d e 
afgelopen maand 
een positief resultaat 

geboekt. Onze blootstelling werd licht 
verlaagd ten opzichte van het maximum om 
de correctie op de aandelenmarkten op te 
vangen, en aan het einde van de maand 
weer verhoogd tot nabij het toegestane 
maximum. Wij handhaven daarnaast een 
positieve positionering bij onze sector- en 
regioselectie.
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Bron: Carmignac Gestion op 31/03/2015.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De kosten zijn in de resultaten begrepen. Dit document mag geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, 
verspreid of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de beheermaatschappij.
Het is noch een inschrijvingsaanbod, noch een beleggingsadvies. De informatie in dit document is mogelijk niet volledig en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De toegang tot de 
fondsen kan beperkt zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Zij mogen met name direct noch indirect aangeboden of verkocht worden ten gunste of voor rekening van een 'U.S. person', 
zoals gedefinieerd in de Amerikaanse 'Regulation S' en/of de FATCA.
De fondsen houden een risico op kapitaalverlies in. De risico's en kosten staan beschreven in de EBI-documenten (essentiële beleggersinformatie). De prospectussen, de EBI-documenten en de 
jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op de website www.Carmignac.nl of kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij. De belegger dient over de EBI-documenten te beschikken 
voordat hij op de fondsen inschrijft.

* 45% MSCI ACWF Oil and Gas NR (Eur), 5% MSCI ACWF Energy Equipment NR (Eur), 40% MSCI ACWF Metal and Mining NR (Eur), 5% MSCI ACWF Paper and Forest NR (Eur) 
en 5% MSCI ACWI Chemicals NR (Eur) sinds 01/07/2013. Jaarlijks geherbalanceerd sinds 01/01/2012.

Inventariswaarde 2015 1 jaar 3 jaar 5 jaar

Carmignac Investissement A EUR acc  1 297,40   16,55% 33,32% 50,13% 61,29%
MSCI AC World NR (Eur)      15,27% 35,28% 65,40% 82,22%
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc  190,78   10,04% 19,58% 40,52% 45,67%
Stoxx 600 NR (Eur)      16,67% 22,08% 60,45% 60,30%
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc  304,61   15,79% 23,23% 67,76% 87,81%
Stoxx 200 Small NR (Eur)      16,54% 16,02% 65,42% 72,80%
Carmignac Emergents A EUR acc  878,63   17,16% 26,64% 20,85% 46,80%
MSCI Emerging Markets NR (Eur)      15,19% 28,89% 22,37% 28,16%
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR acc  1 340,53   10,21% 22,99% 27,45% 39,38%
50% MSCI EM SmallCaps NR (Eur) + 50% MSCI EM MidCaps NR (Eur)      16,27% 28,69% 28,70% 31,07%
Carmignac Portfolio Commodities A EUR acc  308,84   7,70% 14,01% -4,43% -3,84%
Carmignac Commodities Index*      9,22% 6,93% 1,54% 2,94%
Carmignac Patrimoine A EUR acc  698,89   12,63% 23,51% 31,50% 39,78%
50% MSCI AC World NR (Eur) + 50% Citigroup WGBI (Eur)      12,55% 28,15% 40,57% 59,00%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc  114,91   12,59% 19,80% 10,49% -
50% MSCI EM NR (Eur) + 50% JP Morgan GBI EM Global diversified      11,70% 21,31% 16,23% -
Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc  319,50   2,54% 6,46% 8,61% 21,24%
50% EuroStoxx 50 NR (Eur) + 50% gekapitaliseerd      8,91% 10,02% 27,32% 18,51%
Carmignac Investissement Latitude A EUR acc  292,31   10,39% 22,50% 35,26% 42,76%
MSCI AC World NR (Eur)      15,27% 35,28% 65,40% 82,22%
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc  215,22   12,94% 25,46% 34,02% 42,44%
MSCI AC World NR (Eur)      15,27% 35,28% 65,40% 82,22%
Carmignac Profil Réactif 75 A EUR acc  234,50   11,21% 21,69% 27,86% 34,98%
75% MSCI AC World NR (Eur) + 25% Citigroup WGBI (Eur)      13,91% 31,68% 52,89% 70,73%
Carmignac Profil Réactif 50 A EUR acc  189,58   8,65% 16,44% 18,69% 25,73%
50% MSCI AC World NR (Eur) + 50% Citigroup WGBI (Eur)      12,55% 28,15% 40,82% 59,00%
Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc  1 385,62   11,91% 22,99% 32,19% 47,29%
JP Morgan Global Government Bond (Eur)      10,66% 23,54% 19,69% 38,99%
Carmignac Securité A EUR acc  1 725,10   1,70% 2,31% 9,25% 14,31%
Euro MTS 1-3 jaar      0,52% 1,59% 7,23% 9,10%
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc  1 201,89   3,27% 4,04% 12,28% 17,72%
Eonia gekapitaliseerd      -0,01% 0,04% 0,32% 1,66%
Carmignac Court Terme A EUR acc  3 767,87   0,01% 0,14% 0,58% 2,08%
Eonia gekapitaliseerd -0,01% 0,04% 0,32% 1,66%


