
VAN DIDIER SAINT-GEORGES
Lid van het investeringscomité

De laatste maanden hebben de markten 
voor aandelen, obligaties en valuta's 

van opkomende landen een aantal flinke 
correcties gekend. Deze - ongebruikelijke 
- sterke correlatie tussen activaklassen 
is overigens precies wat beleggen in 
dit universum, zelf gediversifieerd, 
bijzonder moeilijk heeft gemaakt. Zoals 
we al vermeldden in onze nieuwsbrief 
van juli (“Het klimaat is omgeslagen”), 
is de aankondiging dat de Amerikaanse 
centrale bank  haar liquiditeitsinjecties 
weldra zal terugschroeven, een 
belangrijke gebeurtenis voor de markten 
die daarvan tot dat moment het meest 
hadden geprofiteerd. Voor de opkomende 
landen komt die factor bovenop de 
impact van de Chinese economische 
vertraging ('dubbel leed' noemden wij 
dat). Is deze correctie de voorbode 
van een veel ernstigere crisis, zoals de 

opkomende landen er aan het einde van 
de jaren negentig een meemaakten? 
Wij menen van niet. Hoewel de markten 
gemakkelijk redenen kunnen vinden om 
op korte termijn nerveus te blijven, zijn 
de opkomende landen fundamenteel veel 
meer solide en gediversifieerd dan vijftien 
jaar geleden.

2013 is niet 1997

Denk eens even terug aan de crisis van 
eind jaren ‘90, die ontstond in landen 

in Zuidoost-Azië en zich vervolgens 
verspreidde naar andere regio's. Nu is 
het industriële 'wonder' van het afgelopen 
decennium in de opkomende 
landen spectaculair, maar 
fundamenteel kwetsbaar om 
drie redenen: (1) het wordt 
voornamelijk op korte termijn 
gefinancierd door buitenlands 
kapitaal (overigens onder flinke 
aanmoediging van het IMF 
en de Wereldbank!), (2) het 
berust op vaste wisselpariteiten 
die overgewaardeerd blijken 
sinds de kapitaalinstroom 
geleid heeft tot een hogere 
inflatie in de regio, en (3) de 
valutareserves van de centrale 
banken van opkomende 
landen zijn gering. Bijgevolg 
komen deze economieën, op 
het moment waarop de economische 
oververhitting omslaat, door de 
kapitaalvlucht terecht in een aanzienlijke 
en besmettelijke chaos, en kunnen de 
overheden, die zich aanvankelijk inzetten 
om hun valuta's te verdedigen, alleen nog 
maar lijdzaam toezien. Vandaag is de 
financiële toestand van de opkomende 
landen totaal verschillend. En wel om 
een beslissende reden: De opkomende 
landen, die erg zwaar te lijden hadden van 
deze crisis van de jaren ‘90, hebben er de 
vastberadenheid uit geput om hun groei 
tussen 2002 en 2011 op een volledig ander 
model te baseren. Deze keer hebben 
de Aziatische en Latijns-Amerikaanse 
landen ervoor gezorgd dat het niveau 

van hun externe schuld beheerst bleef 
(op circa 30% van het bbp in Zuidoost-
Azië). Bovendien is de wisselkoers van 
de voornaamste valuta's van opkomende 
landen tegenwoordig flexibel. Deze 
combinatie van een flexibele wisselkoers 
en een geringe externe afhankelijkheid 

verschaft hen tegenwoordig meer dan 
alleen een sterke basis: een vorm 
van 'antifragiliteit', om dit schitterende 
neologisme van auteur-filosoof Nassim 
Taleb maar eens te gebruiken. Niet alleen 
hun valuta kan dus verzwakken zonder 
hun solvabiliteit aan te tasten, en werkt 
dus als een schokdemper, maar deze 
verzwakking kan hen uiteindelijk zelfs een 
extern concurrentievoordeel opleveren, 
waardoor hun externe evenwicht 
automatisch wordt hersteld (het is precies 
dit voordeel waaraan het de tekortlanden 
van de eurozone vandaag ontbreekt). 
De verzwakking van een valuta zou voor 
het betreffende land uiteraard wel een 
erg destabiliserend fenomeen blijven 
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“De financiële 
situatie van veel 
opkomenDe lanDen 
is tegenwoorDig 
totaal anDers Dan 
Die van 1997.”

Niet alle nieuwe 
landen zijn kwetsbaar. 

Integendeel zelfs.
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('antifragiliteit' heeft haar grenzen). Maar 
een andere radicale vooruitgang die 
sinds 1997 is geboekt, is dat de meeste 
opkomende landen tegenwoordig kunnen 
steunen op aanzienlijke valutareserves 
om het ergste te vermijden. Zo bedragen 
deze reserves vandaag respectievelijk 
16%, 46% en 47% van het bbp voor India, 
Maleisië en Thailand, tegenover 7%, 19% 
en 18% in 1997. Tot slot voorkomen de 
zwakke grondstoffenprijs (zonder energie, 
daar komen we nog op terug) en de 
zwakke wereldwijde groei in belangrijke 
mate dat de daling van de valuta's tot 
inflatie leidt.

De juiste reDenen om selectief 
te zijn

Wanneer angst en het vooruitzicht 
van minder overvloedige liquiditeit 

overheersen, gaan de markten maar al 
te graag voorbij aan de fundamentals 
op lange termijn. Hoed u dan ook voor 
buitensporige correcties die nog in 
opkomende landen zouden kunnen 
plaatsvinden. Dit geldt vooral voor 
landen zoals India en Turkije, waar 
het aanzienlijke tekort op de lopende 
rekening bijzonder schadelijk is voor 
hun valuta en nog groter zou worden 
als de energieprijs fors stijgt. Maar 
tenzij de wereldwijde liquiditeitssituatie 
ongecontroleerd verzwakt, is het 
belangrijkste aandachtspunt voor de 
opkomende landen niet hun financiële 
toestand. Dat blijft hun groei. De 
groeivertraging in de ontwikkelde landen 
en herschikking van de Chinese economie 
(daarover hoeft niemand zich vandaag 
nog te verbazen!) vormen de achtergrond. 
Maakt u zich daarover geen illusies: de 
noodzakelijke schuldafbouw zal in het 
westen slechts een bescheiden herstel 
mogelijk maken en de herschikkiing van 
de Chinese economie, in combinatie met 
de sanering van zijn financieringskanalen, 
betekent volgens onze analyses dat de 
reële groei van China voorlopig zeker 
onder de officiële 7,5% zal liggen. Maar 

deze context betekent niet dat alle 
opkomende landen zich in een slechte 
situatie bevinden in vergelijking met de 
ontwikkelde landen. Enkele voorbeelden: 
hoewel duidelijk is dat de herschikking 
van de Chinese economie voor Brazilië 
betekent dat zijn belangrijkste bron van 
de vraag naar grondstoffen opdroogt, is 
het evenzeer duidelijk dat dit anderzijds 
ook betekent dat de vraag voor (lokale, 
Koreaanse, Taiwanese, enz.) leveranciers 
van diensten of consumptiegoederen 
toeneemt. Een ander voorbeeld: 
Mexico zal ten volle profiteren van het 
Amerikaanse herstel, wanneer dat vaste 
vorm aanneemt, terwijl verschillende 
Aziatische landen zich in een ideale 
positie zullen bevinden om te profiteren 
van de wederopleving van de Japanse 
binnenlandse economie. Elk land moet zijn 
belangrijkste troeven blijven inzetten, zijn 
positionering aanpassen aan de nieuwe 
constellatie van de wereldeconomie 
en zijn concurrentiepositie versterken. 
Dat is volgens ons overigens een 
doorslaggevende succesfactor, waarmee 
de Europese landen wel vertrouwd zijn: 
de capaciteit tot hervorming. Vanuit dit 
standpunt is het een understatement te 
stellen dat India en Brazilië nog steeds 
een enorme teleurstelling zijn, verstrikt in 
de val van het electoralisme. Landen als 
Mexico en Colombia boeken daarentegen 
weer echt vooruitgang, evenals China, 
dat onder leiding van Li Keqiang zijn 
voluntarisme niet onder stoelen of banken 
steekt.

Zoals wij al aangaven in onze vorige 
nieuwsbrief, is het voor de Fed een 

formidabele uitdaging om de normalisatie 
van zijn monetaire beleid in gang te zetten 
terwijl de Amerikaanse economie en de 
wereldeconomie nog steeds kwetsbaar 
zijn. De markten en de valuta's, in het 
bijzonder in de opkomende landen, 
blijven volatiel zolang deze dubbele 
onzekerheid over de groei en de liquiditeit, 
in het verschiet ligt. In ons internationale 
aandelenbeheer is de blootstelling aan 
de opkomende landen aan het begin van 
de zomer teruggeschroefd tot minder dan 
20%, waarvan minder dan 6% aan India, 
Brazilië en Turkije, en het valutarisico is er 
volledig afgedekt. Op middellange termijn 
zal de op groei gerichte wereldwijde 
economische omgeving de beleggers 
echter herinneren aan de verdiensten van 
de nieuwe landen, die hun veerkracht in 
deze bewogen periode hebben bewezen.

Voltooid op 2 september 2013
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“Het BelangriJkste 
onDerwerp van De 
opkomenDe lanDen 
is niet De Balans, 
maar Juist De groei.”

Bron: Credit Suisse, juli 2013
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beLeGGInGSStRAteGIe

Valuta’s

De normalisatie van 
h e t  m o n e t a i r e 
beleid van de Ame-
rikaanse centrale 
bank was logischer-

wijs ongunstig voor de valuta's van opko-
mende landen met een tekort op de lo-
pende rekening van de betalingsbalans. 
Wij hebben ons aan het begin van de 
zomer tegen dit gevaar ingedekt door af-
dekkingsstrategieën in te voeren voor de 
belangrijkste risicovaluta's in onze porte-
feuilles, namelijk die van Brazilië, India en 
Turkije. Deze afdekkingsposities zijn in de 
loop van de maand augustus gehand-
haafd. Aan het einde van de maand profi-
teerde de Amerikaanse dollar van zijn 
status van veilige haven; de valuta sloot 
de maand iets hoger af dan de euro. Wij 
hebben hiervan geprofiteerd om enige 
winst te nemen door onze positie in de 
greenback eind augustus terug te schroe-
ven tot 43% in Carmignac Patrimoine en 
tot 67% in Carmignac Investissement.

OBlIGatIEs

Hoewel de Ameri-
kaanse rente in au-
gustus is blijven 
stijgen nadat de 
Fed te kennen had 

gegeven vanaf september minder staats-
obligaties te zullen opkopen, hebben de 
geopolitieke spanningen in Syrië aan het 
einde van de maand bijgedragen aan een 
ommekeer van die tendens. Onze arbitra-
gestrategie, die een voorkeur heeft voor 
de segmenten met aantrekkelijke rende-
mentspremies (met name bedrijfsobliga-
ties of Italiaanse en Spaanse staatsobliga-
ties) en die ons tegelijkertijd beschermt 
tegen het renterisico, vindt daarin haar 
rechtvaardiging. Wij hebben aldus in al 
onze fondsen een voorzichtige modified 
duration gehandhaafd, van eind augustus 
-2,1 voor Carmignac Patrimoine, -1,9 voor 
Carmignac Global Bond, +0,8 voor Car-
mignac Sécurité, +2,4 voor Carmignac 
Emerging Patrimoine en 0,6 voor Carmig-
nac Capital Plus.

aaNdElEN

Het einde van de 
maand augustus 
werd gekenmerkt 
door een significant 
toename van de ri-

sicoaversie onder beleggers: na de forse 
daling van juli is de volatiliteit sterk geste-
gen tot het hoogste niveau van het jaar. 
Dit fenomeen kan worden verklaard door 
een combinatie van factoren: zwakkere 
macro-economische gegevens, de proble-
men in het Midden-Oosten en de onzeker-
heid in de Verenigde Staten omdat er op-
nieuw gediscussieerd wordt over de voor 
oktober voorziene verhoging van het 
schuldenplafond. In deze context, waarin 
de meeste aandelenmarkten een daling 
doormaakten, hebben wij de toegenomen 
selectiviteit die wij in het tweede kwartaal 
hebben ingevoerd, gehandhaafd. Onze 
voorkeur gaat nog steeds uit naar groepen 
die zich positioneren als wereldleiders en 
die een grote geografische diversificatie 
koppelen aan gemakkelijke toegang tot fi-
nanciering. In lijn daarmee concentreren 
wij onze beleggingen binnen opkomende 
landen in effecten van bedrijven met een 
sterk groeipotentieel en richten wij ons op 
de landen met de beste fundamentals. We 
handhaven ten slotte onze aanzienlijke 
posities binnen de thema's 'Amerikaanse 
groei' en 'Japanse reflatie'. Voorts hebben 
wij onze aandelenpositie halverwege de 
maand aanzienlijk teruggeschroefd: ze 
bedraagt nu 28% voor Carmignac Patri-
moine, 24% voor Carmignac Emerging 
Patrimoine en 80% voor Carmignac Inves-
tissement.

GrONdstOffEN

Carmignac Com-
modities heeft deze 
maand een licht 
positief resultaat 
behaald. In een 

context van globaal dalende beurzen kon 
het fonds profiteren van zijn aanzienlijke 
positie in het energiethema. Niettemin 
bleef het achter bij zijn referentie-indicator, 
die profiteerde van het uitgesproken her-
stel van de aandelen uit de mijnbouw- en 
metaalsector, waarin onze positie gering 
is. Wij hebben onze energieposities verder 
versterkt door deze maand het bedrijf Pio-
neer Natural, een Amerikaans exploratie- 
en productiebedrijf, in het fonds op te 
nemen.

daKfONdsEN

Onze dakfondsen 
hebben in de loop 
van de zomer een 
licht negatief resul-
taat behaald. De 

afbouw van de blootstelling die in het 
begin van de zomer werd ingezet, is aan 
het einde van de maand augustus fors 
versneld. Door deze beslissing, die in de 
loop van juli ongunstig uitpakte voor ons 
relatieve rendement, konden onze dak-
fondsen de correctie opvangen die in au-
gustus op de aandelenmarkten heeft 
plaatsgevonden. Aan het einde van de 
maand bedraagt onze aandelenpositie zo 
respectievelijk 41%, 29% en 15% voor 
Carmignac Profil Réactif 100, 75 en 50. 
De blootstelling van Carmignac Investis-
sement Latitude bedraagt 49%.

Bron: Carmignac Gestion op 30/08/13. We herinneren eraan dat de resultaten uit het verleden geen indicatie vormen voor toekomstige 
resultaten en dat de resultaten in de loop van de tijd niet constant verlopen.Dit document is noch een beleggingsadvies noch een financiële 
analyse.



Rendementen

Carmignac Gestion,  Naamloze Vennootschap - Portefeuillebeheermaatschappij 
(toelating n° GP 97008 van 13/03/1997) - met een kapitaal van 15 000 000 € - 
Parijs Handelsregister B 349 501 676 € Carmignac Gestion Luxembourg, filiaal van 
Carmignac Gestion N.V., Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 3 000 000 € - 
Luxemburg Handelsregister B 67 549

Quelle: Carmignac Gestion zum 30/08/2013.
We herinneren eraan dat de resultaten uit het verleden geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de resultaten in de loop van de tijd niet constant verlopen.
Dit document is noch een beleggingsadvies noch een financiële analyse. Carmignac Gestion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing die al dan niet op basis van deze informatie 
wordt genomen. Tot 31/12/2012 werden de aandelenindexen berekend zonder geherinvesteerde dividenden. Sinds 01/01/2013 worden ze berekend met in achtneming van de herinvestering van de 
nettodividenden en wordt de weergave van hun historische rendementen aldus aangepast.
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*45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (EUR) + 5% MSCI AC World Energy Equ NR (EUR) + 40% MSCI AC World Metals & Mining NR (EUR) + 5% MSCI AC World Paper 
& Forest Prod NR (EUR)  + 5% MSCI AC World Food Products NR (EUR)

Inventariswaarde 2013 1 jaar 3 jaar 5 jaar

Carmignac Investissement A EUR acc  919,04   4,14% 7,92% 13,46% 34,44%
MSCI AC WORLD NR (EUR) 8,80% 9,71% 27,69% 22,26%
Carmignac Grande Europe A EUR acc  146,29   1,05% 4,08% 14,50% 2,26%
Stoxx 600 NR (EUR) 8,94% 14,44% 21,24% 5,73%
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc  209,50   4,83% 11,68% 31,94% 8,73%
Stoxx Small 200 NR (EUR) 11,31% 19,93% 30,21% 23,53%
Carmignac Emergents A EUR acc  667,20   -11,71% -7,07% 4,99% 25,66%
MSCI Emerging Markets NR (EUR) -10,21% -4,38% -5,84% 10,65%
Carmignac Emerging Discovery A EUR acc  1 033,71   -6,02% -1,41% 0,41% 23,78%
50% MSCI EM Mid Cap NR (EUR) + 50% MSCI EM Small Cap NR (EUR) -8,40% -2,63% -8,99% 26,68%
Carmignac Commodities A EUR acc  260,78   -10,30% -11,52% -16,41% -20,00%
Index Carmignac Commodities* -5,34% -4,17% -1,35% -8,97%
Carmignac Patrimoine A EUR acc  543,33   -1,36% -1,08% 4,49% 33,86%
50% MSCI AC WORLD NR (EUR) + 50% Citgroup WGBI All Maturities (EUR) 1,98% 0,01% 13,49% 36,26%
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc  97,30   -13,33% -10,53% - -
50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged (EUR)
+ 50% MSCI EM NR (EUR) -10,84% -7,03% - -

Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc  299,57   -0,18% -0,58% 16,08% 11,40%
50% Euro Stoxx 50 NR (EUR) + 50% Eonia gekapitaliseerd 2,95% 7,19% 4,44% -2,65%
Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc  170,14   -1,54% 1,75% 11,65% 6,76%
MSCI AC WORLD NR (EUR) 8,80% 9,71% 27,69% 22,26%
Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc  191,92   -1,58% 0,19% 9,28% 11,36%
75% MSCI AC WORLD NR (EUR) + 25% Citigroup WGBI All Maturities (EUR) 5,39% 4,83% 20,55% 31,84%
Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc  161,88   -2,54% -2,46% 5,43% 12,23%
50% MSCI AC WORLD NR (EUR) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR) 1,98% 0,01% 13,49% 36,26%
Carmignac Global Bond A EUR acc  1 087,11   -4,77% -6,84% 4,20% 10,25%
JP Morgan Global Government Bond Index -5,05% -9,95% -0,19% 35,71%
Carmignac Securite A EUR acc  1 639,70   0,82% 2,58% 6,60% 23,39%
Euro MTS 1-3 years 0,91% 2,54% 5,17% 16,19%
Carmignac Capital Plus A EUR acc  1 126,79   1,93% 3,83% 9,10% 11,48%
Eonia gekapitaliseerd 0,05% 0,08% 1,37% 3,59%


