
 
 

 
 

 

AEX record nog ver weg                                    november 2017      
   
In het najaar van 2000 bereikte de AEX index een ‘all-time high’ van 701,56 punten. Ruim 17 jaar later staat de 
AEX index net onder de 540 punten en hebben we nog 30% te gaan voordat er sprake is van een nieuw record. 
Dit zou betekenen dat de opgetelde bedrijfswinsten tot 2021 gemiddeld 10% per jaar moeten toenemen bij 
gelijkblijvende waarderingen. Op papier is natuurlijk alles mogelijk maar het probleem is wel dat de AEX index 
vooral bestaat uit ‘old economy’ bedrijven. Daarbij komt dat het gros, zelfs in de huidige hoogconjunctuur, 
moeite heeft om een consistente resultatenverbetering te laten zien. Interessant is dan ook dat 
zwaargewichten zoals AKZO en Unilever dit jaar bijna 30% in koers zijn gestegen zonder dat de omzet en de 
onderliggende winsten spectaculair zijn toegenomen. En dat is kenmerkend voor deze fase van de cyclus waar 
de koersen vaak harder stijgen dan de winsten. Niet onbelangrijk is dat de zogenaamde consensustaxaties van 
het analistencorps aangeven dat veel aandelen nu ‘fully priced’ zijn en er weinig ruimte is voor nog hogere 
waarderingen. Niet geheel verassend is dan ook dat onder andere FED voorzitter Janet Yellen eerder deze 
maand betoogde dat vooral de waarderingen van Amerikaanse aandelen ‘stretched’ zijn. Opgeteld moet er dus 
heel wat gebeuren wil de AEX index in deze cyclus de 700 punten grens passeren.               
 
Het potentieel van ‘old economy’ bedrijven                     
Vrijwel alle economische seinen staan op 
groen maar of dat ook voor de aandelen 
geldt valt te bezien. Immers, de 
waarderingen zijn historisch hoog. Onder 
andere op basis van de Shiller PE ratio die 
ontwikkeld is door Nobelprijs winnaar 
Robert Shiller. Zoals de afbeelding laat zien 
waren de Amerikaanse aandelen alleen in 
het jaar 2000 duurder en lijkt het een 
kwestie van tijd voordat de ratio’s 
normaliseren. De vraag is wel hoe lang we 
daarop moeten wachten. Immers, in 1996 
waarschuwde de FED al voor te hoge 
waarderingen maar duurde het nog 
geruime tijd voordat de eerste correctie een feit was. Interessant is wel dat beleggers nog steeds redelijk positief 
zijn gestemd voor wat betreft de Eurozone. Of dit terecht is moet worden betwijfeld. Niet in de laatste plaats 
omdat wij de nieuwe generatie multinationals missen. Denk hierbij aan Amazon, Apple, Facebook, Google en 
Microsoft, die ook nog eens beschikken over immense cash reserves. Een voorbeeld is Facebook dat in 2004 is 
opgericht en nu al een beurswaarde heeft van $ 520 miljard. Ter vergelijking: Royal Dutch Shell is ontstaan in 
1907 en heeft een beurswaarde van ‘slechts’ $ 260 miljard hetgeen nauwelijks meer is dan 15 jaar geleden. Een 
minder zichtbare ontwikkeling is dat de bedrijfswinsten door een beperkt aantal disruptieve en inmiddels zeer 
dominante bedrijven wordt gerealiseerd. Werd in 1975 nog 50% van de Amerikaanse bedrijfswinsten behaald 
door 109 bedrijven, in 2015 waren dat nog maar 30 bedrijven (met het eerder genoemde 5-tal als 
lijstaanvoeders). De meest zorgwekkende ontwikkeling is dat de nieuwe generatie Amerikaanse en Aziatische 
multinationals Europa op achterstand heeft gezet en wij eigenlijk teveel ‘old economy’ bedrijven hebben. 
Hierdoor is het ook niet erg realistisch om te veronderstellen dat de AEX in deze cyclus records gaat breken.                    
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