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Welk management beheert het vermogen van de
aandeelhouder het best? Deze vraag kan
gemakkelijk beantwoord worden door de
beurswaarde van een onderneming te vergelijken
met het bedrag van door aandeelhouders aan het
management toevertrouwde middelen.

In de meeste vergelijkingen van beurs- en boekwaarde wordt het gerapporteerde eigen
vermogen per aandeel vergeleken met de beurskoers. Dit is slechts bij uitzondering een
goede vergelijking omdat in het vermogen van een onderneming allerlei bewegingen
plaatsvinden die niet gepaard gaan met een kasstroom.
Het bedrag dat door aandeelhouders aan het management wordt toevertrouwd bestaat uit
ingebracht kapitaal en ingehouden winsten. Hoewel de meeste aandeelhouders bij de
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders veel aandacht besteden aan het
bedrag van de winst dat in de vorm van dividend wordt uitgekeerd, is de lange termijn
belegger voornamelijk geïnteresseerd in hoe het management de middelen gaat beheren
die hij in de vorm van ingehouden winst aan het management toevertrouwt.

Vergelijking

Voor de AEX en AMX fondsen hebben wij een vergelijking gemaakt tussen wat door het
management van iedere onderneming op toevertrouwde middelen werd verdiend
(=rentabiliteit eigen vermogen) over de laatste 5 en 10 jaar en de beurswaarde van
iedere toevertrouwde euro in dezelfde periode. Historisch onderzoek laat zien dat
aandeelhouders gemiddeld 9% moeten verdienen op toevertrouwde middelen om
gecompenseerd te worden voor het extra risico dat zij lopen boven een belegging in
staatsobligaties. Wij hanteren deze 9% drempel als grove maatstaf voor de bepaling van

staatsobligaties. Wij hanteren deze 9% drempel als grove maatstaf voor de bepaling van
waardecreatie bij normaal gefinancierde ondernemingen.
Overzicht Rentabiliteit Eigen Vermogen en Beurs/boekwaarde.
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Bijna alle ondernemingen waarbij een ingehouden euro winst op langere termijn een
hogere beurswaarde heeft dan één presteren ook met een REV boven 9% meer dan
gemiddeld.
Ondernemingen als USG, SBM en CSM hadden één of meer verliesjaren met een
belangrijke invloed op de REV, en Logica teerde blijkbaar nog op oude roem.

Prijsvechters

Iedere euro ingehouden winst van ondernemingen die niet in dit rijtje voorkomen heeft
een beurswaarde van minder dan één euro. Een aantal van deze ondernemingen zijn
prijsvechters met een REV ruim onder 9%.
Een lange termijn belegger zal alleen willen beleggen in ondernemingen waar de
toevertrouwde middelen meer dan gemiddeld renderen. Naast een selectie op basis van
REV kan een beursboekwaarde verhouding, op voorwaarde van een juiste berekening,
daarbij een grote steun en richtpunt zijn. Door tegen een redelijke prijs te beleggen in
meer dan gemiddeld presterende ondernemingen kan de lange termijn belegger op de rug
van de ondernemer meerijden in de wetenschap dat ingehouden winsten winstgevend
geherinvesteerd worden en dat iedere ingehouden euro winst vanzelf meer dan één euro
op de beurs waard wordt.
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