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Dividendaandelen

RESEARCH

Door Laurence De Munter, CFA, Investment Stategy & Jules Stevens, Senior Portfolio Manager

De laatste 25 jaar, werden gekenmerkt 

door een periode van dalende rentes. 

Dit was een gunstige markt voor obliga-

tiebeleggers. Echter vandaag is de te-

rugkeer naar een normaal rentebeleid 

aangebroken. Niet alleen verhogen de 

Centrale Banken hun rente ook gaan ze 

stoppen met het opkopen van obligaties. 

Met hogere rentes in het vooruitzicht en 

de afwezigheid van de grootste koper, 

verwachten we volatiele tijden in de obli-

gatiemarkt. De belangrijkste rol van obli-

gaties in een gediversifieerde portefeuille 

is het genereren van recurrent inkomen. 

Een alternatieve investering die meer be-

stendig kan blijken tegen stijgende rentes 

zijn dividendaandelen. 

Men vergelijkt de situatie van vandaag vaak 

met de jaren ’70, een periode die geken-

merkt is door stagflatie (hoge inflatie en 

lage economische groei). In die periode 

kwam het merendeel van het aandelenren-

dement van de Amerikaanse S&P 500 in-

dex uit dividenden. Inderdaad, als we gra-

fiek 1 bekijken kreeg je in de jaren ‘70 een 

jaarlijks dividendenrendement van 4,2% en 

slechts een koersappreciatie van 1,6%. Dat 

ter zijde, hoeft het geen geheim te zijn dat 

gemiddeld het meeste rendement wordt 

gegenereerd via kapitaalsgroei. 

Toch is de situatie in de jaren ’70 niet he-

lemaal hetzelfde als vandaag. Inderdaad 

staat de inflatie vandaag op een bijna 

vergelijkbare hoogte als toen, maar de 

aanpak van de centrale banken is totaal 

gewijzigd. Tijdens de vorige periode van 

dermate hoge inflatie, waren de centrale 

banken van mening dat de inflatie er van-

zelf was gekomen en dus wel vanzelf zou 

verdwijnen – bovendien als de economie 

al zo hard kreunde onder de gestegen 

olieprijzen, wat voor zin heeft het dan om 

nog de rente te verhogen? Dat inzicht is nu 

180 graden bijgesteld. Om te vermijden dat 

die inflatiestijging die - 100% toegegeven - 

ontstaat uit gestegen grondstofprijzen zich 

verderzet in de rest van de economie moet 

je toch tijdig de vraag afremmen. Liefst 

niet teveel, maar evenmin te weinig. Want 

in dat laatste geval kan een inflatiespiraal 

ontstaan waarvan het einde zoek is en 

evolueert de conjunctuur naar een periode 

van stagflatie (0% of lage groei met hoge 

inflatie) waar niet uit te ontkomen is zonder 

een diepe recessie uit te lokken.

Grafiek 1: S&P 500 Total Return: Dividend vs Kapitaalgroei
Bron: JP Morgan Guide to the Markets Q2 2022
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Grafiek 2: S&P 500 12m Dividendrendement
Bron: Bloomberg, 13/6/2022.
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Tabel 1: Top vijf Dividendrendement per 
sector S&P 500
Bron: JP Morgan Guide to the Markets Q2 2022.

Highest Dividend Yield

12m forward 20-yr avg

Real Estate 3,0% Real Estate 4,1%

Utilities 3,0% Utilities 3,9%

Energy 2,9% Cons Staples 2,8%

Cons Staples 2,6% Energy 2,7%

Financials 2,1% Materials 2,5%

Lowest Dividend Yield

12m forward 20-yr avg

Cons Disc 0,9% Tech 1,1%

Comm Services 0,9% Cons Disc 1,3%

Tech 1,0% Health Care 1,4%

Health Care 1,6% Industrials 1,9%

Industrials 1,8% Industrials 2,2%

Qua sectoren is het voor-

al de vastgoedsector die 

wereldbekend is om zijn 

aantrekkelijk dividend-

beleid, aangetoond  

doordat ze de laatste  

20 jaren het meeste  

dividend heeft uitgekeerd 

per geïnvesteerde euro. 

Grafiek 3: Dividendrendement per Geografische Index
Bron: Bloomberg, 13/6/2022.
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REGIO’S MET EEN HOOG  

DIVIDENDENRENDEMENT

In tegenstelling tot de jaren ’70 kan men 

niet verwachten dat het merendeel van de 

returns uit dividenden zal komen als we 

enkel de Amerikaanse markt beschouwen. 

Het gemiddelde dividendrendement van 

de S&P 500 index is immers over de af-

gelopen decennia sterk gedaald (Grafiek 

2). Zo bedroeg het gemiddelde dividend 

in de jaren ‘70 ongeveer 4,4% ten opzichte 

van 1,6% vandaag.

Welke andere geografische gebieden 

bieden dan wel een robust dividendren-

dement aan? Brazilië en Australië kerende 

hoogste dividenden uit (Grafiek 3). Ook  

Europese aandelen geven in het algemeen 

een hoger dividend. Zo geeft de Bel 20 

Index een dividendrendement van 4,3%.

SECTOREN MET EEN HOOG  

DIVIDENDRENDEMENT

Qua sectoren is het vooral de vastgoeds-

ector die wereldbekend is om zijn aantrek-

kelijk dividendbeleid, aangetoond doordat 

ze de laatste 20 jaren het meeste dividend 

heeft uitgekeerd per geïnvesteerde euro. 

Ook naar de volgende 12 maanden ligt 

vastgoed voorop met een verwacht divi-

dendrendement van 3,0%. Tabel 1 illus-

treert de vijf sectoren uit de S&P 500 die 

het hoogst en laagst scoren op deze twee 

parameters. Zoals eerder vermeld is het 

opvallend dat zowat binnen elke sector de 

komende twaalf maanden lager worden 

ingeschat dan de afgelopen 20 jaren, be-

halve energie die momenteel om gekende 

redenen genieten van wat rugwind. Voor 

de ware dividendliefhebbers, zou het dus 

interessant kunnen zijn om deze sector in 

de portefeuille te betrekken. 

Foto: WDP, wdp.eu
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VASTGOEDPRIJZEN

Het hoeft geen betoog dat de vastgoed-

prijzen de afgelopen jaren voelbaar zijn 

gestegen. Ook de reële huizenprijzen, 

gecorrigeerd voor inflatie, zijn volgens 

het IMF meer dan 15% toegenomen over 

de periode van 2010 tot eind 2019, zoals 

aangetoond op grafiek 4 (rechter y-as). 

De evolutie sinds 2020 is gebaseerd op 

de cijfers van de OECD1, die aangeven dat 

de reële huizenprijzen sinds eind 2019 4% 

sneller zijn gestegen dan hun historische 

trend. Een mogelijk gevolg van de C19-cri-

sis toen een stijgende vraag naar vastgoed 

voortkwam uit de lage interestvoeten, een 

stijging in het spaarvermogen en de fisca-

le steun, terwijl het woningaanbod tijdelijk 

werd beperkt door mobiliteitsbeperkingen 

en logistieke knelpunten. Volgens diezelf-

de bronnen zouden de prijzen inmiddels 

zijn aan het afkoelen, voornamelijk in de 

VSA.

Ter illustratie tonen we de impact op twee 

verschillende vastgoedindices (linker 

y-as), de ene focust op ontwikkelings-

vastgoed (MSCI Development RE) waarbij 

vastgoed wordt gebouwd om vervolgens 

te verkopen en de tweede op kernvast-

goed (MSCI Core RE) dat zich toelegt op 

verhuur. Beide indices stegen gestaag 

mee met de reële huizenprijzen, tot 2022. 

Voor kernvastgoed kan de mix van hoge in-

flatie en stijgende rentes namelijk positief 

zijn, omdat huurinkomsten geïndexeerd 

worden, en deze harder stijgen dan de 

marktwaarde van hun vastgoed, wat het 

rendement op je investering opdrijft. Voor 

ontwikkelingsvastgoed ligt deze case an-

ders, daar toeleveringsproblemen, hogere 

grondstofprijzen en hogere financierings-

kosten hun ontwikkelingsprojecten verlen-

gen alsook duurder maken.

HOE INVESTEREN IN VASTGOED?

De meest gekende manier om te inves-

teren in vastgoed is uiteraard de fysieke 

aankoop ervan, om te verhuren en/of 

door te verkopen, maar ook de beurs 

biedt talloze mogelijkheden. Zo zul je al 

wel eens REIT hebben zien passeren, of-

wel Real Estate Investment Trust. Dit zijn 

simpelweg vastgoedtrackers of -fondsen, 

die onderworpen zijn aan enkele regels. 

Zo moeten tenminste 75% van hun activa 

betrekking hebben op vastgoed of cash(-

beleggingen), hetzelfde geldt voor 75% 

van hun bruto inkomsten en tot slot zijn ze 

verplicht jaarlijks minstens 90% van hun 

belastbaar inkomen uit te keren in de vorm 

van een dividend. Indien er geen belast-

baar inkomen is, ofwel een verlies omwille 

van eender welke reden, hoeft er dus ook 

geen dividend uitgekeerd te worden.  Een 

REIT biedt dus  zeker geen garantie op 

een dividend.

Grafiek 5 vergelijkt het dividendrende-

ment van de REIT Index  t.o.v. de S&P 

500, en toont aan dat sinds 2018, je per 

geïnvesteerde EUR gemiddeld twee keer 

meer dividend hebt ontvangen binnen 

de vastgoedsector dan in de algemene 

markt. Wat uiteraard niet wilt zeggen dat 

je totale rendement voor REITs hoger ligt.

Opvallend is tevens de positieve correlatie 

tussen de twee indices, om en bij +90%, 

alleen lijken de schokken zwaarder door te 

wegen voor de REITs. Foute communicatie 

omtrent renteverhogingen december ‘18, 

C19-crisis in maart ‘20, en tot slot de ver-

hoging van de FED-funds rente in ‘22. Dit 

kan verklaard worden door de gemiddeld 

duurdere waarderingen (K/W) binnen de 

vastgoedsector. Tevens heeft deze een ho-

gere schuldenlast waardoor de negatieve 

impact van hogere rentevoeten zwaarder 

doorweegt. Ter vergelijking, de huidige 

Netto schuld / EBITDA voor de REIT index 

ligt op 5,92 t.o.v. 1,02 voor de S&P 500.

1 De OECD, ofwel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, is een samenwerkingsverband van 38 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestu-
deren en te coördineren. 

Grafiek 4: Ontwikkelings & Kernvastgoed t.o.v. Reële Huizenprijzen
Bron: Bloomberg 8/6/2022, OECD Economic Outlook 2022 8/6/2022, IMF 15/11/2021
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Grafiek 5: Dividendrendement (%) REIT Index vs S&P 500
Bron: Bloomberg, 8/6/2022
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BELGISCHE GVV’S FISCAAL  

INTERESSANTER

Ondanks de eenvoud van REITs en de in-

teressant karaktereigenschappen voor di-

videndbeleggers, is het voor de Belgische 

belegger mogelijks interessanter om in een 

gereglementeerde vastgoedvennootschap 

te beleggen (GVV). Een Belgische GVV 

betaalt immers quasi geen vennootschaps-

belasting op voorwaarde dat:

• De GVV in vastgoed belegt en de uitba-

ting ervan verzorgt

• De schuldgraad 65% t.o.v. de totale acti-

va niet overtreft

• 80% van operationele winst uitkeert 

als dividend – waarop 30% roerende 

voorheffing wordt ingehouden tenzij de 

GVV actief is in zorgvastgoed want dan is 

slechts 15% verschuldigd.

Sommige GVV’s vergaren het vastgoed dat 

ze uitbaten als financiële investeerder: ze 

kopen het van een ontwikkelaar om het dan 

te verhuren; andere GVV’s ontwikkelen het 

vastgoed zelf om het nadien uit te baten. 

De tweede methode duurt veel langer en 

houdt meer ondernemersrisico in, maar is 

-in geval van succes- extreem meer lucra-

tief dan de eerste methode.

Er noteren 17 GVV’s op de Brusselse beurs. 

De meeste zijn gespecialiseerd in één van 

de volgende subsectoren: retail, kantoren, 

logistiek, studentenbehuizing, zorgvast-

goed e.a.  

In het algemeen is onze aandelenselectie 

steeds gericht naar bedrijven die (1) partici-

peren in een bovengemiddelde groeitrend 

en (2) die over een concurrentieel voordeel 

beschikken en dus een hoger winstmarge 

behalen dan dat van hun concurrenten. 

Wat (1) betreft zien we de meest gunstige 

trend in logistiek- en zorgvastgoed. En 

wat (2) betreft beschikken succesvolle 

ontwikkelaars over een aanzienlijk hoger 

winstmarge (en investeringscapaciteit) dan 

de financiële investeerders.

Zodoende zijn onze 4 favoriete GVV’s: Wa-

rehouse De Pauw, Montea, VGP en Aedifica. 

In tabel 2 tonen we tot slot enkele ideeën 

qua dividendaandelen, voornamelijk 

binnen vastgoed maar ook enkele andere 

sectoren. Ter conclusie stellen we dat voor 

de belegger wiens voorkeur uitgaat naar 

recurrente inkomsten, dividendaandelen 

de komende jaren een mooi alternatief voor 

obligaties of als aanvulling kunnen dienen. 

Binnen het juiste segment zijn ze naast hun 

hoog dividendrendement vaak ook minder 

volatiel dan de markt, aangetoond door 

hun lage Beta’s t.o.v. MSCI All Countries. •

Tabel 2: Dividendaandelen Ideeën
Bron: Bloomberg, 30/06/2022.

Dividend Yield (%) Total Return (%) Beta

Name Sector Past 12m Forward 12m 1yr 3yr 5yr 2yr

Vastgoed

Aedifica Zorgvastgoed 4,0 4,0 (14,8) 23,7 52,4 0,4

WDP Logistiek 2,9 3,2 (4,7) 53,9 167,9 0,3

Montea Logistiek 3,3 3,5 (5,1) 32,5 132,6 0,6

VGP Logistiek 4,5 4,5 (5,2) 127,5 181,9 0,7

Andere Sectoren

BMW Automobiel 7,9 8,4 (11,5) 31,0 15,4 0,9

BNP Banken 8,1 8,3 (5,6) 21,9 (8,5) 1,5

GSK Farma 4,2 2,8 30,5 30,5 40,2 0,7

Roche Farma 2,9 3,0 (6,2) 26,1 51,9 0,2

Inditex Retail 2,4 3,3 (24,8) (11,8) (26,5) 0,4

Kraft Voeding 4,2 4,2 (2,3) 42,5 (43,8) 0,5

MSCI All Countries Index 2,3 2,4 (15,4) 21,6 43,9 1,0

Foto: Aedifica, aedifica.eu
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