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KORT FINANCIEEL
Het aantal faillissementen lag
in het eerste kwartaal van 2012
bijna 20% hoger dan een jaar
eerder aldus adviesbureau Dun
& Bradstreet. In het eerste kwartaal gingen 2065 bedrijven op
de fles. Dun & Bradstreet verwacht dit jaar 7700 faillissementen. Dat aantal bleef in 2010 en
2011 ruim onder de 7000. Het
adviesbureau baseert zich onder meer op de macro-economische ramingen van het CPB.
Bouwbedrijf Schouten en projectontwikkelaar Schouten de
Jong gaan op in één bedrijf.
Door het bundelen van de
krachten – het ontwikkelen, realiseren en bouwen van projecten – kan het nieuwe bedrijf beter inspelen op de toekomstige
marktvraag. De nieuwe directie
streeft ernaar om de huidige
jaaromzet van circa €90 miljoen
ook de komende jaren te continueren. Bij beide bedrijven gezamenlijk werken 190 mensen.
De Nederlandse groente- en
fruitsector heeft sterk geprofiteerd van de interne markt in
Europa en de euro. Sinds 1992 is
de export van groente naar Europese landen verdubbeld en
die van vers fruit verviervoudigd. Het vrije verkeer heeft de
handelsbarrières tussen de lidstaten verminderd. Europese regels op het gebied van voedselveiligheid zorgen voor een eerlijkere concurrentie.
Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen hebben gisteren in Zuid-Korea een aantal
overeenkomsten gesloten over
verdere samenwerking met hun
Zuid-Koreaanse tegenhangers.
Dat gebeurde tijdens het bezoek van minister Uri Rosenthal
(Buitenlandse Zaken) aan het
land. Het gaat om afspraken op
terreinen als ruimtevaart en
kredietgaranties.
Naar schatting 200 tot 300
schoonmakers zijn gisteren een
zitactie begonnen in de hal van
het Utrechtse Centraal Station.
Het is de jongste actie in de al
drie maanden durende staking
van ruim 3000 schoonmakers in
de strijd om een nieuwe cao. Tot
nu toe werd de NS bij de acties
gespaard, omdat het had beloofd de schoonmakers te steunen, aldus Ron Meyer van FNV
Bondgenoten. Maar het is volgens hem bij woorden gebleven.

Optimisme over einde
Damrak eurocrisis neemt toe

BELEGGERS HEBBEN GROEIENDE ZORGEN OVER SPANJE

Depressie op
AMSTERDAM - Grote zorgen over Spanje en tegenvallende macro-cijfers uit de Verenigde Staten hebben de Amsterdamse beurs gisteren op
verlies gezet. De toonaangevende AEX-index 1% lager op
325 punten. Van de hoofdfondsen konden alleen uitgeversconcern Reed Elsevier en chipmachinefabrikant
ASML
standhouden.
De meeste beleggers bleven
aan de zijlijn. Er werd zo’n
20% minder gehandeld dan op
een gemiddelde beursdag. Er
wordt gewacht op meer richtinggevend nieuws. Zo werd
onder andere met spanning
uitgekeken naar de uitkomsten van het topberaad over de
verhoging van het Europese
noodfonds.
Belangrijkste
agendapunt is het vergroten
van de slagkracht van het permanente Europese noodfonds
dat nu €500 miljard bevat. De
Duitse bondskanselier Angela
Merkel liet onlangs doorschemeren dat ze bereid is om het
noodfonds te verhogen.
Richard Abma van OHV
Vermogensbeheer zag in de
markt meer spanning rondom
Spanje opdoemen.
„De Spaanse crisis is weer
aan het oplaaien, mede door
de hoge werkloosheid in het
land. We zien dat de rentes
van leningen aan Spaanse banken weer aan het stijgen zijn.
Dan moet je oppassen. Het
gaat met tiendes van procenten tegelijk.” In de eerste drie
maanden van dit jaar verloor
de Spaanse beurs al 6% van
zijn waarde. In Europa doet alleen Cyprus het slechter. Die
beurs verloor dit jaar al 15%.
Ter vergelijking: de beurs in
Duitsland steeg 20%. „Duitsland is de sterkste schakel in
Europa. Iedereen stopt daar
zijn geld in”, constateert Abma.
Ook de hoge rentetarieven
in Portugal baren de OHVspecialist zorgen. „De Portugese tienjaarsrente staat nog
steeds op 15%. Dan kun je als
land niet groeien.”
Tegelijkertijd stelden cij-
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fers over de verkoop van
duurzame goederen in de Verenigde Staten teleur. Het
maakte beleggers licht depressief. „Terwijl dat land toch
echt een stuk stabieler is dan
Europa. We zien daar nog wel
een opwaartse trend, maar dit
is een tegenvaller.”
Aan de besluiteloosheid van
beleggers kwam dan ook geen
eind. „Je ziet dat kredietrisico
langzaam maar zeker terugkomen”, zei Abma. „Ik denk dat
het sentiment de komende
maanden zeker gaat kantelen
en dat de AEX-index de lijn
omlaag zal inzetten. Op de langere termijn zullen we onder
de 300 punten terechtkomen.
Er zijn nog zoveel horden die
we met name in europa moeten nemen.”
Volgens Rob Koenders van
Harmony Vermogensbeheer
ontbreekt momenteel het opwaarts momentum na de sterke rally in het eerste kwartaal.
Onder de hoofdfondsen waren er maar twee winnaars.
Reed Elsevier sloot op een
winst van 0,7% op €9,64. Het
aandeel van de chipmachinefabrikant ASML dikte met
0,5% aan tot €37,04.
Aegon verloor 0,6% op 4,29,
ondanks een koopaanbeveling
van de Japanse bank Nomura,
die wijst op de verbetering van
de Amerikaanse economische
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vooruitzichten, waar de Nederlandse verzekeraar goed
gepositioneerd is.
Heineken wordt volgens zakenbank KBC genoemd als
kandidaat om zijn belang in de
Indiase bierbrouwer United
Breweries te vergroten. Het
mocht niet baten. Het aandeel
van het Nederlandse bierconcern daalde echter 0,5% tot
€41,96.
TomTom verloor 2,4% op
€3,53. Ook daar was belovend
nieuws. Denavigatiefabrikant
heeft een deal gesloten met de
Britse tak van het internationale consultancybureau Atkins.
Bij de middelgrote fondsen
kon ASMI 1,9% bijschrijven
op €28,82. Delta Lloyd was ook
in trek gesteund door een
koopadvies van de Franse
bank Société Générale en zag
de koers 1,4% aantrekken tot
€13,33.
Nutreco veerde 2,1% op tot
€55,05 na de afstraffing van
een dag eerder op het nieuws
dat Marine Harvest een studie
wil doen om zelfstandig visvoer te fabriceren. Volgens
een analist van ING is de aankondiging van de belangrijke
klant van de diervoerproducent slechts een tactische zet
om druk te zetten op zijn leveranciers.
Richard van de Crommert

Handelen in kleine fondsen goedkoper
door DORINDE MEUZELAAR
AMSTERDAM – Beleggers
in bedrijven met een AMX- of
AscX-notering kunnen binnenkort mogelijk goedkoper
handelen. High frequency trading, de supersnelle transacties uitgevoerd door computers, zou zich meer op middelgrote en kleine bedrijven willen richten.
Voorheen beperkte die zich
tot de grote beursfondsen, omdat daar meer activiteit in is.
Maar nu de marges steeds kleiner worden, worden de middelgrote en kleine bedrijven
aantrekkelijker. En meer handel betekent lagere kosten.
High frequency trading is
een volledig geautomatiseerde
vorm van handel waarbij aandelen via een computeralgoritme worden gekocht en weer
verkocht. En dat gaat razendsnel, een transactie kost soms
maar vijf milliseconden. Ter
vergelijking, een keer met je
oog knipperen kost 200 milliseconden. De reden dat dit zo snel
gaat, is dat zo geprofiteerd kan
worden van heel kleine schommelingen in de beurskoersen.

donderdag 29 maart 2012

• Tegen de snelheid van een computer kan geen handelaar op.
De handel op het Damrak bestaat inmiddels voor de helft uit
high frequency trading. Tot nu
toe concentreert die zich vooral op large caps, dus AEX-genoteerde fondsen. Om zo snel te
kunnen reageren, heb je namelijk liquiditeit nodig. En hoe
meer transacties, hoe hoger de
liquiditeit van een fonds is.
Dat heeft tot gevolg gehad dat
de spreads op AEX-fondsen, de
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ruimte tussen de vraag- en de
verkoopprijs van een aandeel,
zijn gedaald.
Maar nu is de koek op. Nu de
marges op de handel in de grote
beursgenoteerde bedrijven zo
laag zijn, kijken high frequency traders naar alternatieven
waar meer op verdiend kan
worden. Dat zegt universitair
hoofddocent Albert Menkveld
van de VU en Duisenberg

School of Finance: „Toen de
markt voor high frequency trading
eenmaal
openbrak,
stroomden meer partijen toe.
Meer concurrentie betekende
lagere prijzen, totdat je op een
punt zit waar de toetredingskosten hoger zijn dan de marges.”
Ook Barry van der Laan van
IG Markets ziet binnen de high
frequency trading een zoektocht naar rendement. „Soms
loeren 30 partijen op maar 1000
aandeeltjes, die marges zijn
niet meer rendabel. Daarom
wordt nu gezocht naar liquide
fondsen waar de spreads nog
wel hoog zijn.”
Menkveld ziet dat high frequency trading zich meer gaat
richten op middelgrote en kleine beursgenoteerde bedrijven.
Dat lijkt goed nieuws voor
beleggers, omdat de spreads,
waarop de transactiekosten
voor een groot deel zijn gebaseerd, dan ook omlaaggaan.
Goedkoper handelen in kleine
fondsen dus. Menkveld: „Of de
spreads lager worden, is nu nog
niet onderzocht. Maar ik hoor
vanuit de markt al geluiden dat
de kosten dalen.”

ING GROEP N.V.
gevestigd te Amsterdam

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse Algemene Vergadering van ING Groep N.V. wordt gehouden op maandag 14 mei 2012 om
13.30 uur in het Muziekgebouw aan ’t IJ, Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam.
Beschikbaarheid vergaderstukken
De volgende vergaderstukken zijn beschikbaar:
– De oproeping met daarin de agenda met toelichting en de wettelijk en statutair vereiste mededelingen;
– Het Jaarverslag 2011, met daarin opgenomen de Jaarrekening, overige informatie, het verslag van de
Raad van Bestuur en het bericht van de Raad van Commissarissen;
– Het voorstel tot statutenwijziging, inclusief de letterlijke tekst en de toelichting.
De vergaderstukken zijn beschikbaar op ING’s website www.ing.com. De gedrukte versies liggen ter inzage
op het hoofdkantoor van ING Groep N.V., Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam.
De Nederlandse versie van het Jaarverslag is vanaf 5 april 2012 beschikbaar op de website www.ing.com.
Bijwonen van de vergadering
Schriftelijke aanmelding voor de vergadering is verplicht en dient uiterlijk 7 mei 2012 te geschieden. U kunt
uitsluitend de vergadering bijwonen indien u op de registratiedatum (16 april 2012) als certificaathouder
geregistreerd bent door een intermediair (als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer) of indien u bent
ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Meer informatie kunt u vinden op www.ing.com/ava.
Amsterdam, 29 maart 2012
De Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen

WALLSTREET

Beurzen VS
in de min
NEW YORK – Op Wall
Street heerste gisteren een mineurstemming. Deze werd ingegeven door een tegenvallend aantal orders voor duurzame goederen en een flinke
daling van de olieprijzen.
De Dow Jones-index sloot
0,5% lager op 13126,21 punten.
De S&P 500 daalde eveneens
0,5% tot 1405,5 punten en de
Nasdaq verloor 0,5% tot 3105
punten.
Nog voor de openingsbel
werd bekendgemaakt dat de
orders voor duurzame goederen, zoals wasmachines, in februari met 2,2% stegen ten opzichte van januari. Economen
rekenden op een stijging van
3% na een krimp van 3,6% in
januari.
Het lager dan verwachte
aantal orders temperde het enthousiasme onder beleggers.
Het rapport geldt doorgaans
als een indicatie van economische groei.
De prijs van een vat ruwe
Amerikaanse olie daalde met
1,8% tot $105,57. De daling
werd veroorzaakt door berichten dat overheden overwegen
hun strategische voorraden
aan te spreken om zo de hoge
benzineprijzen te verlagen.

Matige winst
Plus supers
Van een onzer verslaggevers
DE BILT – De winst van
Plus Supermarkten houdt te
wensen over. Op een omzet
van €1,965 miljard werd een
nettowinst geboekt van €11,3
miljoen. Dat is een winstmarge van iets meer dan 0,5%.
Dat is laag, ook in vergelijking met andere bedrijven in
de sector. Plus sloot in 2011 tien
winkels en opende er twee. Het
bedrijf heeft nu nog 259 winkels over.
Wel heeft de supermarktketen dankzij een goede kasstroom een banklening van €25
miljoen volledig kunnen aflossen. Dat heeft ervoor gezorgd
dat de financiële positie van het
bedrijf flink is verbeterd. De
solvabiliteit van de onderneming steeg tot 48,6%.
De netto-omzet van Sperwer
Groep, die als coöperatie goederen en diensten levert aan de
zelfstandige
Plus-ondernemers, groeide met 3,6% tot
€1,53 miljard.

door RONALD VAN GESSEL
en HERMAN STAM
BRUSSEL/ TOKIO – Waar
Europese
regeringsleiders
steeds meer vertrouwen krijgen dat de crisis in Europa
over haar hoogtepunt heen is,
waarschuwt de voorzitter van
de Amerikaanse centrale
bank, Ben Bernanke, dat herstel in de VS nog geen uitgemaakte zaak is. „De werkloosheid is nog veel te hoog om de
overwinning al op te eisen”,
tempert Bernanke het groeiende optimisme.
De Italiaanse premier Mario
Monti meldde gisteren tijdens
een werkbezoek in Tokio dat
de ’schokgolven’ in Europa nu
’bijna over’ zijn. Het Griekse
schuldenprobleem is onder
controle, Spanje bezuinigt en
de rente waartegen Italië nu
kan lenen is in vier maanden
niet zo laag geweest, zo somde
hij de voordelen op. Ook volgens bondskanselier Angela
Merkel is de crisis op zijn retour. Zij verwacht dat de leenkosten voor Duitsland op gaan
lopen omdat beleggers minder
gaan vluchten naar ’veilige havens’.
De door de internationale
markten bejubelde Monti wees
met de beschuldigende vinger
naar Duitsland en Frankrijk.
Die landen worden medeschuldig bevonden aan het ontstaan
van de Europese schuldencrisis, doordat ze al vlak na de invoering van de euro de Europese begrotingsregels hebben genegeerd. „Het waren Frankrijk
en Duitsland die losjes omgingen met overheidstekorten en
schulden”, aldus technocraat
Monti.
„Als de vader en moeder van
de eurozone de regels overtreden, dan kun je niet verwachten dat landen als Griekenland
zich wel aan de regels houden.”
Volgens de partijloze Monti
heeft Europa inmiddels grip gekregen op de schuldencrisis.
Hij verwacht niet dat Italië alsnog onder zware druk van de financiële markten komt te
staan, ook niet door de financiele problemen in Spanje.
„Besmetting komt zeker niet
van Spanje”, zei de Italiaanse
premier. „Ik ben ervan overtuigd dat Spanje op koers ligt
om de begroting op orde te krijgen.” Later deze week maakt
Spanje de nieuwe begrotingsplannen bekend. De Spaanse
regering wil €20 miljard extra
snoeien, vooral in het overheidsapparaat zullen harde
klappen vallen.
Volgens kredietbeoordelaar
Moody’s is er inderdaad sprake
van een stabilisatie in Europa,
maar „iedereen die nu roept
dat Europa uit de problemen is,

Bankensector weer
terug in wereldtop
Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM – De Nederlandse banksector is internationaal gezien weer groter dan vóór het uitbreken van de kredietcrisis. Dat meldt het Holland Financial Center (HFC) op basis
van gegevens van de Bank for International Settlements (BIS),
ook wel de ’centrale bank der centrale banken’ genoemd. Het
Nederlandse marktaandeel is ruim 4% en daarmee in absolute
als in relatieve zin hoger dan vóór de kredietcrisis.
De BIS meet elk kwartaal de we met een groot probleem en
internationale posities van alle kan de belastingbetaler bijbanken in de 43 grootste landen springen.”
wereldwijd. Uit de cijfers van
het laatste rapport, van maart
2012, blijkt dat Nederland zijn
zevende plaats verder heeft
verstevigd in het internationaal bankieren.
Het marktaandeel is ruim 4%
en is daarmee hoger dan vóór
de kredietcrisis, meldt het
HFC. De stijgende lijn van Nederland is sinds eind 2010 ingezet. De vijfde plaats op de wereldranglijst komt zelfs in het
vizier, zeker nu het marktaandeel van de Kaaiman Eilanden
(nu op plaats vijf) significant afneemt. Verder valt op dat Ierland de laatste jaren steeds lager op deze ranglijst vermeld
staat. .
Adjunct-directeur
Robin
Fransman van het HFC spreekt
van een ’mijlpaal’ dat de Nederlandse financiële sector internationaal weer terug is –
„zelfs ietsje beter” – op het niveau van voor de crisis. Hoogleraar financiële geografie Ewald
Engelen (UvA) heeft zo zijn bedenkingen bij het juichende
bericht van het HFC. „Het is
maar heel erg de vraag of dat
een goede zaak is. In de crisis
hebben we gezien dat Nederlandse banken erg groot zijn in
verhouding tot ons bruto nationaal product (bnp), dat ze erg
afhankelijk zijn van de interbancaire markt en dat ze zich
erg kort financieren”, zegt hij.
„Dat maakt ze kwetsbaar tijdens een crisis als er een soort
internationale run op de banken ontstaat. Als de interbancaire markt droogvalt, zitten

• Mario Monti: „Schokgolven Europese schuldencrisis bijna voorbij.”

FOTO: AFP

houdt de kiezers voor de gek.
Het is de taak van politici om
optimistisch te zijn, maar voorlopig wordt er nog wel even
doorgemodderd”, liet het ratingbureau optekenen.
Monti gaat ervan uit dat komende weekeinde op de informele bijeenkomst van EU-ministers van Financiën in Kopenhagen een besluit valt over
ophoging van het Europese
noodfonds richting de €1000
miljard. Daarvoor is waarschijnlijk extra hulp van het
IMF nodig. Duitsland zou akkoord zijn om het tijdelijke en
permanente noodfonds een
tijdlang samen te laten smelten
zodat er meer geld vrijkomt.
EU-president Herman Van
Rompuy meldde gisteren dat
de kans op een succesvolle top
in Kopenhagen groot is. Met

een groter noodfonds, dat ook
in staat zou zijn om Spanje hulp
te bieden, zouden handelaren
sneller bereid zijn om ook
kwakkelende eurolanden geld
uit te lenen.
Ook wordt er in de Deense
hoofdstad gesproken over de
nieuwe voorzitter van de Eurogroep, het overleg van de ministers van Financiën in de eurozone. De kans is zeer groot
dat de Duitse minister Wolfgang Schäuble (Financiën) de
eer krijgt. De baas van het tijdelijk noodfonds, de Duitser
Klaus Regling, zal dan waarschijnlijk wel plaats moeten
maken. De andere eurolanden,
en dan met name Frankrijk,
zullen het accepteren als Duitsland twee zulke belangrijke
Europese financiële posten in
handen krijgt.

Wolfgang Schäuble

Schatkistbewaarder
met slecht geheugen
BERLIJN – Wolfgang Schäuble is de ideale kandidaat
om de nieuwe chef van de eurogroep te worden. De gepromoveerde jurist houdt van Pruisische discipline, is opgeleid
als belastingambtenaar en beschikt al tientallen jaren over
grote bestuurlijke en financiële ervaring. Kortom, voor
vrijwel alle betrokkenen accepteerbaar om Luxemburger
Jean-Claude Juncker op te volgen als die naar verwachting
het bijltje erbij neergooit.
Europeaan,
Schäuble
maar ook als
(69) geniet het
een loyale overvolste vertrouheidsdienaar,
wen van kansevergat echter
lier Angela
dat hij in 1994
Merkel van
van een wapenDuitsland, het
handelaar
land dat in de
100.000 D-mark
eurocrisis de
had gekregen
leiding van het
en loog daarzwalkende
over in het
continent heeft
parlement.
overgenomen
Maar Merkel
en betaalmeesgunde hem een
ter inzake
PROFIEL tweede kans en
Zuid-Europa
Schäuble werd
is.
in 2005 weer bewindsman,
Dat was niet altijd zo. In
mocht vier jaar later zelfs het
1999 stak Merkel een politiek
departement van Financiën
mes in de rug van haar voorovernemen. Daar geldt hij als
ganger en leermeester Helstreng en vakkundig, alhoemut Kohl en diens kroonwel de Bondsrepubliek nog
prins Schäuble, die beiden
steeds twee biljoen euro
bij een smeergeldschandaal
schuld heeft en elk jaar de
rond de conservatieve CDU
tekorten tientallen miljarden
betrokken waren. De Zuideuro’s bedragen.
Duitser uit Baden-WürttemEen van zijn stokpaardjes
berg zat toen al – na een aanwas de belasting op finanslag – in een rolstoel en was
ciële transacties, die hij na
fractie- en partijvoorzitter
de eurocrisis in de EU wilde
van de machtige christendedoorvoeren. Maar zoals vermocraten.
wacht moest Schäuble bakDe viervoudige vader en
zeil halen. Nu moet hij bewijgelovige protestant, die niet
zen dat hij een teamplayer is.
alleen geldt als overtuigde

Die hasjkoning
zat gewoon thuis.
Hier om de hoek.

