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Hoe zoek je interessante 
beleggingsideeën?
Tegenwoordig is het niet moeilijk om aan aan-
delentips te komen: via kranten, beleggingsbladen, websites, 
nieuwsbrieven via e-mail … Het is al iets moeilijker om te be-
palen of al die tips ook aan bepaalde criteria voldoen waarvan 
je vindt dat een aandeel moet voldoen om koopwaardig te 
zijn. Zoals ik vroeger uitgelegd heb, was mijn startpunt voor 
het selecteren van koopwaardige aandelen het beurskatern in 
de zaterdagTijd ‘Beursratio’s’, met een hele reeks kerncijfers 
van verschillende Belgische en internationale aandelen.

De Tijd is spijtig genoeg gestopt met de publicatie hiervan 
en heeft dit vervangen door een online ‘aandelenscreener’: 
een zoekmodule voor aandelen die aan bepaalde criteria vol-
doen. Deze heeft – voor mij althans – een aantal belangrijke 
nadelen: het aantal criteria waarop geselecteerd kan worden, 
is zeer beperkt (en de screener reageert ook niet op alle crite-
ria), hij is alleen toegankelijk voor abonnees en het overzicht 
is beperkt. Op het internet zijn een aantal aandelenscreeners 
te vinden die gebruiksvriendelijker zijn, meer criteria toela-
ten en bovendien gratis zijn. Het resultaat van zo’n screening 
dient steeds als een startpunt gezien te worden om potentieel 
interessante aandelen verder te onderzoeken. Zeker bij de 
gratis screeners is niet altijd duidelijk wat de kwaliteit is van 
de onderliggende database en is een kritische evaluatie van 
de cijfers nodig.

Voor de Amerikaanse beurs zijn er gemakkelijk scree-
ners te vinden met soms zeer uitgebreide mogelijkhe-
den. O.a. via Yahoo (http://screener.finance.yahoo.com/
newscreener.html), cnbc (www.cnbc.com > investing 
> stock screener), Google (http://www.google.com/
finance#stockscreener), Kapitall (https://www.kapitall.
com/framework/#?tool=Screener: na gratis registratie) en 
een zeer volledige: zignals (eventueel na gratis registratie: 
http://www.zignals.com/main/stock_screener/stock_
screener.aspx#). Er zijn er nog veel meer te vinden (o.a. 
Zacks, Zecco, msn). Op sommige van deze screeners kan er 
rechtstreeks geselecteerd worden op het vrije cashflowrende-
ment (fcf/ev, in %) of de omgekeerde ratio (ev/fcf). Voor 
onze selectie is dit een van de belangrijkste parameters.

Voor Europese aandelen (en aandelen wereldwijd) zijn 
de mogelijkheden heel wat beperkter. Omdat we ons voor 
deze rubriek zeker niet willen beperken tot Amerikaanse 
aandelen en eerder op zoek zijn naar Europese pareltjes zijn 
deze voor ons het meest interessant. Ik heb 2 interessante 
screeners gevonden naast een betalende. En verder nog een 

buitenbeentje. Hierover later meer. De betalende heb ik al 
eerder vernoemd: www.value-investing.eu. Deze heeft het 
grote voordeel dat de achterliggende database betrouwbaar 
is (want betalend), de belangrijkste beurzen vertegenwoor-
digd zijn (Eurozone, Zwitserland, Scandinavische landen, 
UK, Japan, Australië, VS en Canada) en dat criteria als het 
vrije cashflowrendement en de Piotroski score (buiten an-
dere uiteraard) rechtstreeks kunnen gebruikt worden om te 
screenen.

De screener van Financial Times Een klas-
sieke en interessante screener is deze van de Financial Times 
(http://markets.ft.com/screener/customScreen.asp). Prak-
tisch alle wereldbeurzen zijn vertegenwoordigd in de ach-
terliggende database. Hoe gebruik je deze screener nu om 
aandelen te zoeken die aan onze aankoopcriteria voldoen? 
Deze aankoopcriteria heb ik nog eens opgesomd in het okto-
bernummer van 2011 (alle artikels zijn ook terug te vinden op 
de vfb website onder het kopje beleggersinfo; het betreft hier 
het 5de artikel ‘aankoopcriteria’. Het is spijtig genoeg niet mo-
gelijk om deze criteria rechtstreeks in te stellen. Zo gebruikte 
ik het criterium dat de ev/ebitda kleiner moest zijn dan 5 
als eerste selectiecriterium om op een gemakkelijke manier 
(want direct af te lezen in de vroegere lijst van De Tijd) een 
zeer ruwe selectie te maken van relatief goedkope aandelen. 
Op dit criterium kan met de screener van www. Ft.com niet 
geselecteerd worden. Het vrije cashflowrendement is voor 
mij belangrijker als criterium (fcf/ev als % minstens 10). 
Ook dit is echter niet rechtstreeks in te stellen. We moeten 
dus wat creatief zijn. Het doel is goedkope kwaliteit te vin-
den. Hieronder een voorstel voor een mogelijke beginselec-
tie.

Als je de bovenstaande link invoert in je browser kom je 
op het beginscherm van de ‘Global Equity screener’. Als eer-
ste selectie kan je de landen selecteren waarin je geïnteres-
seerd bent (= 1. Regional focus). Dit doe je door eerst op het 
continent te klikken (bv. Europa). Rechts kan je dan de lan-
den aanvinken die je in de selectie wil behouden of je kan alle 
landen in één keer selecteren met de bovenste keuze (voor 
dit vb. ‘All Europe’). Voor onze selectie stel ik voor om alleen 
aandelen van Europa en eventueel de VS en Canada (beide 
onder ‘Americas’) te nemen. Ik laat minder gekende (en soms 
corrupte) landen zoals Roemenië, Rusland, Oekraïne, … uit 
Europa links liggen om koopwaardige aandelen te zoeken. Je 
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selecteert zelf waar je je comfortabel bij voelt.
Voor het selecteren van de sectoren en 

industrieën (= 2. Sectors & Industries) is de 
werkwijze gelijkaardig: door links op de sec-
tor te klikken, kan je rechts de industrieën 
kiezen. Ik neem alle sectoren en industrieën 
op in mijn selectie, behalve de financiële sec-
tor (voor deze sector niets aanvinken).

Onder 3. Equity attributes staan verschil-
lende eigenschappen (bv. koers/winst) 
waarop je kan selecteren en waarvan je een 
onder- en of bovengrens kan instellen (bv. 
k/w tussen 1 en 15). Deze grenzen kan je op 
2 manieren instellen: standaard zie je een gra-
fiekje en kan je de linker- en rechterbalk ver-
schuiven m.b.v. je muis. De tweede manier is 
door de tekst onder het grafiekje ‘Enter spe-
cific values’ aan te klikken. Je kan dan voor 
beide grenzen zelf een getal ingeven. Je kan 
ook bijkomende criteria kiezen door onder-
aan ‘Add additional criteria’ te kiezen. Via een 
pop-up menuutje kan je de gewenste eigen-
schappen aanvinken en je keuze bevestigen 
door ‘Add Selected Criteria’ te bevestigen. Je 
kan ook eigenschappen weglaten (omdat je 
er toch geen waarden voor wil instellen en je 
deze eigenschappen later niet hoeft te zien bij 
het resultaat van de screening) door onder de 
eigenschap ‘Remove’ aan te klikken. De vol-
gende eigenschappen met bijhorende criteria 
selecteer ik:

 Marktkapitalisatie: minimaal 50 miljoen 
euro: we willen niet te kleine marktkapita-
lisaties.

 Winstgroei per aandeel over de laatste 
5 jaar (eps growth rate 5 year): minstens 
gemiddeld 1 % per jaar: we willen een mi-
nimum groei van de winst.

 Nettowinstgroei laatste periode t.o.v. 
een jaar geleden minstens 0,5 %: ook 
voor het laatste jaar willen we winstgroei.

 Koers/cashflow (Price to cashflow, ttm): 
0 – 7,5: het idee hierachter is dat de cash-
flow hoger is dan de vrije cashflow en aan-
gezien we op zoek zijn naar aandelen met 
een ev/fcf van maximaal 10, moet de ev/
cashflow kleiner zijn dan 10. Hierbij stel-
len we even voor de gemakkelijkheid de 
enterprise value (ev) gelijk aan de markt-
kapitalisatie (koers). Meestal is de ev gro-
ter dan de marktkapitalisatie zodat we de 
koers/cashflow zeker laag genoeg moeten 
nemen.

 Koers/winst (p/e ratio): 0-12,5.
 Rendement op eigen vermogen (roe): 
minstens 12 %.

 Rendement op eigen vermogen laatste 
5 jaar (roe 5 year average): ook minstens 
12 %: wordt het eigen vermogen consistent 
rendabel ingezet?

 Dekking van de intrestbetalingen (In-
trest cover) minstens 4: deze ratio geeft 
aan hoeveel maal de nettowinst van het 
jaar groter is dan de betaalde intresten op 
schulden gedurende dat jaar.

 Schuldgraad als ‘Total debt to Capital’: 
maximaal 0,5: samen met bovenstaande ra-
tio zijn we met deze op zoek naar aandelen 
met relatief weinig schulden.

 Daarnaast laat ik de volgende eigenschap-
pen ook ter info zien met de bedoeling om 
direct meer fundamentele gegevens van 
het bedrijf te zien en te kunnen uitmaken 
of het interessant is om het bedrijf verder 
te onderzoeken. Want het screenen van 
aandelen blijft natuurlijk maar een aanzet 
in de beslissing of een aandeel koopwaar-
dig is. De volgende eigenschappen se-
lecteer ik nog: brutomarge meest recent 
kwartaal en op 5 jaar (Gross margin mrq 
en 5 year average), omzet- en winstgroei 
op 10 jaar (Revenue growth rate 10 year 
en eps growth rate 10 year), koers/boek-
waarde (Price to book value), return on 
investment op 1 en 5 jaar (roi en roi 5 year 
average).

Uiteraard kan je wat spelen en testen met de 
verschillende criteria. Als ik bv. de criteria 
voor rendement op eigen vermogen weglaat 
en in de plaats daarvan een minimum van 
40 % neem voor de brutomarge (op 1 en 5 
jaar) levert dit ook interessante resultaten op. 
De distributiebedrijven – die soms toch in-
teressante beleggingen kunnen zijn – worden 
dan wel uitgesloten omdat die typisch met 
lagere brutomarges werken.

Als je de criteria hebt ingesteld kan je de 
resultaten van de screening zien door onder-
aan te klikken op ‘view xx matches’. Je krijgt 
dan een lijst met aandelen met de kerncij-
fers van de ingestelde eigenschappen. Door 
op ‘Widescreen view’ bovenaan te drukken 
verbetert het overzicht. Je kan de criteria 
aanpassen door op ‘View and edit criteria’ te 
drukken. Als je tevreden bent met je screen 
en je wil dit onthouden, druk je op ‘save cri-

teria’ en kies je er een naam voor. Dit kan 
alleen als je gratis geregistreerd bent. Je kan 
meerdere screens bewaren. Deze kan je terug 
oproepen door in de menubalk van boven 
‘Markets data home’ > ‘Screener’ > ‘Your 
saved screens’te kiezen.

Als ik bovenstaande screen toepas op de 
meest vertrouwde Europese landen hou ik 
57 aandelen over waarvan er zeker een aantal 
interessante bij zijn. Er zit o.a. een Italiaans 
bedrijf in: Reply (IT sector) met een vrije 
cashflowrendement van 19,8 %, een Piotroski 
score van 7, een jaarlijkse groei van de wpa 
van 17,4 % over de laatste 5 jaar en 18,7 % over 
de laatste 10 jaar, k/bw van 1, k/w van 6,6 en 
k/cashflow van 5,2. Jaar op jaar was de net-
towinstgroei 18,6 %.

Om het aantal aandelen te verkleinen kan 
je nog bijkomende criteria ingeven. Zo kan je 
bv. de criteria op roe en Gross margin toe-
passen. Dan blijven er nog 26 over. Als je van 
deze aandelen alleen dividendbetalers wenst, 
kan je ook voor het dividendrendement (di-
vidend yield) een criterium instellen. Zo kan 
je de lijst met aandelen die je verder wil on-
derzoeken beperken.

Naast deze zelf in te stellen screener (cus-
tom screener) vindt je ook een aantal vaste 
screeners gebaseerd op een beleggingsstijl 
van een aantal bekende en zeer succesvolle 
beleggers: Warren Buffett, Ben Graham, Jim 
Slater (Engelse belegger met een stijl die 
sterk op die van Peter Lynch lijkt: garp of 
‘Growth at a reasonable price:’ goedkope 
groeiaandelen) en Martin Zweig. Deze laat-
ste zocht bedrijven met een consistente hoge 
groei en legde ook een limiet op voor wat hij 
daarvoor wilde betalen. Ook deze screeners 
leveren interessante aandelen op om verder 
te onderzoeken.

Volgende keer bespreek ik de andere scree-
ner en het buitenbeentje. Hier zijn alvast de 
websites zodat je er al naar believen kan in gras-
duinen: www.4-traders.com. Helemaal rechts 
bovenaan in de menubalk zie je ‘Screening’. De 
tweede is www.unclestock.com.

Portefeuille De grafiek van Mor-
ningstar (grafiek 1) laat zien dat de Ameri-
kaanse fair gewaardeerd is en dat de veilig-
heidsmarge die ook Morningstar eist bij de 
aankoop van aandelen praktisch weggesmol-
ten is.

http://www.4-traders.com
http://www.unclestock.com
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In tabel 1 zijn de gepubliceerde jaarresul-
taten (boekjaar 2011) van Recticel, Vivendi 
en Computacenter verwerkt. Volgende keer 
geef ik wat meer toelichting bij deze resulta-
ten. Ik heb ook de schattingen voor de winst 
per aandeel (wpa) voor 2011 vervangen door 
deze van 2012.

 

Wat opvalt, is dat de ratio financiële schuld 
t.o.v. vrije cashflow (fs/fcf) voor Recticel en 
Vivendi gestegen zijn. Voor Recticel heeft dit 
niet te maken met een verhoging van de ab-
solute schuld (in miljoen euro) – deze is zelfs 
iets afgenomen – maar met een daling van de 
vrije cashflow. Voor Vivendi zijn de schulden 
effectief gestegen door overnames.

Volgende maand zullen ook de andere be-
drijven hun resultaten gepubliceerd hebben 
en zal ik de resultaten over 2011 meer uitge-
breid bespreken.

In tabel 2 kan je zien hoe de koers en op-
tiepremie van Valero Energy geëvolueerd 
zijn.

Huidige koers is slotkoers van het aandeel 
op 22/3 en de koers van de premie waarop 
deze kan teruggekocht worden op 22/3 zo-

als gevonden 
op finance.ya-
hoo.com.

De waarde 
van de premie 
is praktisch 
weggesmol-
ten en het kan 
zeker interes-
sant zijn om 
deze terug te 

kopen. Een mogelijk alternatief is om puts te 
schrijven op AstraZeneca. Dit aandeel was 1 
van de aandelen die bovenstaande screening 
opleverde. Het is een zeer goedkoop gewor-
den farmabedrijf dat een hoog dividendren-
dement oplevert en zeer veel eigen aandelen 
inkoopt. De reden voor dit goedkoop worden, 
is natuurlijk de fameuze patentclip en de vrees 

dat deze niet opgevangen kan worden. Het 
vrijecashflowrendement is 10,7 % en de Pi-
otroski score 6. Voor onze portefeuille is het 
schrijven van puts niet zo interessant omdat 
de in te nemen positie spijtig genoeg niet goed 
uitkomt met het bedrag dat we voor 1 positie 
reserveren (ong. 5000 euro): bij het schrijven 
van 1 put is de onderliggende waarde bij de 
huidige koers (2,843 gbp) 3432 euro. Bij 2 puts 
dus 6864. Deze bedragen wijken te sterk af.

Alle cijfers zijn in euro uitgedrukt: de 
koers van Computacenter werd omgerekend 
met bovenstaande wisselkoers. Het minte-
ken voor de puts Valero staat voor een ge-
schreven (verkochte positie).

Merk op dat ik de koersen van de msci 
World index (in Euro) aangepast hebt. Om-
dat De Tijd deze index niet meer publiceert, 
neem ik nu de waarden rechtstreeks van msci 
zelf (www.msci.com). Ook de startwaarde. 
De historische gegevens zijn te downloaden 
van de website.

•

redactie 22 maart 2012

Tabel 1: gegevens aandelen 16/3/2012

Aandeel Koers FCF rend. % fs/FCF Piotroski K/waarde WPA 2012 K/W 2012

Miko 47,5 8,8 0,53 5 0,62 7,07 6,7

Sioen 5,48 11,9 3,7 9 0,56 0,61 9,0

Recticel 6,03 10,1 4,6 7 0,65 0,77 7,8

Vivendi 13,95 12,0 3,41 7 0,32 2,15 6,5

Valero 21 13,6 2,55 5 0,4 3,51 6,0

Computacenter 4,619 11,7 -1,7 5 0,84 0,414 11,2

Koers Valero (VLO) in USD

Koers Computacenter (ticker CCC) in GBP

Tabel 3: portefeuille op 16/3/2012

Aandeel Datum in A. Koers aantal H. koers Rend Waarde

Miko 18/03/2011 49,25 101 47,5 -3,6 % 4798

Sioen 18/03/2011 6,2 807 5,48 -11,6 % 4422

Recticel 18/03/2011 7,31 684 6,03 -17,5 % 4125

Vivendi 18/03/2011 19,23 260 13,95 -27,5 % 3627

3 put VLO juni 21

Computacenter 21/04/2011 5,141 973 5,554 8,0 % 5404

Koers EUR/GBP 0,831584      

Startbedrag           50000

waarde geïnvesteerd bedrag       22376

cash       26410

totaal       48786

Rendement portefeuille          -2,4 %

     18/03/2011 16/03/2012  Rend indexen

MSCI World    92,964 104,12  12,0 %

Belgian All Share Return Index    23747,4 24201,62   1,9 %
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Today’s Ratio: 0,98 Grafiek 1

Fair Value

8/1/2001 – 3/16/2012 Bron: www.morningstar.com

Overvalued Undervalued

Evolutie optiepremie  ‘put VLO juni 21’  

ontvangen premie, USD 1,99

Koers aandeel bij schrijven optie, USD 21,79

huidige koers aandeel, USD 26,44

huidige koers premie, USD 0,37

Intrinsieke waarde optie, USD 0

Evolutie optiepremie  ‘put VLO juni 21’  

ontvangen premie, USD 1,99

Koers aandeel bij schrijven optie, USD 21,79

huidige koers aandeel, USD 26,44

huidige koers premie, USD 0,37

Intrinsieke waarde optie, USD 0

Tabel 2
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