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KERNVISIE 

De markten verslikten zich afgelopen week in de plotse opmars van het Corona-virus in het Westen. De S&P 500 verloor 10% in 

een week tijd. Dit is de snelste 10%-correctie ooit sinds de tweede wereldoorlog. Aan het slot van 28 februari noteerden slechts 3 

aandelen van de S&P 500 in een positieve korte termijn koerstrend. Een dergelijk ‘oversold’ niveau is vrij uitzonderlijk en kenmerkt 

zich vaak – maar niet altijd – door een herstel in de volgende weken en maanden. Uit onze statistieken sinds 1990 blijkt dat de 

markt in 75% van de gevallen hoger staat na drie maanden tijd en in 93% van de gevallen hoger na een jaar. In de zeldzame 

gevallen dat de S&P 500 toch lager noteert, bevindt de economie zich in een grote recessie (2001 en 2002) of financiële crisis 

(2008). Het lijkt ons voorlopig veel te voorbarig om recessie-alarm te slaan. We verlagen niettemin op de geplande bounce 

voorzichtigheidshalve onze aandelenpositionering naar neutraal. De verhoopte bounce kan aangegrepen worden om een klein 

beetje cash vrij te maken en af te wachten hoe de situatie evolueert. In geen geval slaan we totale paniek. Integendeel, de kans 

op herstel blijft groot, maar de kleine kans dat het Corona-virus escaleert naar een complete stilstand van de wereldeconomie 

negeren we niet. Ongetwijfeld vallen de macro-economische cijfers de volgende maanden fors tegen. Dit is wat de markt 

verdisconteert. In het slechtste geval gaan we een aantal volatiele weken tegemoet afhankelijk van hoe de Corona-situatie 

evolueert. Voor de doorwinterde lange termijn aandelenbeleggers biedt dit ongetwijfeld opportuniteiten aangezien een 

marktcorrectie ironisch genoeg steeds de uitzonderlijke kans biedt om eindelijk eens lager in te stappen en instapniveaus wat te 

middelen. Voor strategieën die streven naar meer kapitaalbehoud, benadrukken we dan weer het belang van diversificatie op vlak 

van activaklassen, regio’s en strategieën. Het wordt complexer navigeren en het creëren van meer robuuste 

beleggingsportefeuilles is een uitdagende taak waar onze adviseurs u graag mee op weg helpen. 

Tabel 1 aandelenreturns S&P 500 volgend op een uitzonderlijk oversold niveau 

 

Tabel 2 Asset allocatie richtlijnen per risicoprofiel 

 

REGIO’S & FACTOREN 

 We blijven de grote Westerse markten overwegen. Emerging en Frontier markets bieden ongetwijfeld betere 

opportuniteiten op de lange termijn, maar de golf aan negatieve economische revisies gekoppeld aan een zwak macro- 

en koersmomentum houdt ons nog steeds afzijdig. Opvallend wel, een aantal landen noteert nu aan 

koerswinstverhoudingen tussen de 5 en 12 met een verwachte winstgroei en winstgevendheid (kwaliteit) die gelijk loopt 

of hoger uitvalt dan de Amerikaanse en Europese large caps.  

 Japan plaatsten we vier weken terug van positief op negatief. Het cyclisch karakter zorgt opnieuw voor underperformance 

nu de wereldgroei opnieuw vertraagt. De regio biedt wel tal van opportuniteiten in bepaalde sectoren. Ons eigen MC 

Growth Fund neemt regelmatig posities in Japanse bedrijven die profiteren van trends op vlak van demografische 

veroudering, robotica, semiconductoren en gezondheidszorg. 

 Aandelenstrategieën die gebruik maken van factoren zoals groei, kwaliteit en momentum genieten nog steeds onze 

voorkeur. Waardeaandelen noteren in een honderdjarig perspectief uitzonderlijk goedkoop. Op langere termijn 

misschien een opportuniteit. Maar voorlopig houdt de combinatie van lage rentevoeten, zwak macro- en 

koersmomentum deze aandelen onder druk. Aandelen met hoge shareholder yield (dividend plus inkoop eigen aandelen) 

presteren relatief zwak sinds de start van jaar. Kwaliteitsaandelen binnen deze categorie houden tred met de markt. 

Small caps noteren goedkoop versus large caps na drie jaar van underperformance. De activaklasse heeft evenwel nood 

aan positief macro-economisch momentum om beter te kunnen presteren. Het Corona-virus stelt dit voorlopig ter 

discussie.  

start 1/04/1990

periode dagen later 1d 5d 10d 20d 60d 180d 240

minimum return -9,0% -18,3% -25,9% -28,2% -41,3% -49,6% -50,4%

gemiddelde return 0,0% 0,2% 0,3% 0,7% 2,1% 6,4% 8,7%

max return 11,6% 19,1% 21,6% 23,5% 38,2% 62,6% 63,9%

minimum return -9,0% -7,8% -15,4% -23,3% -22,0% -17,7% -9,0%

gemiddelde return 1,0% 2,4% 1,7% 2,9% 5,4% 15,1% 20,2%

max return 11,6% 19,1% 16,4% 22,2% 38,1% 62,6% 61,1%

aantal gevallen 57 57 57 57 57 57 57

positieve hit rate (%) 60% 63% 56% 65% 72% 79% 93%

volledige 

periode

periodes na 

oversold 

niveau

aantal dagen na oversold niveau 

TACTICAL CORE ASSETS --- N +++ last NOW min mid max last NOW min mid max last NOW min mid max

CASH LIKE EXPOSURES (<1Y) ▲ 10% 15% 0% 10% 100% 5% 10% 0% 5% 100% 5% 10% 0% 5% 100%

GLOBAL LONG ONLY FIXED INCOME . 43% 43% 0% 50% 100% 28% 28% 0% 35% 100% 3% 3% 0% 10% 100%

GLOBAL LONG ONLY EQUITY . 35% 30% 0% 30% 40% 55% 50% 0% 50% 65% 80% 75% 0% 75% 100%

ALTERNATIVES . 12% 12% 0% 10% 40% 12% 12% 0% 10% 65% 12% 12% 0% 10% 100%

total equity + alternatives 42% 40% 62% 60% 87% 85%

MODERATE BALANCED DYNAMIC
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SECTOREN 

 Er valt weinig verandering te bespeuren in onze sectorvisie. Gegeven de verhoogde volatiliteit en zwakkere macro 

omgeving verlagen we de industriële bedrijven om iets meer aandacht te schenken aan bedrijven uit de  

consumentensector en nutsector. 

 We blijven positief voor de gezondheids- en technologiesector, maar het belang van waarderingen wordt belangrijker 

dan ooit. Teveel betalen voor groeibedrijven die ontgoochelen zal meer en meer worden afgestraft.  

 Onze contrarian call op olieaandelen van begin dit jaar kon niet op een slechter moment vallen. Corona-angst duwt de 

olieprijs omlaag met een verdere underperformance van olieaandelen tot gevolg. Met een dividendrendement van 6% 

noteert de sector nu tegen een standaarddeviatie van 4: een situatie die zich, althans theoretisch, voordoet in slechts 

0,003% van de gevallen. Of de olieaandelen zijn absurd ondergewaardeerd of energiebedrijven gaan binnenkort knippen 

in hun dividend. Als de olieprijs gedurende lange tijd lagere regionen opzoekt, behoort dit tot de mogelijkheden. 

Oliebedrijven hebben echter de afgelopen jaren gewerkt aan hun cashflow-model en genieten momenteel van zeer hoge 

kasstromen. Dit laat de geïntegreerde oliemajors toe om aandelen in te kopen en een groeiend  dividend uit te betalen. 

We blijven positief.  

 De andere cyclische sectoren zoals financials & materials blijven we onderwegen. We verkiezen 

verzekeringsmaatschappijen en gediversifieerde financiële bedrijven boven banken binnen de sector. We verkiezen 

Amerikaanse banken boven Europese banken.  

OBLIGATIES 

 Kwaliteitsobligaties bewezen opnieuw hun meerwaarde ondanks het ultra lage rendement. Het blijven uitstekende 

bouwstenen van diversificatie met een negatieve correlatie t.o.v. meer risicovolle activaklassen.  

 Al meer dan een jaar hanteren we een negatieve outlook op high yield obligaties. Het rendement lijkt ons nog steeds veel 

te laag voor de onderliggende risico’s. Europese non-investment grade obligaties bieden momenteel 4% effectief 

rendement (twee weken terug was dit nog 3%). Dit lijkt aantrekkelijk versus een nul-rente, maar de kredietpremie (credit 

spread) versus de risicovrije staatsrente noteert nog steeds onder het twintigjarig gemiddelde van 5,5% .  High yield bonds 

presteren al twee jaar zwakker dan de brede obligatiebenchmarks. We blijven onderwogen. U zoekt risico beter op in 

aandelen en obligaties uit de groeilanden. Kredietpremies boven de 7% kan onze mening wellicht doen wijzigen. Nog een 

lange rit te gaan dus. Uitzonderlijke monetaire maatregelen van de ECB kan onze mening wel tussentijds doen wijzigen. 
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GEOPOLITIEKE SITUATIE & MARKTINDICATOREN 

 Het eerste Chinese  handelsakkoord, beter zicht op de Brexit-gevolgen en stijgende economische indicatoren deden tot 

vrij recent de onzekerheid dalen met stijgende waarderingen als gevolg.  

 Het Corona-virus gooit roet in het eten. Op de markten gooit er tussentijds trouwens altijd wel iets roet in eten. De 

afgelopen tien jaar werden gekenmerkt door enorme economische zorgen maar stijgende aandelenbeurzen.  Zolang de 

Corona-angst aanhoudt en het virus escaleert in de Westerse landen verwachten we een hogere volatiliteit. 

 Het positieve nieuws: de dagelijkse groeivoet in het aantal nieuwe Chinese infecties daalde recentelijk tot onder de 1%. 

Dit impliceert dat de infectie-piek in China nabij zou kunnen zijn. In een pessimistisch scenario escaleert de Chinese 

situatie echter opnieuw nu meer werknemers aan het werk zijn. 

 Het negatieve nieuws: In de regio’s buiten China blijft het aantal gevallen exponentieel stijgen. Dit vormt het grootste 

gevaar voor de wereldeconomie. Op zich is het slechts een zware griep, maar escalatie van de paniek en het stilleggen 

van bepaalde economische activiteiten, kan leiden tot een gevoelige groeivertraging. Op te volgen. 

Grafiek 1 Aantal nieuwe gevallen in China en Ex-China 

 

Bron: John Hopkins CSSE 

Grafiek 2 Simulatie van de Chinese infectie-piek 

 

Bron: MarketEar, JP Morgan 

LEIDENDE MACRO-ECONOMISCHE INDICATOREN & RECESSIE RISICO’S 

 Financiële condities flirten wereldwijd met stressniveaus. Dit mag niet lang aanhouden. Ook de centrale banken merken 

dit op en maakten sinds gisteren bekend dat er eventueel gecoördineerde acties kunnen plaatsvinden. Dit kan de 

financiële condities op de geld- en obligatiemarkten stabiliseren.  

 De eerste leidende indicatoren tonen inderdaad aan dat een economie compleet kan stilvallen als gevolg van het virus. 

Chinese PMI cijfers crashten onder 40. We verwachten echter een even sterk herstel in het volgend kwartaal als de 

infectie-piek inderdaad nabij zou zijn. Ook de wereldwijde manufacturing PMI valt terug tot 47. 

 Amerikaanse indicatoren houden voorlopig stand. Consumentenvertrouwen, job cijfers, werkloosheidsaanvragen en 

retail verkopen blijven sterk. Industriële indicatoren wijzen wel op verdere groeivertraging.  
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 De meeste leidende indicatoren slaan geen recessie-alarm maar de zogenaamde macro-trend is in tegenstelling tot de 

voorbije maanden opnieuw dalend.  

MONETAIR & BUDGETTAIR 

 De markten rekenen op een Amerikaanse renteverlaging en zelf een zogenaamde emergency cut behoort tot de 

mogelijkheden. Derivatenmarkten prijzen maar liefst vier renteverlaging in voor dit jaar. Jerome Powel, voorzitter van de 

Fed, voelt ongetwijfeld de druk om aan de eisen van de markt te voldoen. Als de markten verder dalen, volgt er 

ongetwijfeld een directe renteverlaging. Aandelenbeurzen zijn te belangrijk geworden voor de reële economie en 

oefenen een enorme invloed uit op het consumenten- en ondernemerssentiment. De markten bepalen nu vaak het 

toekomstig economisch verloop en niet omgekeerd. Een zelfregulerend marktmechanisme (creative destruction) waarbij 

aan een economie de ruimte wordt gegeven om zelf te vervangen wat niet werkt, wordt jammer genoeg steeds minder 

de norm. 

 Haruhiko Kuroda, voorzitter van de Japanse centrale bank (BOJ) , beloofde alles er aan te doen om de situatie te kalmeren. 

De BOJ pompte 5 miljard dollar in het banksysteem en kan opnieuw overgaan tot de aankoop van aandelen.  

 De Reserve Bank of Australia (RBA) verlaagde gisteren de rente als reactie op het Corona-virus. 

 De Chinese PBOC verlaagt de rente en geeft de grote staatsbanken de opdracht veel lakser te zijn voor ondernemingen 

met tijdelijke betalingsproblemen als gevolg van de economische stilstand. De Aziatische centrale banken verlagen nu al 

meer dan een jaar hun rentevoeten. Monetaire injecties werken steeds met een vertraging van één tot twee jaar op de 

reële economie. De positieve gevolgen hiervan beginnen wellicht nu pas door te sijpelen in het bedrijfsleven. 

 De ECB gaf aan klaar te staan indien nodig. 

WINSTEVOLUTIE & WAARDERINGEN 

 Bijna alle S&P 500 bedrijven hebben nu hun kwartaalcijfers gepubliceerd. De gerapporteerde winsten voor het vierde 

kwartaal van 2019 kwamen beter binnen dan verwacht. De winst groeide à rato van 3,1%. Een stuk hoger dan de initieel 

verwachte negatieve groei. Technologie, energie en nutsbedrijven verrasten het meest positief. Industriële bedrijven en 

REITS verrasten eerder negatief.  Voor dit jaar ligt de verwachting op 7% winstgroei. Begin dit jaar bedroeg dit 10%. De 

negatieve winstrevisies als gevolg van winstwaarschuwingen drukken momenteel het marktsentiment. De markt zelf  

verdisconteert volgens onze modellen ongeveer nul procent winstgroei voor 2020. Wellicht houden de negatieve 

winstrevisies aan tot de Corona-angst stabiliseert. 

 Aandelenmarkten in de VS en Europa blijven in historisch perspectief duurder gewaardeerd. Emerging markets zijn meer 

fair gewaardeerd na de verschillende sell-offs van de afgelopen twee jaar. Japan lijkt goedkoop. Een aantal landen in 

Latijns-Amerika, Oost-Europa en Azië noteren nu aan aantrekkelijk lange termijn niveaus.   

 Op relatief vlak noteren aandelen goedkoop versus staatsobligaties en bedrijfsobligaties. De forse daling in de 

Amerikaanse rentevoeten veroorzaakt een grote stijging in de Amerikaanse risicopremie (grafiek 3). 

Grafiek 3 relatieve waardering aandelen versus obligaties:  

 

Bron: Merit Capital Macro NB: hogere risicopremie = aandelen aantrekkelijker dan obligaties (en vice versa) 
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TACTISCHE ASSET ALLOCATIE VISIE/RICHTLIJNEN (3M-12M): aandelenregio’s en strategieën 

 

Bron: Merit Capital Macro, Bloomberg data NB: P/E = De price to earnings ratio of de koerswinst verhouding. DIV = De forward dividend yield of 

het verwacht dividendrendement voor de volgende twaalf maanden. Z10 = De standaarddeviatie (z-score) van de variabele versus het lange 

termijn gemiddelde over de afgelopen tien jaar. Standaarddeviaties geven de grootte van een afwijking weer versus het gemiddelde en variëren 

meestal tussen de -3 en de +3. Een z-score van -1 of +1 betekent dat de afwijking versus het gemiddelde zich voordoet in slechts 16% van de 

gevallen. Een z-score van -2 of +2 betekent dat de afwijking versus het gemiddelde zich voordoet in slechts 2,5% van de gevallen.De 

standaarddeviatie van een waarderingsratio zoals de koerswinstverhouding of het dividendrendement kan een idee geven van hoe ver de ratio 

zich bevindt t.o.v. zijn lange termijn gemiddelde. De afwijking kan een idee geven van de mate van onder- of overwaardering van de activaklasse. 

De interpretatie van waarderingsmultiples op zich is onvoldoende om de aantrekkelijkheid van een activaklasse te beoordelen. Een zorgvuldige 

analyse houdt tevens rekening met het momentum, de fundamentals, de kwaliteit en de macro-economische omgeving.   Geps = De verwachte 

winstgroei voor volgend jaar op basis van consensus analistenverwachtingen. ROE = de return on equity. Return on equity is een 

kwaliteitsmaatstaf en geeft de winstgevendheid weer. Groei ten koste van kwaliteit (winstgevendheid) kan waardevernietigend werken. Wanneer 

een onderneming de winst sterk laat groeien, maar de winstgevenheid (roe) blijkt lager dan de kapitaalkost (coe), vernietigt de onderneming 

waarde.   

 

WORLD EQUITY REGIONS YTD% 5D% 1M% 6M% 12M% 5Y% 10Y% P/E Z10 DIV Z10 GEPS ROE 

GLOBAL DEVELOPED . . -7% -7% -8% 1% 8% 35% 182% 16 0,3 2,7% 0,3 11% 12%

UNITED STATES . -6% -7% -8% 2% 11% 57% 302% 17 0,5 2,1% 0,5 11% 20%

CANADA -6% -7% -7% -1% 5% 12% 53% 14 -0,7 3,4% 1,9 9% 12%

EUROPE . -9% -7% -8% -1% 3% 10% 99% 14 -0,0 3,7% 0,1 10% 9%

Eurozone -10% -6% -8% -2% 2% 11% 78% 13 -0,1 3,7% 0,2 10% 9%
United Kingdom -13% -9% -11% -3% -3% -1% 86% 12 -0,6 5,2% 2,7 8% 9%

Nordics -6% -5% -6% 5% 6% 12% 118% 17 0,6 3,6% -0,1 10% 13%
Switzerland -6% -7% -7% 0% 15% 27% 174% 16 0,2 3,4% -0,2 9% 16%

JAPAN . -9% -6% -9% 0% 4% 22% 101% 10% 9%

PACIFIC EX-JAPAN -6% -5% -4% 4% 3% 21% 107% 16 -0,6 4,2% 2,2 6% 10%

EMERGING MARKETS . . -8% -6% -5% 3% 1% 16% 65% 12 0,4 3,2% 1,5 16% 12%

Latin America -15% -10% -11% -5% -8% 7% -2% - - - - 12% 14%

Russia -15% -11% -14% -1% 17% 76% 54% 6 0,0 9,0% 2,9 7% 12%

 Eastern Europe -15% -6% -10% -8% -13% 4% 18% 9 -1,8 4,8% 0,5 6% 8%

 Gulf -6% -3% -6% -5% -1% 3% 106% 12 -1,3 4,8% 2,3 9% 20%

India -7% -7% -7% -1% 3% 8% 68% 20 1,1 1,6% 0,5 20% 12%

Asean -15% -9% -11% -16% -13% -11% 83% 13 -2,0 4,1% 3,4 9% 14%

China -2% -4% 2% 10% 6% 32% 102% 12 0,4 2,3% -1,0 13% 12%

FRONTIER MARKETS -4% -4% -6% -1% 9% 17% 99% 10 -1,1 4,6% 1,1 13% 16%

Eastern Europe -3% -2% -5% 1% 17% 23% 23% 9 -1,8 5,2% 0,8 11% 16%

 Africa ex-south africa -7% -8% -9% -7% -6% -23% -10% 10 -1,7 4,5% 0,9 17% 20%

 Asia -9% -6% -7% -15% -15% 18% 79% 13 -0,7 2,3% -0,5 24% 18%

DEVELOPED EQUITY 

FACTORS (ST R A T EGIES)
YTD% 5D% 1M% 6M% 12M% 5Y% 10Y% P/E Z10 DIV Z10 GEPS ROE 

DEVELOPED WORLD -7% -7% -8% 1% 8% 36% 179% 16 0,3 2,7% 0,3 11% 12%

MULTI-FACTOR . -8% -8% -8% 0% 2% 29% 209% 14 -0,3 2,6% 1,6 8% 13%

GQM: GROWTH, QUALITY & 

MOMENTUM
. -5% -7% -7% 2% 13% 53% 270%

global momentum -2% -6% -6% 2% 15% 63% 308% 23 1,0 2,0% 0,6 10% 18%
global growth -4% -7% -7% 4% 15% 53% 237% 22 1,5 1,5% -1,5 14% 22%

global quality -7% -8% -8% 2% 10% 43% 264% 19 0,5 2,0% -0,9 10% 35%

LOW VOLATILITY . -4% -6% -6% -2% 11% 47% 218% 18 -0,5 2,9% 0,8 8% 10%

VALUE & SHAREHOLDER YIELD . -11% -9% -9% -1% 1% 23% 167%

global value -12% -9% -9% -1% -3% 11% 117% 9 -0,6 4,2% 2,2 10% 9%

global dividend -10% -8% -8% -2% 3% 24% 150% 12 -0,7 4,5% 0,7 8% 16%

global buybacks -12% -10% -10% -1% 3% 33% 233% - - - - - -

SMALL CAPS . -11% -9% -9% -2% -1% 29% 191% 18 -0,6 2,6% 3,5 15% 7%

TACTICAL VIEW

TACTICAL VIEW
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TACTISCHE ASSET ALLOCATIE VISIE/RICHTLIJNEN (3M-12M): wereldwijde sectoren 

 

Bron: Merit Capital Macro, Bloomberg data NB: P/E = De price to earnings ratio of de koerswinst verhouding. DIV = De forward dividend yield of 

het verwacht dividendrendement voor de volgende twaalf maanden. Z10 = De standaarddeviatie (z-score) van de variabele versus het lange 

termijn gemiddelde over de afgelopen tien jaar. Standaarddeviaties geven de grootte van een afwijking weer versus het gemiddelde en variëren 

meestal tussen de -3 en de +3. Een z-score van -1 of +1 betekent dat de afwijking versus het gemiddelde zich voordoet in slechts 16% van de 

gevallen. Een z-score van -2 of +2 betekent dat de afwijking versus het gemiddelde zich voordoet in slechts 2,5% van de gevallen.De 

standaarddeviatie van een waarderingsratio zoals de koerswinstverhouding of het dividendrendement kan een idee geven van hoe ver de ratio 

zich bevindt t.o.v. zijn lange termijn gemiddelde. De afwijking kan een idee geven van de mate van onder- of overwaardering van de activaklasse. 

De interpretatie van waarderingsmultiples op zich is onvoldoende om de aantrekkelijkheid van een activaklasse te beoordelen. Een zorgvuldige 

analyse houdt tevens rekening met het momentum, de fundamentals, de kwaliteit en de macro-economische omgeving.   Geps = De verwachte 

winstgroei voor volgend jaar op basis van consensus analistenverwachtingen. ROE = de return on equity. Return on equity is een 

kwaliteitsmaatstaf en geeft de winstgevendheid weer. Groei ten koste van kwaliteit (winstgevendheid) kan waardevernietigend werken. Wanneer 

een onderneming de winst sterk laat groeien, maar de winstgevenheid (roe) blijkt lager dan de kapitaalkost (coe), vernietigt de onderneming 

waarde.   

 

 

 

 

WORLD EQUITY SECTORS YTD% 5D% 1M% 6M% 12M% 5Y% 10Y% P/E Z10 DIV Z10 GEPS ROE 

COMMUNICATION SERVICES . -4% -6% -6% 1% 12% 18% 148% 17 1,3 2,0% -2,1 11% 11%

telecom -5% -7% -5% -1% 9% 8% 127% 12 -0,9 4,8% -0,1 4% 10%
media -12% -7% -9% -6% -1% 12% 208% 14 -1,3 2,3% 1,4 11% 16%

Interactive media & services . -2% -5% -6% 12% 26% 25% 25% 21 0,1 - -1,4 17% 21%

CONSUMER DISCRETIONARY . -7% -6% -7% -1% 7% 39% 287% 17 0,6 2,0% 0,2 13% 14%

auto & components -8% -6% -7% 3% -1% -8% 112% 9 -0,6 3,6% 1,3 11% 10%
durables & apparel -10% -6% -9% 2% 9% 38% 184% 17 -0,3 2,1% 1,7 10% 16%

retailers -3% -6% -6% 0% 12% 90% 431% 26 0,8 1,1% -1,0 16% 36%
services -11% -8% -10% -10% 3% 44% 238% 20 -0,2 2,5% 1,6 16% 24%

CONSUMER STAPLES ▲ -7% -7% -8% -6% 7% 23% 180% 18 0,0 3,1% 0,9 7% 22%

food, beverage & tobacco -7% -7% -8% -6% 6% 20% 188% 17 -0,5 3,6% 2,1 8% 23%
household & personal -7% -7% -8% -8% 10% 38% 177% 22 0,6 2,5% -0,5 7% 31%

f&s retailers -7% -7% -7% -3% 7% 15% 139% 18 0,6 2,3% -0,6 6% 14%

ENERGY . -20% -8% -13% -14% -21% -23% 15% 13 -0,6 6,1% 4,1 12% 9%
oil, gas & consumable fuel -20% -8% -13% -14% -20% -18% -23% 13 -0,6 6,1% 4,1 11% 9%

equipment & services -31% -9% -18% -16% -37% -61% -60% 15 -0,3 5,4% 4,1 26% 8%

FINANCIALS . -10% -8% -9% 0% 2% 22% 123% 11 -1,4 3,9% 2,1 7% 9%
banks -13% -8% -9% 0% -3% 9% 77% 9 -1,5 4,9% 2,3 6% 9%

insurance -9% -8% -9% -1% 4% 34% 187% 11 -0,7 3,7% 1,5 8% 11%
diversified financials -7% -7% -9% 3% 8% 29% 135% 13 0,0 2,4% 1,7 9% 9%

HEALTH CARE . . -6% -6% -6% 4% 8% 31% 259% 16 0,2 2,1% -0,4 11% 27%
Big Pharma -7% -6% -8% 4% 6% 13% 187% 14 -0,2 3,1% -0,2 11% 29%

Biotech & life sciences -1% -5% 2% 15% 12% 16% 444% 16 -0,4 2,1% 1,8 11% 68%
equipment & services -8% -6% -7% 1% 9% 65% 333% 18 0,4 1,2% 0,7 12% 17%

INDUSTRIALS ▼ -8% -6% -9% -1% 3% 32% 186% 16 0,3 2,4% 0,1 14% 14%
capital goods -9% -6% -9% 0% 3% 32% 179% 16 0,3 2,5% 0,2 15% 14%

transportation -11% -7% -11% -8% -5% 11% 143% 15 -1,1 2,4% 1,9 12% 14%
professional services -2% -7% -8% 2% 19% 59% 228% 24 1,8 1,7% -1,6 8% 24%

INFORMATION TECHNOLOGY . -2% -5% -7% 11% 26% 114% 411% 21 1,7 1,4% -0,1 15% 38%
software & services 1% -5% -6% 7% 25% 140% 497% 26 1,6 1,1% 0,3 13% 36%

hardware -7% -6% -10% 15% 28% 76% 302% 18 1,7 1,6% -0,2 16% 49%
semi conductors -5% -4% -5% 15% 29% 119% 397% 18 1,0 1,9% -0,7 18% 25%

MATERIALS . . -13% -8% -9% -5% -2% 10% 59% 16 0,2 3,4% 1,9 15% 10%
chemicals -12% -7% -8% -4% 0% 13% 150% 17 0,4 2,9% 2,1 13% 9%

metals & mining -16% -10% -12% -7% -8% 3% -13% 14 -0,0 4,4% 1,4 20% 10%
construction materials -14% -5% -11% -4% 4% 10% 72% 14 -1,8 2,9% 1,0 12% 9%

containers & packaging -11% -5% -9% -6% 0% 18% 174% 15 -0,1 3,0% 2,5 9% 17%

REAL ESTATE . -4% -9% -6% -4% 7% 23% 171% 24 0,2 3,7% 0,4 4% 5%

UTILITIES ▲ 0% -8% -7% 3% 15% 45% 126% 17 1,0 3,8% -0,9 2% 11%
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TACTISCHE ASSET ALLOCATIE VISIE/RICHTLIJNEN (3M-12M): fixed income & FX 

 

Bron: Merit Capital Macro, Bloomberg data NB: YTW = yield to worst voor obligaties of depositorente voor munten. De yield to worst geeft het 

effectief rendement weer van obligaties tot op de eerstkomende vervaldag. SPREAD = het verschil tussen het effectief rendement van de 

obligatieklasse en het effectief rendement van de risicovrije staatsrente voor een gelijkwaardige looptijd. Z10 = De standaarddeviatie (z-score) van 

de spread versus het lange termijn gemiddelde over de afgelopen tien jaar. De standaarddeviatie geeft de grootte van een afwijking weer versus 

het gemiddelde weer en varieert meestal tussen de -3 en de +3. Een z-score van -1 of +1 betekent dat de afwijking weer versus het gemiddelde 

zich voordoet in slechts 16% van de gevallen. Een z-score van -2 of +2 betekent dat de afwijking versus het gemiddelde zich voordoet in slechts 

2,5% van de gevallen. De z-score van de spread kan inzicht bieden in de mate van onder – of overwaardering van een activaklasse. 

 

 

 

 

FIXED INCOME YTD% 5D% 1M% 6M% 12M% 5Y% 10Y%
YTW/

DEPO

SPREAD

bps
Z10

DURATION .

CORE:  QUALITY FIXED 

INCOME 
. 2% 0% 0% 0% 8% 12% 50% 0,0% 68 -0,5 

EUR GOVERNMENT IG . 3% 0% 1% 0% 9% 13% 54% 0,0% 59 -0,5 

EUR short & medium term . 1% 0% 0% -1% 2% 5% 28% -0,4% 41 -0,6 

EUR long term . 7% 0% 1% 0% 22% 28% 119% 0,5% 84 -0,5 

EUR inflation linked . 1% -1% -1% -1% 8% 9% 27% -0,7% -

EUR CORPORATE IG . 1% -1% 0% 0% 5% 11% 48% 0,4% 114 -0,5 

MEDIUM RISK FIXED INCOME . 2% 1% 1% 2% 8% 16% 30% 1,1% 47 -0,5 

USD SPOT FX . 1% -2% -1% -2% 2% 1% 23%

US GOVERNMENT . 7% 0% 4% 4% 17% 20% 73% 1,1% - -0,8 

US CORPORATES IG 6% -1% 2% 5% 20% 30% 115% 2,4% 122 -0,5 

CAD . -2% -3% -1% -1% 3% 1% 8% 1,6%

GBP . -3% -4% -4% 5% -1% -13% 12% 0,6%

CHF 1% -1% 0% 1% 6% -3% 33% -0,7%

NOK . -5% -2% -2% -3% -5% -12% -9% 1,6%

SEK -1% -1% 0% 1% -1% -13% -3% 0,1%

JPY . 1% 0% 0% -3% 5% 12% 1% -0,2%

AUD -6% -3% -3% -4% -5% -6% 19% 0,8%

NZD -6% -4% -4% -2% -5% -5% 46% 1,3%

HIGH RISK FIXED INCOME .

PERPETUALS . .

COCO FINANCIALS ▼ 0% -3% -2% 6% 14% 42% 67% 4,7% 412 -0,5 

EUROPEAN HIGH YIELD . . -2% -2% -2% 1% 5% 19% 104% 3,9% 419 -0,2 

US HIGH YIELD . . -1% -2% -1% 2% 6% 29% 100% 6,2% 500 0,2

EM/FM HARD CURRENCY . .

EM government 1% -1% 0% 3% 10% 32% 91% 4,8% 367 1,2

EM corporates 4% -2% 1% 4% 14% 34% 119% 3,9% 292 -0,5 

EM HY -1% -2% -2% 4% 4% 40% 103% 8,5% 743 1,6

EM IG 3% -1% 1% 3% 14% 28% 78% 2,8% 167 -0,7 

EM Latin America 1% -2% -1% 5% 8% 30% 84% 7,2% 591 2,0

EM EMEA 0% -2% -1% 2% 11% 36% 88% 4,5% 332 0,5

EM Asia 3% 0% 1% 4% 12% 30% 87% 3,3% 223 -0,1 

EM/FM LOCAL CURRENCY ▼

EM governmet local currency -3% -2% -2% 2% 5% 14% 34% 4,0% 36 -2,4 

Africa  local currency 2% -1% 0% 12% 20% 11,9%

TACTICAL VIEW



MERIT CAPITAL Global Tactical Macro Outlook 03/03/2020 

9 
 

TACTISCHE ASSET ALLOCATIE VISIE/RICHTLIJNEN (3M-12M): alternatives 

  

 

Hans Heytens 

Head of Research/Portfolio Manager Merit Capital 

 

Disclaimer  
De Merit Capital macro-economische visie is een uitgave van Merit Capital, www.meritcapital.eu. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 

verveelvoudigd opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke 

toestemming van de uitgever. Dit document verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen 

aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. Merit Capital geeft 

echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen. 
 

 

LIQUID ALT. STRATEGIES YTD% 5D% 1M% 6M% 12M% 5Y% 10Y%

MULTI-MANAGER/

MULTI-STRATEGY
. . 1% - - 2% 8% 15% 70%

EQUITY HEDGE . -1% -2% -2% 0% 5% 4% 35%

Multi-Strategy . 1% - - 3% 9% 26% 101%

Equity Market Neutral . 0% -1% 0% -1% 1% -4% 16%

Fundamental Growth -2% -2% -2% -1% 5% 0% 32%

Fundamental Value . -1% -3% -2% 2% 6% 11% 42%

Quant Directional 2% - - 0% 7% 15% 80%

Energy Sector 1% - - 2% 5% 18% 54%

Technology/Health care Sector 2% - - 5% 12% 47% 189%

Short Bias 2% - - -11% -8% -24% -48%

EVENT DRIVEN . 3% -1% 1% 7% 12% 8% 48%

Multi-Strategy 0% - - 2% 6% 14% 69%

Activist 1% - - 10% 8% 24% 114%

Credit Arbitrage 2% - - 2% 7% 20% 116%

Distressed/restructuring 2% - - 0% 5% 5% 33%

Merger Arbitrage . 2% -1% 1% 2% 6% 13% 54%

Special Situations 3% -1% 1% 8% 11% 5% 47%

GLOBAL MACRO . . 3% -2% 1% -1% 10% -2% 18%

Multi-Strategy 2% - - 1% 10% 0% 48%

Active trading . 1% - - 0% 5% 11% 55%

Discretionary Thematic . 1% - - -1% 5% 12% 71%

Systematic Diversified CTA . . 3% -3% 1% -3% 14% 2% 26%

Cross Asset Trend Following CTA . . 4% -1% 2% -8% 13% -14% 37%

Currency: Discretionary 2% - - 0% 6% 3% 28%

Commodities 2% - - 0% 2% -3% 3%

RELATIVE VALUE ARBITRAGE . 3% -1% 1% 3% 8% 8% 40%

Multi-Strategy . 3% -1% 1% 3% 8% 6% 46%

Fixed Income - convertible 3% -1% 1% 3% 8% 20% 66%

Fixed Income - corporate 2% - - 1% 9% 24% 106%

Fixed Income - sovereign 3% - - 5% 11% 31% 83%

Volatility Arbitrage 1% - - 3% 11% 23% 72%

Tail Risk Strategies 2% - - -6% -8% -40% -52%

LISTED REAL ASSETS YTD% 5D% 1M% 6M% 12M% 5Y% 10Y%

Gold (physical) ▲ 6% -3% 1% 5% 24% 33% 42%
Oil (futures) -25% -8% -12% -18% -17% -8% -30%
Commodities ex-energy -4% -4% -2% 3% 0% -17% -4%
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