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De markten hebben de afgelopen zomer 
fel gereageerd toen Ben Bernanke 

voor het eerst zinspeelde op een eventuele 
vermindering van de liquiditeiten die de 
Federal Reserve in de markten pompt. 
Uit deze felheid blijkt dat degenen 
die meenden dat het afblazen van de 
‘quantitative easing’ veel lastiger zou zijn 
dan het opstarten, gelijk hadden. Zoals 
we al vermeldden in onze nieuwsbrief 
van juli (“Het klimaat is omgeslagen”), 
beginnen de negatieve neveneffecten van 
de kunstmatig laag gehouden lange rente, 
een situatie die nu al vijf jaar aanhoudt, 
de overhand te krijgen op de positieve 
gevolgen voor de Amerikaanse economie. 
De Fed heeft dan ook geen andere keuze 
dan haar liquiditeitsinjecties geleidelijk af 
te bouwen zodra de economische groei 

aan de andere kant van de Atlantische 
Oceaan dat aankan. Maar kunnen we in 
het basisscenario uitgaan van een robuust 
economisch herstel, dat een snelle afbouw 
van de steun van de Federal Reserve zou 
rechtvaardigen, en bijgevolg ook een forse 

stijging  van  de  financieringskosten?  Wij 
menen van niet. Het is natuurlijk mogelijk 
en we moeten daar rekening mee houden 
in onze vermogensbeheerstrategie, maar 
in ons basisscenario blijven we uitgaan 
van een traag, aarzelend 
economisch herstel dat nog 
lang zal worden gehinderd door 
de schuldafbouw, waardoor 
de onvermijdelijke stijging 
van de rente gecontroleerd 
zal verlopen. Een goed 
aangepast vermogensbeheer 
heeft volgens ons dan ook 
uitstekende vooruitzichten.

In de Verenigde Staten zijn de 
meeste voorspellende econo-
mische indicatoren veelbelo-
vend (het gemiddelde van de 
PMI-indexen van de diensten-
sector en de maakindustrie is 
in augustus gestegen tot 57,2, 
het hoogste peil sinds begin 
2011), maar de reële economische groei 
blijft zwak. Zo is de industriële productie in 
juli met slechts 1,4% toegenomen en blijft 
de werkgelegenheid in een matig tempo 
stijgen (+169.000 banen in augustus). 
Tegelijkertijd is de inflatie verder terugge-
vallen tot 1,5% op jaarbasis. Er zijn dus 
duidelijke tekenen van herstel, maar de 
schuldafbouw heeft een remmend effect. 
Daarbij mogen we niet vergeten dat dit 
effect nog lange tijd zal aanhouden, aan-
gezien het mediane beschikbare inkomen 
van de Amerikaanse bevolking nauwelijks 
stijgt (het bevindt zich nu pas weer op het 
niveau van vóór de crisis). Net zoals in 
2011 schuilt het risico op korte termijn in 
de politiek, die in het kader van een nieu-
we begrotingsstrijd de overheidsuitgaven 

tijdelijk zou kunnen blokkeren. Laten we 
hopen dat de Congresleden de in 2011 
geleerde lessen nog niet vergeten zijn 
en beseffen dat dwarsliggen in de politiek 
niet loont.

In de eurozone is de economische groei 
na zes opeenvolgende kwartalen van 
krimp in het tweede kwartaal weer licht 
boven nul uitgekomen. Deze ommekeer, 
waarop de aandelenmarkten uiteraard 
positief hebben gereageerd, draagt bij 
aan herstel van het vertrouwen. Dat zou 
de regio kunnen helpen om geleidelijk de 
weg uit het moeras te vinden. We mogen 
evenwel de achterstand van de eurozone 
in de economische cyclus niet vergeten: 
de economie krimpt namelijk nog altijd 
in Italië, Spanje en zelfs Nederland, drie 
grote eurolanden. Ook daar wordt het 
herstel afgeremd door de schuldafbouw, 
die de kredietverlening door banken onder 
druk blijft zetten.
De woelingen op de markt die de 
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opkomende landen tijdens de zomer onder 
druk zetten, hebben de aandacht gevestigd 
op de structurele uitdagingen waaraan 
enkele van deze landen het hoofd moeten 
bieden. Heel wat Europese beleggers 
waren na vier jaar angst voor de eurozone 
te hebben uitgestaan wellicht opgelucht 
dat zij hun bezorgdheid konden verleggen 
naar Azië en Latijns-Amerika. De feiten 
zijn evenwel niet zo negatief: ondanks 
de moeilijkheden zal het Braziliaanse 
BBP dit jaar naar verwachting met 2,5% 
groeien, terwijl de industriële productie 
en de verkoop van consumptiegoederen 
in China op jaarbasis nog steeds met 

respectievelijk 9,5% en 13,4% groeien. We 
moeten ons natuurlijk wel bewust zijn van 
de economische vertraging die zich in de 
afgelopen jaren in de opkomende landen 
heeft voorgedaan, maar daarbij mogen we 
twee factoren zeker niet onderschatten, 
namelijk het groeipotentieel van deze 
landen op middellange termijn en de 
fenomenale bijdrage van de toenemende 
welvaart van de middenklasse aan de 
vraag naar consumptiegoederen (in 
de auto-industrie zien we bijvoorbeeld 
dat de Europese markt worstelt met 
overcapaciteit, terwijl de autoverkoop in 
China jaarlijks met 15% stijgt!).

In Japan gaat de regering van Shinzo Abe 
onverdroten door met haar economische 
herstelprogramma.  De  deflatie  lijkt  al  te 
zijn  uitgeroeid  (de  inflatie  is  in  augustus 
licht gestegen tot 0,8% op jaarbasis) 
en door de dynamiek van de Japanse 
economie (waarnemers gaan uit van een 
groei van 4% in het derde kwartaal) kan 
Shinzo Abe de volgende, beslissende 
fase van het programma uitvoeren: een 
geleidelijke verhoging van de btw van de 
huidige 5% naar 10% over een periode van 
twee jaar, zonder daarbij het economisch 
herstel in de kiem te smoren. Als hij daarin 
slaagt en tegelijkertijd de belastingdruk 
voor bedrijven verlaagt, zou dat voor de 
Japanse  economie  een  heuse  "fiscale 

devaluatie" zijn (daling van de kosten 
voor bedrijven, gefinancierd met een btw-
verhoging) die het land een aanzienlijk 
concurrentievoordeel zou opleveren.
Deze analyse leidt tot een zeer duidelijke 
algemene beleggingsstrategie.

In het aandelenuniversum zijn er drie 
hoofdpijlers:

De eerste pijler bestaat uit een aanzienlijke 
positie in aandelen van Japanse bedrijven 
die optimaal van deze historische 
ommekeer  kunnen  profiteren.  Het  gaat 
daarbij niet alleen om de best presterende 
exporteurs (auto's en kapitaalgoederen), 
maar ook om ondergewaardeerde, op 
de nationale markt gerichte sectoren 
die fors groeien (distributie, energie 
en  financiële  diensten).  Een  dergelijke 
positionering biedt niet alleen uitzicht 
op een aanzienlijke winst, mits het 
wisselkoersrisico wordt afgedekt, maar is 
ook niet gecorreleerd met de problemen 
die  de  Westerse  markten  onder  druk 
zouden kunnen zetten.

De tweede pijler bestaat erin posities 
in de VS en Europa op te bouwen om 
te kunnen inhaken op het begin van de 
economische cycli in deze landen. In 
de VS, waar we onze grootste posities 
hebben, hebben petrochemische 
bedrijven en raffinaderijen een structureel 
voordeel, namelijk toegang tot schaliegas 
en -olie tegen een lage prijs. In Europa 
houden we posities aan in verschillende 
laag gewaardeerde financiële instellingen 
en enkele industriële ondernemingen van 
goede kwaliteit.

De derde pijler is een aanzienlijke weging 
van internationale marktleiders, zowel 
Europese als Amerikaanse, die met name 
kunnen profiteren van de structurele groei 
van de consumptie in de opkomende 
landen door zeer sterke merken en 
uitstekende distributienetwerken. Indien 
de  economische  cyclus  in  het  Westen 
teleurstelt, zal dit deel van de portefeuilles 
standhouden en een buffer vormen.

In het obligatie-universum kunnen we 
door de verbetering van de situatie in de 
perifere eurolanden blijven profiteren van 
de ruime rendementen die enkele van 
deze landen bieden, op zowel staats- als 
bedrijfsobligaties. Daarbij worden onze 
beleggingen in bedrijfsobligaties uiterst 
nauwlettend in de gaten gehouden door 
onze kredietanalisten.
Ten slotte is er nog het beheer van het 
directionele risico van de rente. Gezien 
het monetaire beleid dat de Verenigde 
Staten zullen voeren, zou deze factor de 
komende jaren een cruciale rol kunnen 
spelen  in  vermogensbeheer. We  kunnen 
de grote speelruimte van onze fondsen 
eventueel benutten om de portefeuilles 
tegen dat risico te beschermen, met name 
door indien nodig de modified duration tot 
ver onder nul te verlagen.
Door de hierboven beschreven 
beleggingsstrategie, die wordt toegepast 
in combinatie met een zeer strenge 
effectenselectie, hebben we het volste 
vertrouwen in de toekomstige prestaties 
van ons internationale beheer.
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beLeGGInGSStRAteGIe

Valuta’s

De valutamarkt, die 
een woelige zomer 
achter de rug heeft 
door de anticipatie 
op een verminde-

ring van de liquiditeitsinjecties door de 
Amerikaanse centrale bank, heeft in de 
loop van maand rustiger vaarwater bereikt. 
De valuta's van de opkomende landen 
hebben zich gestabiliseerd door de beslis-
sing van de Federal Reserve in september 
om de normalisatie van haar monetaire 
beleid nog niet in gang te zetten en door 
de verhoging van de basisrente in verschil-
lende opkomende landen in de afgelopen 
maanden (met name in Brazilië en India). 
Tegen deze achtergrond hebben we onze 
aan het begin van het kwartaal ingenomen 
afdekkingsposities op deze valuta's ver-
kocht. We hebben nu een evenwichtige 
valuta-allocatie, met een euro- en dollar-
blootstelling van respectievelijk 38% en 
42% voor Carmignac Patrimoine.

OBlIGatIEs

De Amerikaanse 
rente is aan het 
b e g i n  v a n  d e 
maand even opge-
veerd tot 3%. Die 

stijging hadden wij verwacht en vonden wij 
ook gerechtvaardigd gezien de groei- en 
inflatievooruitzichten van de Verenigde 
Staten. We hebben van de gelegenheid 
gebruikgemaakt om de negatieve modi-
fied duration van de Amerikaanse staats-
obligaties in onze fondsen te verminderen. 
Tegelijkertijd hebben we onze posities in 
de marktsegmenten met aantrekkelijke 
rendementspremies gehandhaafd (be-
drijfsobligaties, Italiaanse en Spaanse 
staatsobligaties, alsook in lokale valuta's 
luidende obligaties van opkomende 
landen voor Carmignac Emerging Patri-
moine). De algemene modified duration is 
daardoor bij alle fondsen gestegen. Eind 
september bedroeg deze 1,4 voor 
Carmignac Patr imoine,  3,4 voor 
Carmignac Emerging Patrimoine, 1,1 voor 
Carmignac Global Bond, 1,2 voor 
Carmignac Sécuri té en 1,5 voor 
Carmignac Capital Plus.

aandElEn

De aandelenmark-
ten zijn in septem-
ber flink opgeveerd 
dankzij de stabilisa-
tie van de valuta's 

van de opkomende landen, het besluit van 
de Amerikaanse centrale bank om de 
normalisatie van haar monetaire beleid uit 
te stellen en goed economisch nieuws, 
met name uit Europa en China. Tegen 
deze achtergrond zijn de opkomende 
markten, in het bijzonder Rusland en Bra-
zilië, het sterkst gestegen. Onze beleg-
gingen in bedrijven in opkomende landen 
die gericht zijn op de binnenlandse markt 
en een aanzienlijk groeipotentieel hebben, 
zoals casino-uitbaters  in Macau  (Wynn 
Macau), en internationale marktleiders die 
hun voordeel doen met de versnelling van 
de internationale groei, hebben flink van 
de stijging van de markten geprofiteerd, te 
meer daar wij onze aandelenblootstelling 
in de loop van de maand hadden ver-
hoogd tot dicht bij de toegestane maxima. 
Van onze aankopen in de zomermaanden 
vermelden we met name Kingfisher, een 
distributeur van doe-het-zelfmateriaal die 
profijt trekt van de stabilisatie van de Eu-
ropese economie, alsook Rakuten, een 
Japanse onlinehandel die garen spint bij 
de groeiende consumptie in Japan. De 
aandelenblootstelling bedraagt momen-
teel 50% voor Carmignac Patrimoine en 
48% voor Carmignac Emerging Patrimoi-
ne. Bij Carmignac Investissement heeft zij 
het toegestane maximum bereikt.

GrOndstOffEn

Carmignac Com-
modities heeft deze 
maand een positief 
resultaat geboekt. 
Wij hebben in sep-

tember een positie ingenomen in het 
Amerikaanse chemiebedrijf Methanex. 
Het bedrijf produceert methanol, een stof 
die gebruikt wordt in bepaalde chemische 
producten (verf, synthetische vezels, enz.) 
alsook in brandstoffen. Het heeft een uit-
stekende concurrentiepositie, waardoor 
het zijn prijzen goed onder controle heeft. 
Dat is een cruciale factor in een context 
waarin de internationale groei gedrukt 
wordt door de schuldafbouw van de eco-
nomische spelers. Onze sectorallocatie is 
over het geheel genomen onveranderd 
gebleven en onze voorkeur gaat nog altijd 
uit naar de energiesector.

daKfOndsEn

Onze dakfondsen 
hebben een licht 
negatief rendement 
opgetekend over de 
maand september. 

We hebben onze aandelenblootstelling in 
de loop van de maand verhoogd tot dicht 
bij het toegestane maximum voor elk 
fonds. De reden daarvoor was een we-
reldwijde verbetering van de voorspellen-
de indicatoren. Aan het einde van de 
maand bedraagt onze aandelenpositie zo 
respectievelijk 89%, 65% en 50% voor 
Carmignac Profil Réactif 100, 75 en 50. 
De blootstelling van Carmignac Investis-
sement Latitude bedraagt 93%. Tegelijker-
tijd hebben we onze weging van de opko-
mende landen verhoogd in onze fondsen 
Carmignac Profil Réactif 100, 75 en 50, 
met name door een uitbreiding van onze 
posities in de fondsen Carmignac Emer-
gents en Carmignac Emerging Discovery.

Bron: Carmignac Gestion op 30/09/13. 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.
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*Referentie-indicator: 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 2013 1 jaar 3 jaar 5 jaar

Carmignac Investissement A EUR acc  946,42   7,25% 8,23% 13,37% 56,40%
MSCI AC WORLD NR (EUR) 11,45% 11,44% 28,49% 36,85%
Carmignac Grande Europe A EUR acc  149,15   3,03% 6,04% 13,07% 21,70%
Stoxx 600 NR (EUR) 13,86% 18,61% 22,61% 24,37%
Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc  214,58   7,37% 11,89% 28,79% 36,95%
Stoxx Small 200 NR (EUR) 16,81% 23,06% 29,23% 50,03%
Carmignac Emergents A EUR acc  691,75   -8,46% -6,83% 5,07% 55,71%
MSCI Emerging Markets NR (EUR) -6,85% -4,33% -5,36% 33,09%
Carmignac Emerging Discovery A EUR acc  1 075,42   -2,23% -0,68% 1,00% 61,72%
50% MSCI EM Mid Cap NR (EUR) + 50% MSCI EM Small Cap NR (EUR) -5,07% -2,65% -9,44% 56,63%
Carmignac Commodities A EUR acc  262,41   -9,73% -13,02% -20,90% 2,76%
Index Carmignac Commodities* -3,89% -5,15% -2,83% 10,42%
Carmignac Patrimoine A EUR acc  548,51   -0,42% -0,47% 6,89% 38,50%
50% MSCI AC WORLD NR (EUR) + 50% Citgroup WGBI All Maturities (EUR) 2,99% 0,88% 16,52% 40,17%
Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc  97,90   -12,79% -10,76% - -
50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged (EUR)
+ 50% MSCI EM NR (EUR) -8,40% -6,44% - -

Carmignac Euro-Patrimoine A EUR acc  300,23   0,04% -0,61% 13,66% 19,07%
50% Euro Stoxx 50 NR (EUR) + 50% Eonia gekapitaliseerd 6,38% 10,43% 5,54% 4,70%
Carmignac Profil Reactif 100 A EUR acc  169,76   -1,76% 1,90% 7,72% 23,64%
MSCI AC WORLD NR (EUR) 11,45% 11,44% 28,49% 36,85%
Carmignac Profil Reactif 75 A EUR acc  190,94   -2,09% 0,38% 6,28% 23,16%
75% MSCI AC WORLD NR (EUR) + 25% Citigroup WGBI All Maturities (EUR) 7,22% 6,17% 22,60% 41,16%
Carmignac Profil Reactif 50 A EUR acc  160,45   -3,40% -2,24% 3,55% 18,57%
50% MSCI AC WORLD NR (EUR) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR) 2,99% 0,95% 16,52% 40,17%
Carmignac Global Bond A EUR acc  1 052,72   -7,78% -7,94% 4,19% 8,66%
JP Morgan Global Government Bond Index -5,80% -9,77% 4,06% 29,72%
Carmignac Securite A EUR acc  1 645,12   1,15% 2,52% 6,89% 23,93%
Euro MTS 1-3 years 1,20% 2,17% 5,71% 15,12%
Carmignac Capital Plus A EUR acc  1 126,70   1,92% 3,57% 9,06% 12,13%
Eonia gekapitaliseerd 0,06% 0,08% 1,34% 3,20%


