
 

 

De tussenstand; 17,4%                  
 

Juli 2012 

De 1e helft van 2012 zit er weer op en dus is het tijd voor een tussenstand. Daarbij is het niet geheel verassend 
dat de S&P500 het aanzienlijk beter heeft gedaan dan ‘onze’ AEX index. De Amerikanen gingen er 8,3% op 
vooruit terwijl wij met 1,7% in de min sloten, per saldo een verschil van 10%. Een grote uitschieter was Turkije 
waar de index 22,1% omhoog ging. Opvallend is ook dat de EPRA index (European Public Real Estate 
Association) een winst van 9,2% liet noteren. Dit staat in schril contrast met de berichten in de media over de 
onroerend goed sector. En uiteraard zijn ook de bedrijfsobligaties het jaar goed begonnen. Zo liet de 
Investment Grade index een plus van 5,7% noteren en gingen de High Yielders zelfs met 10,3% vooruit. De 
gecombineerde Ortelius Bond Portfolio sloot de 1e jaarhelft af met een winst van 17,4%.       

 
Terugblik 1e helft 2012   
De Ortelius Corporate Bond Portfolio is een 
modelportefeuille welke uitsluitend investeert 
in bedrijfsobligaties. Hierbij wordt maximaal 
50% in de zogeheten High Yield obligaties 
geïnvesteerd maar is er geen verplichting om 
volledig te zijn belegd. En in voorkomende 
gevallen kan er gebruik worden gemaakt van 
maximaal 20% leverage. Mede hierdoor 
bedraagt de 6-maands performance 17,4% 
(12-maands 22,7%). Wel moet worden 

opgemerkt dat de over-all performance in Q2 beperkt was. De topperformers van dit jaar zijn nog altijd; de 
Raiffeisen Bank, Kion en Aston Martin. Aan de kant van de verliezers stonden onder andere de obligaties van Enel 
en Telefonica die gevoelig bleken voor de gestegen rente in Italië en Spanje. De actuele yield to maturity van de 
modelportefeuille bedraagt 6,7% per jaar bij een yield to market van 6,2%. Dit impliceert dat de aflossingswinst 
nog maar 0,5% per jaar bedraagt. Gelet op de aanhoudend positieve vooruitzichten wordt nu een bescheiden 
leverage gehanteerd (3,9%), waarmee een voorschot wordt genomen op de aanstaande cash flow. Voor meer 
informatie omtrent de modelportefeuille; klik hier voor de factsheet.    
 
Vooruitzichten 2e helft 2012                               
De aandelenkoersen lijken in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen waarbij er weer aandacht is voor de 
reële prestaties van de bedrijven. Het is daarbij goed om rekening te houden met het feit dat de AEX nog altijd 
14% lager staat dan 18 maanden geleden terwijl de vermogenspositie van veel bedrijven blijft verbeteren. Voor 
wat betreft de (bedrijfs)obligaties is het beeld gemengd. Obligaties met hoge ratings in de ’gezonde’ Eurolanden 
zijn relatief duur en zullen in de 2e jaarhelft moeite hebben om een acceptabel resultaat te realiseren terwijl 
obligaties van Spaanse en Italiaanse multinationals te goedkoop zijn en een potentieel hebben van gemiddeld 8% 
tot het einde van dit jaar. Ook zijn wij (nog steeds) positief voor wat betreft de Ierse (staatsgegarandeerde) 
bedrijfsobligaties. Net zoals voor de kortlopende obligaties van Portugese multinationals, zoals EDP en Portugal 
Telecom, ligt het effectieve rendement veelal boven de 9% per jaar. Maar ook bij de High Yielders zien wij nog 
steeds interessante namen met een yield van >7% per jaar. Wat te denken van; Bombardier, Goodyear en Stena.  
 

Ortelius Wealth Management is gespecialiseerd in obligaties. Voor meer informatie; 035 – 302 00 26.  
Op deze publicatie is een disclaimer van toepassing. 


