
 
 
 

 

Investment case; financial sector                     november 2013 
   
In het najaar van 2014 zal de European Central Bank (ECB) ruim 130 Europese banken onderwerpen aan ‘stress’ 
testen om de weerbaarheid van deze banken te toetsen in geval van nieuwe financiële crises. Mede in het licht 
hiervan zijn banken thans druk doende om de balansen voor 31 december 2013 op orde te krijgen. Hierbij is 
het interessant om te weten dat de European Banking Authority (EBA) enkele maanden geleden duidelijkheid 
heeft verschaft ten aanzien van het soort obligaties dat zich onder Basel 3 nog kwalificeert. Op basis van de 
thans geldende regelgeving betekent dit dat de oude Tier1 en Tier2 obligaties langzaam maar zeker uit beeld 
zullen verdwijnen en veelal zullen worden vervangen door de meer risicovolle Contingent Convertibles 
(CoCo’s). Deze CoCo’s kunnen, in tegenstelling tot de oude Tier1 en Tier2 obligaties, worden omgezet in 
aandelenkapitaal van de bank of zelfs volledig worden ‘afgestempeld’. Dit impliceert dat veel banken hun oude 
Tier1 en Tier2 obligaties uit de markt zullen halen door middel van tender offers of aflossing op de call datum.        
 
Kansen & risico’s met oude Tier1 en Tier2 obligaties               
Veel van de oude Tier1 en Tier2 obligaties (zie nevenstaande 
‘risicoladder’) noteren inmiddels ruim boven pari als gevolg van de 
sterkere balansen en relatief hoge coupons. Het gevaar is echter 
dat deze obligaties op de eerstvolgende call datum worden 
afgelost tegen een koers van 100% als gevolg waarvan er een 
koersverlies zal ontstaan. Beleggers die in bezit zijn van oude Tier1 
en Tier2 obligaties dienen dus na te gaan wat de call data zijn en 
of het te verwachten koersverlies opweegt tegen de coupon. De 
meest interessante obligaties hebben doorgaans koersen die (nog) 
onder pari, ofwel de aflossingskoers, noteren. Hierdoor is er, 
behalve een attractieve rente, ook sprake van een koerswinst 
indien een tenderoffer wordt gedaan of de obligatie wordt 
‘gecalled’ op 100%. Helaas neemt het aantal oude Tier1 en Tier2 
obligaties dat de moeite waard is zienderogen af en gaat het om 
een categorie obligaties die eindig is. Desondanks is Ortelius er in 
geslaagd een kansrijke selectie samen te stellen, bestaande uit 
fixed, floating en fixed-to-floating obligaties. Opvallend is dat er in 
voorkomende gevallen nog steeds sprake is van prijsimperfectie. 
Zo noteert een 4,243% RBS Tier1 (koers 90%) nog steeds lager dan 
een vergelijkbare 4,31% ABN AMRO Tier1 (koers 99%). Beide 
obligaties zijn fixed-to- floating per 2016 (3-mnds + 169/166bps).              
 
2,57% Rothschild FRN, koers 70,50%, Yield-to-Market 3,70%  
 
4,75% Barclays FTF - 2020, koers 87,50%, Yield-to-Market 5,40%  

 
7,092% RBS FTF - 2017, koers 97,50%, Yield-to-Market 7,25%    

 
NB. De Yield-to-Market is exclusief aflossingswinst! 
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