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Groeibeleggen: waarom de jacht op uitschieters 
aantrekkelijk blijft
In het verleden behaalde rendementen zijn geen 
garane voor de toekomsge resultaten. De 
waarde van uw beleggingen en eventuele inkom-
sten daaruit zijn niet gegarandeerd en kunnen 
zowel dalen als sjgen. De mogelijkheid bestaat 
dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt.
Alleen voor professionele beleggers.

Hoewel waarderingen zullen schomme-
len en de omgeving zal veranderen, legt 
partner van Baillie Gifford, Stuart Dunbar 
uit waarom groeibeleggen nog aljd 
even belangrijk is.

2020 schreef een van onze senior analis-
ten: "Ik hoor suggeses dat er een rally 
van waardebeleggingen op komst is. Ik 
ben het daar niet mee eens. Ik denk dat 
de kans om goede groeibedrijven te ont-
dekken en erin te beleggen even sterk is 
als voorheen."

Overmoedig? Te veel vertrouwen? Het perspecef van iemand die alleen 
maar hee belegd in een omgeving met een superlage rente? Wat we met 
zekerheid kunnen stellen, is dat we kort nadat dit werd geschreven, een 
grote rally in waardebeleggingen zagen ten opzichte van groeibeleggingen. 
De lange, trage outperformance van groeibeleggingen die zich sinds medio 
2007 duidelijk aekende en die in 2020 explosief steeg, is substaneel ge-
kenterd. Groeibeleggingen, zoals gedefinieerd door MSCI-indexen, bleven in 
de 18 maanden de 18 maanden tot eind juli 2022 met 19 procent achter bij waardebeleg-
gingen. De beleggingen aan de bovenkant van het groeispectrum zijn in die 
periode van 18 maanden aanzienlijk sterker gedaald.

Was dit te voorzien? Volgens sommigen wel, aangezien inflae al voor de 
Russische inval in Oekraïne een feit was. De standaard beleidsreace op 
een hogere inflae is een hogere rente, die volgens de convenonele wijs-
heid de contante waarde van de toekomsge winsten van bedrijven ver-
mindert, de kosten van leningen verhoogt voor degenen die zijn gefinan-
cierd met vreemd vermogen en het moeilijker maakt voor startende bedrij-
ven om financiering aan te trekken. De markten hebben dus grotendeels 
ggereageerd zoals wij hadden verwacht, waarbij de omvang van de groeicor-
rece het grootst was voor de bedrijven met de meest toekomstaankelij-
ke winstgevendheid.

Wat moeten we hiervan denken? Dat de groei zich pas zal herstellen als de 
markten rekening gaan houden met lagere inflae en lagere rente? Tot op 
zekere hoogte is dit waarschijnlijk waar en we hebben er misschien het 
begin van gezien nu een recessie dreigt boven verdere renteverhogingen. 
Maar het zit zo - althans bij Baillie Gifford - wij denken dat dit allemaal niet 
veel uitmaakt.

NiNiet alle groei is gelijk. Sommige groeibedrijven hebben schulden, andere 
niet. Sommige hebben verankerde concurrenevoordelen en dus prijszet-
ngsvermogen, andere niet. Sommige creëren geheel nieuwe bedrijfsmo-
dellen en producten, andere zijn verwikkeld in een felle strijd om hun con-
currenten te onderbieden in het licht van de sjgende kosten. Sommige 
startende bedrijven worden goed gefinancierd en zijn op weg naar winstge-
vendheid, andere hebben zwakke bedrijfsmodellen en zouden in een 
andere financieringsomgeving nooit van de grond zijn gekomen. Sommige 
bedrijven hebben een posieve kasstroom terwijl andere aankelijk blijven 
van externe financiering die nu moeilijker veilig te stellen is.

Wat de waarde betre, zijn sommige bedrijven goedkoop omdat beleggers 
enorm kortzichg en risicomijdend zijn geworden. Heel wat groeiaandelen 
zijn de afgelopen 18 maanden waardeaandelen geworden, zonder dat hun 
operaonele vooruitzichten echt zijn veranderd. Sommige andere ‘waar-
de’-bedrijven zijn goedkoop omdat ze zich in een onomkeerbare daling be-
vinden omdat hun bedrijfsmodellen of producten worden vervangen door 
nieuwere, betere exemplaren.  

Het is dus niet erg zinvol om groei en waarde als tegengestelde krachten te 
beschouwen. In werkelijkheid gaat het om een verschillende beleggingsho-
rizon en -benadering. Eenvoudig gezegd gaat het bij waarde om het kopen 
van bedrijven die momenteel door de markt ondergewaardeerd worden 
ten opzichte van hun materiële waarde of winst. Bij groei gaat het (althans 
voor ons) om het kopen van bedrijven die door de markt seculier onderge-
waardeerd worden ten opzichte van hun toekomsge winst. Niemand pro
beert eigenlijk te beleggen in het tegenovergestelde van een waardeaan-
deel, toch? 

Succesvol beleggen in groei vereist zowel een zeer lange beleggingshorizon 
als de stoïcijnse instelling om vol te houden, vooral wanneer de horizon 
korter wordt. Het is belangrijk dat de klanten van groeibeleggers dezelfde 
eigenschap vertonen - er is genoeg bewijs dat sjl en het najagen van ren-
dement door beleggers veel schadelijker is voor het rendement van indivi-
duele beleggers dan de rotae van groei versus waarde of andere sjlcate-
gorieën.

Een van de meest ondergewaardeerde kenmerken van aandelenmarkten is 
dat op lange termijn het marktrendement wordt bepaald door een onge-
looflijk klein aantal bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat de meeste aandelen - 
of het nu gaat om waarde of groei op een bepaald moment - eenvoudigweg 
niet veel bijdragen aangaande levenslange rendementen. Als u van 1990 tot 
2018 elk beschikbaar aandeel op de wereldwijde aandelenmarkten zou 
hebben gekocht en gehouden, zou 61 procent daarvan minder hebben op-
geleverd dan kortlopend Amerikaans schatkistpapier. Slechts 38 procent 
deed het beter en compenseerde de verliezen van de eerste 61 procent. 
Maar de werkelijk verbazingwekkende stasek is dat de top 1,2 procent 
van de bedrijven in waarde steeg met een bedrag dat gelijk is aan de gehele 
sjging van de wereldwijde aandelenmarkten in die periode.

Als u een beheerder kunt vinden die beter dan gemiddeld kan handelen in 
aandelenwaarderingen, dan maakt deze beperking niet zoveel uit, want 
marktschommelingen zullen zeker mingkansen bieden. Maar voor lange-
termijn ‘buy-and-hold’-beleggers zonder vaardigheden in mark ming - dat 
zijn wij - zijn maar weinig bedrijven echt interessant. Het gaat niet om groei 
of waarde, maar om het idenficeren van het zeer kleine aantal bedrijven 
die het poteneel hebben om echt toonaangevend in de wereld te worden. 
Is dIs dat wel mogelijk? - natuurlijk is het niet gemakkelijk en degenen die het 
proberen zullen het vaak mis hebben, omdat wij proberen 5-10 jaar in de 
toekomst en nog verder te kijken. Maar wij denken dat dergelijke bedrijven 
wel gemeenschappelijke kenmerken hebben zoals kwaliteit, veerkrachg 
management met een zeer lange horizon (vaak nog onder leiding van de 
oprichter), culturele kracht, grote en flexibele toepassing van hun technolo-
gieën en bedrijfsmodellen, en veel hogere dan gemiddelde uitgaven voor 
onderonderzoek en ontwikkeling. Sommige van die bedrijven zullen hun winsten 
vele malen vermenigvuldigen en op lange termijn is dat de motor van het 
portefeuillerendement - niet de sjl, niet de macro-economie, niet de rente 
en niet de inflae.      

Om terug te komen op hetgeen onze senior analist hee geschreven: op 
het eerste gezicht had hij het mis. Maar als hij in plaats daarvan gewoon 
had geschreven "de kans op grote groeibedrijven in de komende 10 jaar is 
even groot als ooit", dan zouden wij daar vierkant achter staan. Onze 
wereld staat nog aan de vooravond van de toepassing van synthesche bio-
logie, kunstmage intelligene en gepersonaliseerde geneeskunde op echte 
problemen, en de revolues op het gebied van energie en e-commerce 
hebben nog een lanhebben nog een lange weg te gaan. De waarderingen van bedrijven op die 
gebieden zullen schommelen, maar de bedrijven die goed presteren en 
waardevolle marges behalen, zullen het beursrendement bepalen. Zoals ze 
aljd hebben gedaan.

Stuart Dunbar
Partner, Baillie Gifford & Co
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