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Het herstel op de meeste financiële markten zet zich nog steeds verder als gevolg van de uitzonderlijke 

monetaire en budgettaire maatregelen. Het idee van vrije markten is nu - omwille van de inmenging van 

centrale autoriteiten - wel heel ver te zoeken op de aandelen- en obligatiemarkten. Aandelen stegen deze 

week wereldwijd 3%. Investment grade en high yield obligaties veerden respectievelijk 1% en 2% op. In de 

minst gemanipuleerde macromarkten – wisselkoersen - blijven we wel een risk-off omgeving zien. De 

Amerikaanse dollar, Zwitserse frank en Japanse yen evolueren sterk en bevinden zich nog steeds in een risk-

off omgeving. Wisselkoersen uit de groeilanden stabiliseren licht, maar veren nauwelijks op zoals we meestal 

zien in een werkelijk economisch herstel. Ook de zogenaamde Carry-strategieën (kopen van hoogrentende 

munten door het lenen in een laagrentende munt) presteren nog steeds heel zwak. Dit toont duidelijk aan 

dat heel wat markten – dankzij interventie – niet langer samenlopen met de macro-economische cyclus. De 

beurs en de economie lopen trouwens zelden perfect gelijk, maar in tijden van grote recessie is het toch 

uitzonderlijk om een divergentie van een dergelijke orde van grootte te observeren. Dit is exact de reden 

waarom we niet enkel aandacht mogen schenken aan het macro-economische verhaal. Onze filosofie is om 

de markten steeds te bestuderen vanuit verschillende dimensies die afwisselend doorheen de tijd in belang 

kunnen variëren: geopolitiek en nieuws, marktindicatoren (trend, momentum, technische analyse, financiële 

condities, sentiment,…), economische indicatoren, monetair en fiscaal beleid, fundamentele winstevolutie 

en waarderingen. Bovendien is er meestal wel ergens een stierenmarkt bezig. Bepaalde sub-activa kunnen 

sterk afwijken van de grote hoofdindices. Zelfs in tijden van recessie. De huidige positieve trends zijn vooral 

waarneembaar in defensieve munten, technologie (cloud, e-sports, gaming, semiconductoren,…), 

farmaceutische sectoren, niet-cyclische consumentengoederen en diensten, goudmijnen, fysiek goud, 

uranium en bepaalde alternatieve strategieën zoals trendvolgers en global macro trading. 

De marktfocus ligt momenteel vooral op het nieuws (Corona), marktindicatoren en het monetair en fiscaal 

beleid. In dat kader herhalen we nogeens de positieve evoluties die het algemeen marktsentiment 

(koerswinstverhouding) ondersteunen: 

 Zowel in Europa als in de VS begint men na te denken over graduele heropening van de economie nu 

het aantal nieuwe Corona-gevallen afvlakt. Momenteel zijn er intussen ook 70 bedrijven bezig aan 

een race om een vaccin. Onderzoekers aan de universiteit van Oxford startten deze week als eerste 

met een zesmaandelijkse klinische proef op een 500-tal personen. Massaproductie van het vaccin 

zou nu al van start gaan. Als alles goed gaat, kunnen er vanaf oktober vaccins geleverd worden aan 

de meest kwetsbare groepen. Uit studies blijkt nu ook duidelijk dat het virus sneller afsterft in warm 

weer.  

 Financiële condities verbeteren op de meeste geld- en obligatiemarkten. Uit heel wat positie- en 

sentimentsindicatoren blijkt nog steeds dat een overgroot deel van de marktspelers uiterst negatief 

gestemd is. Vanuit een contrarian perspectief is dit positief. De overgrote meerderheid heeft reeds 

verkocht en haar risico-posities verlicht. 

 Na de monetaire injecties van de afgelopen weken is het nu afwachten wat Europa zal doen. Deze 

week kunnen we ons wellicht opnieuw aan positief nieuws verwachten. De komst van Corona-

obligaties is een reële mogelijkheid. Hierbij zou Europa als één unie obligaties uitgeven die kunnen 

aangewend worden voor fiscale steunmaatregelen ten behoeve van gezinnen en ondernemingen. 

 De aandelenbeurzen verdisconteren momenteel een zeer korte recessie waarbij de positieve reële 

groei terug aanknoopt vanaf het derde kwartaal van 2020. Beurzen bodemen gemiddeld 3 tot 6 

maanden uit voor de reële economie bodemt. De vraag is echter of dit niet te optimistisch is (zie 

verder)? 
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De  aandelenmarkten negeren voorlopig ook heel wat negatieve evoluties die belangrijk zijn om te volgen: 

 De laatste dagen neemt het aantal nieuwe Corona-gevallen in sommige landen opnieuw toe (Spanje, 

VS). In China werd een kleine stad opnieuw in lockdown geplaatst na een plotselinge opstoot van 300 

nieuwe besmettingen. 

 De credit spreads op staatsobligaties in de periferielanden neemt opnieuw toe. En dit ondanks de 

belofte van de ECB om er alles (1 triljoen EUR) aan te doen opdat er geen grote verschillen in 

prijsvorming zouden ontstaan tussen Europese staatsobligaties. 

 Uit historisch onderzoek weten we dat cyclische waarden, waarde-aandelen en industriële 

grondstoffen in de eerste fase van een nieuwe stierenmarkt fors beter presteren dan de 

hoofdindices. Tot nu toe zien we dit hoegenaamd niet. 

 De waardering van heel wat wereldwijde aandelenindices (landen en sectoren) is uitzonderlijk laag 

geworden. Dat is positief voor langetermijnbeleggers die wereldwijd kunnen en durven beleggen.  

De huidige waardering van Amerikaanse aandelen lijkt echter los te staan van de realiteit. Voor het 

eerst zien we de koerswinstverhouding stijgen tijdens de start van een grote winstval. De monetaire 

bazooka’s, de ultra lage renteomgeving en inflatie zijn hiervoor verantwoordelijk. Dit ondersteunt 

het sentiment. Echter, de koerswinstverhouding (niveau van 22 nu opnieuw) lijkt na de 

beursheropleving toch te hoog in vergelijking met andere parameters: De VIX (volatiliteit) noteert 

nog steeds boven de 35, economische cyclische indicatoren wijzen op een diepe, grote recessie en 

het winstmomentum is uiterst negatief. Er is een duidelijk gevecht gaande tussen de stieren die 

wijzen op het belang van de liquiditeitsinjecties en de beren die hameren op de grootte van de 

recessie en komende winstval.  

HOE KUNNEN WE DE MATE VAN HET ECONOMISCH HERSTEL OPVOLGEN? 

Macro-economische analyse is vrij nutteloos tijdens de start en de piek van een exogene shock (Corona-

crash). Enkel marktindicatoren en financiële condities kunnen in een dergelijke omgeving hulp bieden. Nu de 

piek voorbij is en we ons middenin de recessie bevinden, kan het wel nuttig zijn om macro-indicatoren op te 

volgen. Wat ons vanaf hier vooral interesseert is hoe snel we economisch herstel zien en hoe sterk de 

opleving zal zijn. Een compleet overzicht per regio zal u terugvinden in onze macro-outlook die begin 

volgende maand wordt gepubliceerd. We delen echter al graag enkele bevindingen. De meeste macro-

indicatoren worden op maandbasis gepubliceerd (met dan nog enkele dagen en weken vertraging) en geven 

een overzicht van de voorbije maand. Je kijkt dus telkens ongeveer anderhalve maand terug in de tijd. 

Meestal volstaat dit om een redelijk beeld te vormen van het macro-economisch momentum. In de huidige 

omgeving verkiezen we echter ook indicatoren die nog sneller kunnen informeren. In dat kader zijn er een 

aantal interessante alternatieve datasets (gratis) beschikbaar. We presenteren onderstaand enkele 

voorbeelden. U kan ze opslaan in uw webbrowser en zelf opvolgen bij interesse. 

Volgende week publiceren we een grote global macro outlook in PowerPoint formaat. Een beknopte 

Nederlandstalige versie en een uitgebreide Engelstalige versie zal ter beschikking worden gesteld op 

aanvraag. Ze zijn wel vrij raadpleegbaar op onze  website en Linkedin.  

Tot volgende week. 

Sub-Investeringscomité Merit Capital 
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Opentable.com/state-of-industry 

Opentable.com is een site waar je online restaurants kan reserveren. De website publiceert dagelijks de groei 

in reservaties (60.000 restaurants in zeven landen) t.o.v. vorig jaar. Ideaal dus om snel een kentering te 

observeren. Opvallend, de dataset gaf vroegtijdig signalen van economische verslechtering. Momenteel nog 

nergens heropleving. 

Tabel 1 Groei in reserveringen tussen 20/02/2020 en 11/03/2020 

 

Tabel 2 Groei in reserveringen afgelopen dagen en weken 

 

https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ 

Op de site van Tomtom kan je voor de grootste steden wereldwijd op dagelijkse basis de verkeersituatie 

polsen. Interessant zijn de grafieken die aangeven hoeveel procent file er is t.o.v. een genormaliseerd niveau 

in 2019. Deze indicatoren correleren met economische activiteit in het algemeen. We merken het volgende 

op: 

 In de Chinese grootsteden is de verkeerssituatie op weekdagen terug volledig genormaliseerd. Let 

wel, tijdens de weekends blijft de verkeerssituatie nog steeds extreem kalm. Twee dagen op zeven 

is er nog steeds nauwelijks economische activiteit. 

 De Brusselse files blijven afwezig. De afgelopen dagen zagen we toch een lichte stijging in het verkeer. 

  In New York blijft het voorlopig volledig windstil.  

Grafiek 1 Beijing/Londen/Brussel/New York: verkeerssituatie afgelopen 7 dagen versus gemiddelde 

van 2019 
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https://www.google.com/covid19/mobility/  

Google publiceert iedere dag mobiliteitsrapporten die aan de hand van mobiele gegevens een beeld schetsen 

van de mobiliteit rond verschillende plaatsen. Dagelijks kan u speuren naar trends die wijzen op tekenen van 

herstel. U kan zoeken per stad en per land. We merken het volgende op: 

 Mobiliteit in België is nog steeds mijlenver verwijderd van de baseline. We zien wel voor het eerst 

licht herstel in mobiliteit in publiek transport (transit stations) en werkplekken (work places).  

 Mobiliteit in de Verenigde Staten is vanzelfsprekend ook gecrasht, maar er is een opflakkering rond 

werkplekken de afgelopen dagen. 

 De volgende weken en maanden kunnen deze mobiliteitsrapporten een beeld vormen van de sterkte 

van het herstel. De trend kan sneller duiding bieden dan wat de traditionele klassieke 

maandindicatoren tonen. 
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Grafiek 2 België mobiliteitsrapport   Grafiek 3 Verenigde Staten mobiliteitsrapport 
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https://triviumchina.com/2020/03/07/coronavirus-getting-china-back-to-work/  

Financieel onderzoeksbureau Trivium publiceert iedere dag de China Activity index die voor kleine, 

middelgrote en grote ondernemingen het hervattingspercentage weergeeft. Het goede nieuws is dat 

ongeveer 80% van de ondernemingen het werk opnieuw heeft hervat. Veel van die ondernemingen draaien 

wel nog maar op 70% capaciteit. Bovendien is de bezettingsgraad binnen die bedrijven terug aan het dalen 

nu ook Europa en de VS zich in lockdown bevinden. Het slechte nieuws is dat de hervattingsgraad lijkt te 

stagneren. Ook die curve wordt blijkbaar vlakker. Maar dat is dan een negatieve evolutie. Dit wijst immers 

op het feit dat het wellicht veel moeilijker wordt om de resterende 20% van de economie te heropstarten. 
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https://www.jimstock.org/ 

De New York FED begon recent met de publicatie van een interessante wekelijkse activiteitindex. De index 

wordt berekend aan de hand van een tiental individuele indicatoren die op zich vrij volatiel zijn, maar samen 

toch een compleet beeld schetsen van economische groei. De indicator staat op -11%. Dit impliceert dat als 

de situatie niet zou wijzigen de komende weken en maanden, de groei van de economie in dit kwartaal 11% 

lager zou liggen dan een jaar ervoor. 

 De val in economische groei wordt groter dan het dieptepunt van 2008. De trend is nog steeds 

dalend. De trend kan echter snel wijzigen.  

 In maart en april 2009 begon deze indicator te stabiliseren. Dat liep samen met de start van een 

nieuwe stierenmarkt in de S&P 500. Momenteel is er nog geen herstel in economische activiteit. De 

S&P 500 leeft wel op. De komende weken moeten we absoluut stabilisatie en herstel zien in deze 

indicator om de remonte in de S&P 500 te rechtvaardigen.   

 De indicator zal ons ook een idee geven van de snelheid van het komende herstel in vergelijking met 

vorige recessies.  

Grafiek 4 de WEI-index: Weekly Economic Index (NY Fed) 
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