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Fundsmith
Equity Fund 
Dit internationale aandelenfonds kreeg 
deze maand voor het eerst een kronenrating.
Het kwam meteen op drie kronen uit. 

DE NIEUWKOMER

De Britse beheerder Terry
Smith is uitgegroeid tot
een internationaal be-
kende naam in de fond-

sensector dankzij zijn uitmuntende
trackrecord. Sinds de oprichting in
2011 noteert zijn Fundsmith Equity
Fund steevast in de hoogste regionen
in zijn categorie. De voorbije vijf jaar
was er een gemiddeld jaarrendement
van liefst 18,2 procent per jaar, verge-
leken met 7,9 procent voor het ge-
middelde fonds in de categorie. In
het slechte beursjaar 2018 bleef het
fonds met een rendement van 
1,1 procent in het groen. 

Fundsmith Equity Fund belegt in
kwaliteitsbedrijven die een sterk
 concurrentieel voordeel hebben dat
moeilijk gekopieerd kan worden. De
bedrijven moeten ook voldoende
groeipotentieel bieden en hun kas-
stromen aanwenden voor groei.
Voorts moeten de bedrijven bestand
zijn tegen technologische verande-
ring. Ten slotte moet ook de waarde-
ring aantrekkelijk zijn. 

Dat leidt tot een zeer geconcen-
treerde portefeuille van 30 à 40 aan-
delen in het fonds. De grootste posi-
ties waren volgens de laatste rappor-
tering eind maart de betaaldienst
PayPal, de technologiegigant Micro-
soft en het softwarebedrijf Waters.
Ook de tabaksreus Philip Morris
 behoorde tot de top vijf. Met bijna 
70 procent maken Amerikaanse aan-
delen het gros van de portefeuille uit.

Het fonds rapporteert een totaal
kostenpercentage van 1,05 procent
per jaar, wat duidelijk lager ligt dan

dat van vele andere actief beheerde
aandelenfondsen.

Loopt u met dit fonds dan geen
enkel risico? Uiteraard wel, het
blijft een 100 procent aandelen-
fonds met de risico’s die daarbij ho-
ren. Bovendien bewijst de geschie-
denis dat ook topbeleggers slechte
jaren kunnen kennen. Duidelijk is
wel dat Terry Smith zijn nek durft
uit te steken en ver weg van de con-
sensus blijft, iets wat tot nu toe al-
tijd heeft opgebracht.

PROFIEL
> Beleggingscategorie:
internationale aandelen

> Aantal kronen: 3
> ISIN-code: LU0690374029
> Oprichtingsdatum:
2 november 2011

> Totale kosten per jaar
1,05%

> Jaarlijkse return 5 jaar:
18,2% (categoriegemiddelde:
7,9%)

Skagen
Kon-Tiki
Het groeimarktenfonds van deNoorse
fondsenbeheerder Skagenzit al enkele
jaren indehoekwaardeklappen vallen.

DE ACHTERBLIJVER

In 2014 registreerde Skagen
zijn groeimarktenfonds Kon-
Tiki in ons land. Het fonds had
er een indrukwekkendpar-

cours opzitten ennoteerde boven-
aan in de rankings van de groei-
marktfondsen. SkagenKon-Tiki
deedhet in 11 van de 12 jaar (tussen
2002 en 2014) beter dan de referen-
tie-index. 

Sindsdien vergaat het Kon-Tiki
minder goed. De voorbije vijf jaar
presteerde het fonds telkens slech-
ter dan de index. De beheerder
geeft drie redenen voor demindere
prestatie. ‘We hebben een hoge
active share, wat betekent dat we
heel sterk van de referentie-index
durven af tewijken. Voorts kijken
we vooral naarwaardeaandelen, en
minder naar groeiaandelen. En ten
slotte beleggenwe slechts voor een

derde in aandelenmet een grote
marktkapitalisatie, terwijl de refe-
rentie-index voormeer dan twee
derde uit die grote aandelen be-
staat.’ 

Volgens de beheerder gaven die
drie factoren behoorlijkwat tegen-
wind in de huidige lagerenteomge-
ving. Voorts speelden ook enkele
foute keuzes in hun nadeel. Zowas
demindere prestatie in 2018 vooral
het gevolg van de blootstelling aan
Turkije tijdens de eerstemaanden
van dat jaar.  

Intussenwerdde beheerder van
het fonds vervangen door Cathrine
Gether en Fredrik Bjelland. ‘Zij heb-
ben wijzigingen in het beleggings-
proces doorgevoerd. Dat leidde tot
enkele nieuwenamen in het fonds.
Van de grootste twaalf posities zijn
er vijf nieuwenamen’, klinkt het.
Volgens de beheerderswerpende
wijzigingen vruchten af. ‘Tijdens de
voorbije twaalfmaanden was er op-
nieuw een betere prestatie dan de
index.’

PROFIEL
> Beleggingscategorie:
groeimarktaandelen

> Aantal kronen: 0
> ISIN-code:NO0010679038
> Oprichtingsdatum:
5 april 2002

> Totale kostenper jaar
(24/06/2019): 2,0%

> Jaarlijkse return 5 jaar:
1,3% (categoriegemiddelde:
4,3%)

De kronenmethodologie van 
De Tijd beoordeelt fondsen op
prestatie en risico tijdens de
voorbije vijf jaar. De hoogste
rating is 3 kronen, de laagste is
0 kronen. Meer informatie vindt
u op www.tijd.be/kronen
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