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Financiële markten vierden afgelopen week verder feest als gevolg van het lanceren van een nieuwe bazooka 

door de Amerikaanse centrale bank (FED). Aandelenmarkten hadden met +10% hun beste week in meer dan 

30 jaar tijd. Vergeet ook niet dat dagen en weken met de grootste stijgingen steeds plaatsvinden tijdens de 

grootste berenmarkten. Ook bedrijfsobligaties van het type investment grade en high yield herstelden fors. 

Obligaties uit de groeilanden noteerden stabiel met een meer voorzichtig herstel. Goud steeg verder op het 

nieuws van een exploderende geldhoeveelheid. Grondstoffen en koper, de werkelijke barometer van de 

wereldeconomie, aarzelen en twijfelen aan de huidige beurshausse. Hierbij onze belangrijkste observaties 

van de afgelopen week: 

 De wereldwijde Corona-curve (totale infecties) vlakt nog niet af. Wel is er hoop op afvlakking 

aangezien het dagelijkse aantal nieuwe gevallen (tweede afgeleide van de curve) wereldwijd nu voor 

het eerst gedurende 3 opeenvolgende dagen, niet langer gevoelig stijgt. De markten kijken naar die 

tweede afgeleide. Vooral in Europa, maar ook in de VS is er afvlakking op het dagelijks aantal nieuwe 

gevallen. Ook hoopgevend zijn een aantal studies waaruit blijkt  dat 10% tot 30% van de bevolking in 

Westerse landen misschien al geïnfecteerd is geweest met een werkelijk sterftecijfer van rond de 

0,4%. Tenslotte blijkt uit een aantal studies in de VS dat 20% tot 50% van het aantal geteste personen 

reeds antilichamen heeft ontwikkeld. Dit is enorm bemoedigend. Daaruit zou immers blijken dat een 

deel van de bevolking het virus inderdaad heeft gehad, maar belangrijker nog, immuniteit heeft 

ontwikkeld. Wetenschappers hopen dankzij antilichamen snel een vaccin te vinden. De hoop op een 

snelle economische heropstart wordt door gezondheidsadviseurs echter nog steeds afgeblokt. Als 

we China als voorbeeld nemen, zou een economische geleidelijke heropstart pas voor begin juni zijn. 

En dit met extreem strenge maatregelen: in China blijven de scholen gesloten, grote events zijn er 

verboden en de angst op een tweede golf zit er goed in.  

 De Amerikaanse centrale bank (FED) lanceerde deze week een nieuwe bazooka van 2,3 triljoen dollar 

(10% van het BBP). De Amerikaanse stimuli overstijgen al 20% van het BBP. Ook de Japanse overheid 

lanceert een stimuli-programma à ratio van 20% van de economie. Deze steunmaatregelen zijn 

extreem groot. We kunnen het belang hiervan niet genoeg benadrukken. We spreken niet langer 

over bazooka’s, maar over nucleaire aanvallen. Weliswaar met heel positieve gevolgen. De 

maatregelen tijdens de grote financiële crisis lijken peanuts in vergelijking met wat we nu zien. We 

zien voor het eerst de controversiële moderne geldtheorie in werking treden. Helikoptergeld 

(rechtsreeks geld op uw rekening) is trouwens niet veraf. De Amerikaanse centrale bank gaf de 

markten te kennen dat ze ongelimiteerd staatsobligaties en hypotheekobligaties zal en kan kopen. 

De FED koopt via speciale vehikels nu ook bedrijfsobligaties op. Zowel op de primaire als de 

secondaire markt. Die doen de kredietpremies dalen. Aandelen kunnen volgen. Bovendien treedt de 

centrale bank voor het eerst sinds zijn bestaan nu werkelijk op als lender of last resort. Gewone 

bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen zullen rechtstreeks kunnen lenen van de FED via een 

commerciële bank die de administratie verzorgt. Europa blijft opnieuw achter met een steunpakket 

van slechts 0,5 triljoen EUR voor gans de Eurozone. De ECB gooit wel zelfopgelegde regels overboord 

en gaf aan de banken mee dat ze als waarborg ook lagere kwaliteit aanvaardt als waarborg 

(Griekenland, bedrijfsleningen,…) voor zij die geld nodig hebben.  

 De financiële markten gaan voorlopig akkoord met de gelanceerde steunpakketten. Ook wij sloegen 

de afgelopen week opnieuw wat aan het kopen en leunen nu opnieuw dichter aan bij een neutrale 

visie en positie op aandelen. Het kan snel keren.  Meer zekerheid is er nu ook omtrent 

bedrijfsobligaties waarvan we wellicht kunnen stellen dat ze sneller kunnen herstellen. Financiële 

condities verbeteren wereldwijd, maar we blijven op gestreste niveaus. Het herstel in financiële 

condities verloopt wel sneller dan in 2008. Een positief signaal. Wel blijft de marktbreedte nog wat 

achter in het herstel en blijven cyclische aandelen achter. Normaal gezien leven de cyclische waarden 

het eerst op in een nieuwe beurshausse. Enkel de laatste dagen zien we ook een sneller herstel in 

cyclische sectoren. Dit is hoopgevend en we volgen dit graag verder voor u op.  
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 “The million dollar question” is: “hebben we de bodem gezien?”. Niemand die het exacte antwoord 

hierop weet. Als we kijken naar de grote investeringsbanken roept de helft ja en de andere helft nee. 

Grote en gedurfde uitspraken zijn er genoeg te vinden. Eerder dan de markten te bekijken vanuit een 

ja/nee-bril, lijkt het beter om de markten te beoordelen in termen van kansberekening. Als u ons 

vorige week deze vraag had gesteld, zouden we “ja” antwoorden met slechts een kans van 40%. Na 

deze week denken we dat we de bodem hebben gezien met een kans van 60%. Onthoud echter dat 

voor de meeste beleggingsstrategieën specifieke aandelen- en obligatieselectie veel belangrijker is 

dan alle macro-economische analyses. Dit is hoe we momenteel werken in onze eigen strategieën. 

Market timing en macro is ondergeschikt aan beleggingshorizon, strategiekeuze, stock picking en 

bond picking. Kwaliteit, groei en momentum gecombineerd met risicobeheer en een flexibele 

opinie zonder ego kenmerkt onze filosofie. 

 U mag zich wellicht blijven verwachten aan extreme volatiliteit. Volgend kwartaal zien we de eerste 

winstcijfers van bedrijven binnenstromen. Bepaalde macro-economische data wijzen nu al op de 

grootste economische val in meer dan 100 jaar voor de komende twee kwartalen. Heel tijdelijk van 

aard? Wellicht wel. Schrikwekkend? Enorm. Snel herstel? Dankzij de fiscale en monetaire hulp wordt 

de kans op een tweede grote financiële crisis kleiner met de dag. Zeker geen all clear signaal, maar 

we zijn iets positiever gestemd dan de voorbije week.  
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TACTICAL ASSET ALLOCATION VIEW

TACTICAL MACRO INDICATOREN --- N +++

GEOPOLITIEK (kortere termijn)

Corona ▲

MARKTINDICATOREN (kortere termijn)

technische patronen

ultra korte termijn aandelentrend (dagen/weken)

korte termijn aandelentrend (weken)

lange termijn aandelentrend (maanden)

lange termijn marktbreedte ▲

financiële condities/stress ▲

korte trend in financiële condities/stress < ▲

Zijn de positioneringen te negatief/positief? .

Is het beleggersentiment te negatief/positief? . ▲

ECONOMISCHE INDICATOREN & RECESSIE 

WATCH (kortere termijn)

economische timing modellen ▼ .

macro-economisch momentum . .

kredietcyclus .

kans op recessie . . .

MONETAIR & FISCAAL (kt & lt termijn)

monetaire stimuli . . .

fiscale stimuli .

FUNDAMENTALS & WAARDERINGEN (LT)

winstgroei en guidance . .

absolute waardering - VS aandelen .

absolute waardering - ex-VS aandelen . .

relatieve waardering aandelen . .

fundamentals bedrijfsobligaties . .

bedrijfsobligaties investment grade waardering . .

bedrijfsobligaties high yield-waardering . .

staatsobligaties waardering . . .

Bron: Merit Capital Macro NB: Een neertwaartse/opwaartse pijl wijst 

op een wijziging in visie of verandering in situatie t.o.v. vorige keer.

De tweede kwartaalwinstcijfers komen eraan. De daling in de S&P 500 verdisconteert al een winstval van ongeveer 20%. 

Analisten hebben hun winstverwachtingen nog maar 5% terugggeschroefd. Winsten vallen gemidded 30% tijdens een 

recessie. De koerswinstverhoudingen (sentiment) worden echter ondersteund door de interventie van de centrale 

banken.

Aandelen noteren voor het eerst sinds lang goedkoop. Niet spotgoedkoop. Amerikaanse aandelen noteren fair maar 

bieden hoge kwaliteit. Ex-USA noteert goedkoop. Asean landen noteren zeer goedkoop. Wereldwijde verwachte 

jaarlijkse langetermijnreturns (10 jaar) liggen nu rond de 8% versus 4% eind vorig jaar.

Bedrijfsobligaties noteren voor het eerst sinds lang zeer goedkoop.De waardering houdt veel meer rekening met een

recessie dan aandelen. Wel gaat een deel van de high yield-bedrijven failliet gaan. S&P rekent intussen op een

faillissementspercentage van 10% voor dit jaar. Zorgvuldig geselecteertde high yield-obligaties en emerging obligaties

met minieme kans op faling, kunnen hier zeer aantrekkelijk zijn. Investment grade is aantrekkelijk.

10% van de aandelenindices wereldwijd bevindt zich in een opwaartse lange termijn trend. Al 15% van de aandelen in

de S&P 500 bevindt zich in een opwaartse langetermijntrend. We zien dit tijdens een beursrally graag stijgen boven de

20% om de hausse te kwalificeren als voldoende sterk op langere termijn. Er is verbetering.

De meeste trendindicatoren wijzen op een aanhoudende neerwaartse trend. Enkel de zeer korte termijn indicatoren

staan positief. Gegeven de sterkte  van de koersval, kunnen er  korte, maar zeer sterke rallies plaatsvinden.

De financiële condities (volatiliteit, risicopremies, bancaire stress, rentevoeten, geldmarkten,…) op de markten blijven

precair wat wijst op extreme stress in het systeem. Er is de deze week gevoelige verbetering merkbaar. Intussen ook op

de geldmarkten.

Een aantal indicatoren wijst op een grote risico-averse positionering bij bepaalde marktspelers. Corporate insiders

kopen ook aan record tempo.

Een aantal indicatoren wijst op een vrij negatief sentiment bij bepaalde marktspelers. Nieuwsbrieven zijn bijvoorbeeld

extreem negatief. Retailbeleggers in de VS zijn ook meer negatief. Contrarian bullish.

De monetaire steunmaatregelen werden deze week nog agressiever. De FED lanceert een ongeziene nucleaire aanval op

de financiële markten. Weliswaar met positieve ondersteunende gevolgen. Ongelimiteerde inkoop van staatsobligaties

en hypotheekobligaties zolang als nodig. Interventie op de markt voor bedrijfsobligaties: investment grade en fallen

angels. Rechtsreekse leningen aan normale bedrijven. De Japanse overheid lanceert ook een nucleair stimulus-

programma ter waarde van 20% van de totale Japanse economie. Europa blijft opnieuw achter met steunmaatregelen

ten belope van 2% van de Eurozone-economie.

▲

.

.

VISIE

▲

De macro-economische data zullen de komende maanden ongetwijfeld bar slecht zijn. Dit zagen we de afgelopen week

ook in de werkloosheidsaanvragen, ISM cijfers en diverse vertrouwensindicatoren. De wereldwijde koersval van 30%

verdisconteert al voor een stuk de verwachting op negatieve economische groei. De kans op een grote recessie (met een

zware winstval) lijkt ons reëel. Aandelenmarkten verdisconteren een kans op een recessie tussen de 60% en 80%.

Aandelenselectie in de juiste sectoren is momenteel van uiterst belang. Wij onderwegen nog steeds de zwaar cyclische

sectoren. Bepaalde thema's winnen ook in deze omgeving; tech, gaming, cloud, voeding,...Pas in de late tweede jaarhelft 

verwachten we een fors herstel in wereldwijd economische groei.

260 werd opwaarts doorbroken op de S&P 500. Daar is nu steun. 2900 61% retracement volgende doel. 

Wereldwijd blijft het aantal nieuwe Corona gevallen stijgen. De VS staan aan de start van de storm. Er is opmerkelijk

verbetering vatbaar in Europese landen! De curve zal vlak worden. De kans op een tweede golf blijft afwachten. Blijven

bepaalde maatregelen langer van toepassing met lagere economische activiteit tot gevolg?

COMMENTAAR
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 We concluderen dat de volatiliteit op korte termijn ongetwijfeld hoog blijft. Er is een reële kans op 

een tweede correctie. De omvang van de monetaire en fiscale stimuli zetten ons echter ook aan het 

twijfelen. Deze maatregelen zijn zo extreem groot en worden zo snel geïmplementeerd dat ze wel 

degelijk een enorme positieve impact (zullen) hebben. Als de wereld snel genoeg aan het werk kan, 

wordt dit een normale recessie. Dit doet ook pijn, maar dan wordt het geen aanslepende financiële 

crisis. We geloven niet in een V-herstel. Daarvoor is de opgelopen schade wellicht reeds te groot. 

Maar een U-herstel die traag op gang komt, maar uiteindelijk explodeert ergens volgend jaar behoort 

wel degelijk tot de mogelijkheden. Hiervoor moeten alle regio’s terug economisch actief zijn, over 

hun Corona-piek heen met voldoende aanwezige testen die een dagelijks normaal leven mogelijk 

maken. Intussen werken meer dan dertig bedrijven tegen de klok in, aan een vaccin. Ook bepaalde 

studies wijzen op het positieve effect van medicijnen die efficiënt de zware gevallen kunnen 

bestrijden. Dit kan leiden tot een lagere hospitalisatiegraad. Voldoende hoop en slaagkansen op dat 

vlak dus.  

De zon schijnt buiten. Geniet ervan. Wij wensen u prettige paasdagen! 

Tot volgende week.         

Sub-Investeringscomité Merit Capital 
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