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Opendeurdag Forum Beleggingen  

De tweede opendeurdag met 130 ingeschrevenen was een groot succes. Twee sprekers 

waren uitgenodigd, nl. Michaël Vandroogenbroeck, financieel journalist bij de VRT over 

‘Het spook van de crisis’ en vervolgens Wim Allegaert, directeur Investor relations over 

‘KBC Europese bank-verzekeraar en de perceptie op de Europese markten’.  

Verwelkoming en inleiding door de  Julien Hamelrijckx,  coördinator van de 

Beleggingsclub.  

Ten behoeve van de niet-leden van het Forum Beleggingen verduidelijkte Julien nog eens 

het doel van het Beleggingsforum. Het betreft geen beleggingsclub met geldelijke 

inbreng, maar wel een forum waar door uitwisseling van ideeën een beter inzicht wordt 

verkregen over de beurs en de talrijke financiële instrumenten. Dit wordt o.m. bereikt 

door het uitnodigen van experten (o.m. van Bolero, KBC Asset Management, Private 

Banking, fiscalisten, ...), het beheren van een virtuele portefeuille, vragen beantwoorden 

van leden , enz.    

Aansluiten bij het forum kan door een e-mail te sturen naar de voorzitter 

hamjul@telenet.be.  

‘Het spook van de crisis’ door Michaël Vandroogenbroeck  

Door zijn beroep als VRT-journalist is Michaël Vandroogenbroeck een bevoorrecht 

persoon om over de crisis zijn visie te geven. Hij deed zijn uiteenzetting vooral aan de 

hand van beelden en korte video’s.   Hij startte met een kort historisch overzicht. De 

financiële crisis begon in de VS in 2007 met de instorting van de huizenmark 

(herverpakte woningkredieten) dat een domino-effect creëerde met o.m. de bankencrisis 

na het faillissement van Lehman Brothers met negatieve gevolgen voor de economie en 

de stabiliteit van de Euro.   

Is het zwaarste leed geleden? Spreker ziet nog volgende mogelijke ‘spoken’.  

Renterisico:  
Door de kwantitatieve versoepeling door de nationale banken is de rente historisch zeer 

laag geworden (0.05% basisrente + 0.1% getrouwheidspremie op spaarboekjes) en kan 

nog verder zakken. In enkele landen gelden reeds negatieve rentes. 

China: 
Dit land is weinig transparant wat onzekerheid schept.  

Olieprijzen: 
Hoe gaan de olieprijzen evolueren? Goedkope olieprijzen zijn positief voor de consument 

en de meeste sectoren, doch negatief voor de olieproducerende landen.  
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USA: 
Quid evolutie van USD en de politieke onzekerheid in de VS (verkiezingen).  

Eurocrisis 
Griekenland: de crisis in Griekenland is nog verre van opgelost. Het inkomen van de 

Griek is zwaar aangetast en de corruptie tiert er welig. De schuldenberg is dermate hoog 

dat een deel van de schulden zullen moeten worden herschikt of kwijtgescholden. Naast 

Griekenland zijn er ook nog andere probleemlanden (Spanje, Portugal, ... 

‘KBC Europese bank-verzekeraar‘ door Wim Allegaert  

Ten gevolge van de bankencrisis was KBC genoodzaakt om zijn strategie te herschrijven. 

KBC wil een geïntegreerde bank-verzekeraar zijn en beperkt zich nu hoofdzakelijk tot 

vijf kernlanden. Naast België zijn dat Polen, Tsjechië, Slowakije en Bulgarije. Mogelijk 

wordt dit nog uitgebreid tot Ierland, doch een definitieve beslissing is nog niet genomen. 

Als gevolg van deze hertekende strategie werden talrijke activiteiten stopgezet of 

verkocht.  

Spreker benadrukte dat de doelstellingen werden gerealiseerd o.m. op 

basis van volgende argumenten:  

KBC is terug een belangrijke speler geworden. De beurs-kapitalisatie steeg van € 2 

miljard in 2008 (toen de beurskoers € 6 bedroeg) tot € 21 miljard op basis van de huidige 

beurskoers.  

De resultaten van afgelopen jaar waren zeer goed. KBC realiseerde afgelopen jaar 

een winst van € 2.6 miljard en met stabiele vooruitzichten voor 2016.  

Momenteel wordt het KBC aandeel door 25 analisten opgevolgd, slechts twee 

analisten geven een verkoopadvies.  

Punten waarop de analisten zich vooral baseren bij hun adviezen en koersdoelen zijn 

de winstevolutie en de balans. Deze laatste is zeer soliede. Inzake liquiditeit is er een 

overschot aan deposito’s boven leningen. De kapitaalsbasis blijft ruim boven de 

doelstelling van de toezichthouders nl. 15.2% common equity ratio tegenover de vereiste 

10.25%.  

Hogervermelde punten en de verwachting dat in de toekomst 50% van de winst als 

dividend zal uitgekeerd worden maakt dit aandeel aantrekkelijk.  

 
Beide boeiende uiteenzettingen werden afgesloten met een receptie aangeboden door de 

Seniorenclub KBC Brussel.  

 

Varia  

De volgende vergadering op 21 maart 2016 over de beleggingsstrategie van KBC door 

Dirk Thiels, die normaal ook enkele koopwaardige fondsen zal aankondigen.  

Karel Vermeulen  


