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De afgelopen twee maanden waren we getuigen van een lawine aan extreem volatiele wijzigingen in 

sentiment en in economische data omwille van het Corona-virus. De financiële schade op de wereldwijde 

aandelen- en obligatiemarkten valt uiteindelijk nog mee. Complete paniek was opnieuw een slechte 

raadgever zoals zo vaak het geval is op de financiële markten. Beleggers in breed gediversifieerde 

portefeuilles - over alle activaklassen heen met aandacht voor multi-strategie diversificatie - lijden slechts 

licht verlies. Beleggers in geconcentreerde strategieën worden wél geconfronteerd met extreme uitkomsten. 

Bepaalde cyclische strategieën vertonen grote verliezen. Defensieve en meer groeigerichte strategieën staan 

nauwelijks op verlies. Binnen de markten was er een enorm verschil tussen de winnaars en verliezers. We 

zien dit zowel op strategie-, thema-, sector- en landenvlak. Winnaars blijven niet winnen en vice versa, vooral 

niet op lange termijn. Vroeg of laat keert de trend, maar voorlopig blijven we nog steeds de defensieve 

regio’s, factoren, landen en sectoren overwegen: de Verenigde Staten, groei, kwaliteit, momentum, 

gezondheidszorg, technologie en consumentengoederen. In portefeuilles met een flexibele asset allocatie 

adviseren we een licht onderwogen positie in aandelen (bijna neutraal) en overwegen we alternatieve stijlen 

die in volatiele tijden meer decorrelatie- en diversificatievoordelen bieden. We houden nog steeds iets meer 

cash aan dan normaal en onderwegen obligaties. We geven u een kort overzicht mee van de belangrijkste 

trends op de financiële markten. 

GLOBAL MACRO  

 Heel wat landen starten de plannen op voor een graduele heropening van hun economie. De corona-

curves worden vlakker, hospitalisaties nemen af en immuniteit (antilichamen) neemt toe. De markt 

hoopt op een vrij snelle heropstart. Uit China, dat ongeveer twee maanden vooruit loopt, leren we 

dat ongeveer 90% van de zware industriële sectoren het werk heeft hervat. De meeste fabrieken 

draaien wel nog maar op 70% capaciteit. De Chinese dienstenindustrie heeft het echter veel 

zwaarder te verduren. Het herstel verloopt daar nog heel moeizaam. De westerse economieën zijn 

veel meer consumentengericht (diensten). Dit trekt de hoop op een snel economisch V-herstel in 

twijfel. 

 De macro-economische data zijn barslecht. Wat kunnen we anders verwachten na een wereldwijde 

lockdown? De snelle crash van een maand eerder anticipeerde de huidige economische malaise. Nu 

het uitkijken is naar herstel zijn we vooral gefocust op de snelheid van het herstel. Herstellen gaan 

we sowieso, zo leren ons historische pandemieën. Economieën heropenen zich, maar we twijfelen 

wat aan de sterkte van het herstel, gegeven de omvang van de shock en gegeven de eerste Chinese 

indicaties. Vandaar dat we nog steeds de klemtoon leggen op defensieve sectoren, regio’s en 

thema’s. Dit kan dit jaar snel en frequent wijzigen. We bekijken het week per week.  

 Economie en financiële markten lopen niet altijd gelijk. Momenteel is er wel een zeer grote 

discrepantie tussen het verloop van de financiële markten en de macro-economische situatie. Dit is 

te danken aan het snelle optreden van de centrale banken en overheden. We hamerden hier de 

afgelopen weken al meermaals op. De omvang van de steunmaatregelen is ongezien en ze nemen 

nog steeds toe. Autoriteiten hopen om de markten redelijk ongeschonden doorheen deze pandemie 

te loodsen, tot nu toe met succes. In sommige regio’s lopen de fiscale en monetaire stimuli al op tot 

meer dan 30% van het bruto binnenlands product. Dit kan eind 2020 de kaap van 40% overschrijden. 

Don’t fight the Fed? Dit beursgezegde blijkt - tot grote frustratie van sommige waarnemers - nog 

steeds van toepassing. 

 De koerswinstverhoudingen nemen toe. Momenteel betaal je in de VS 22 keer de verwachte 

jaarwinst. Eind 2019 stond deze multiple op 20. Je betaalt nu dus meer voor winsten die lager zullen 

komen te liggen. De verwachte winst per aandeel is voor de S&P 500 intussen al gezakt van 175 USD 

naar 130 USD, een daling van 25%. Wat is er hier aan de hand? Op het eerste zicht lijkt de markt 

compleet gek geworden. Maar markten zijn ook vaak efficiënt en kijken niet enkel op korte termijn. 

De intrinsieke waarde van een bedrijf wordt maar voor 5% tot 10% bepaald wordt door de vrije 

cashflows van het eerste jaar. De intrinsieke waarde van een onderneming op vandaag wordt vooral 

bepaald door de potentiële langetermijncashflows die vijf tot twintig jaar later zullen worden 

gerealiseerd.  
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Die cashflows moeten worden verdisconteerd aan rentevoeten die nu extreem laag liggen. 

Koerswinstverhoudingen stijgen als de rente zakt, inflatie zakt en de centrale banken geld creëren. 

In een dergelijke omgeving betalen beleggers meer voor toekomstige winsten.  Hoeveel bent u 

bereid te betalen voor een winstgevend bedrijf in een wereld waar risicovrije rentevoeten negatief 

zijn,  de inflatie laag is en de centrale banken liquiditeiten inbrengen als nooit tevoren? Uit ons 

statistisch model blijkt dat een koerswinstverhouding op indexniveau van 25 of meer niet onmogelijk 

is in tijden van negatieve rentevoeten en exploderende geldhoeveelheid. Momenteel noteert de S&P 

500 rond 2880 punten. 

o Als de verwachte winst van de S&P 500 uiteindelijk 40% zakt zoals tijdens 2008  (van 175 USD 

naar 105 USD) dan bekomen we een intrinsieke waarde voor de S&P 500 van 2625 punten. 

o Een winstval van 50% brengt ons bij een intrinsieke waarde van 2187 punten.  

o Als de winstval vanaf hier stabiliseert (-25% winstval) dan bekomen we een intrinsieke 

waarde van 3280 punten.  

o Bovenstaande scenario’s geven ons een fair value range voor de S&P 500: tussen de 2.187 

en 3.280.  

 Als we kijken naar technische indicatoren dan zien we de marktbreedte verbeteren. Heel wat 

aandelenindices noteren tegen sterke weerstand maar een uitbraak zou op korte termijn opnieuw 

leiden tot technische aankopen. Ook pure trendvolgers maken zich klaar om bij verdere uitbraak te 

kopen. Dit kan de markten in sneltempo - puur op basis van momentum - toch opnieuw 5% tot 10% 

hoger plaatsen, tot frustratie van velen. Vergeet niet, de markt is er vaak op uit om op korte termijn 

zo veel mogelijk spelers op het verkeerde been te zetten. De korte termijn pain trade lijkt opwaarts. 

Misschien dat we vanaf dat punt meer optimisme zien in de markt die uiteindelijk terug ruimte laat 

voor neerwaartse verrassingen eenmaal duidelijk wordt dat er op langere termijn geen V-herstel 

komt.    

ASSET ALLOCATIE 

 Zelf zitten we op korte termijn ook wat gevangen tussen een negatieve en positieve denkwijze. 

Enerzijds vrezen we voor de grote macro-economische terugval (winstval) met een trager herstel dan 

verwacht. Anderzijds blijven we ook open staan voor een zeer optimistisch gedachtegoed dat zich 

focust op de omvang van de stimuli en dit gekoppeld aan uiterst lage rentevoeten voor de komende 

jaren. Het sentiment en de positioneringen zijn ook extreem negatief wat ruimte laat voor opwaartse 

bijsturing. De beste strategie is om bij grote onzekerheid niets te doen. In dat opzicht wijzigen we 

onze hoofdallocaties voorlopig niet t.o.v. vorige maand en blijven we - zoals reeds vermeld - licht 

onderwogen in aandelen. De afgelopen weken kochten we zelf ook wat bij. In onze flexibele 

strategieën leunen we momenteel dicht aan bij een neutrale positionering in aandelen. Eerder dan 

ons proactief te positioneren zullen we ons op korte termijn meer laten leiden door de markt zelf.  

Dit betekent bij technische uitbraak en positieve trends het aandelenpercentage opschroeven en 

vice versa in een risk-off omgeving. In dat opzicht gedragen we ons op korte termijn - op vlak van 

asset allocatie - meer als trendvolgers dan waardebeleggers.  

 Op regionale basis zijn er grote waarderingsverschillen merkbaar. Groeimarkten noteren volgens 

sommige waarderingsratio’s onder de dieptepunten van 2008. Ook heel wat andere landen laten 

zeer interessante waarderingen optekenen. Voorlopig onderwegen we nog steeds emerging 

markets, maar dit kan in de loop van het jaar wijzigen. Groeimarkten (behalve China) bevinden zich 

nog steeds in negatief koersmomentum versus Amerikaanse aandelen. Wel zien we hoopgevende 

signalen in winstmomentum en groeimomentum. 
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 Op sectorvlak verkiezen we nog steeds defensieve sectoren (consumentengoederen, 

gezondheidszorg) in combinatie met technologie-aandelen. Cyclische sectoren zoals banken, 

verzekeraars, industrie en auto’s blijven onderwogen. Pas indien de macro-economische indicatoren 

stabiliseren in combinatie met een sterk cyclisch koersmomentum, kunnen we sommige van deze 

sectoren misschien gaan overwegen. Zeer lange termijn beleggers die posities lang kunnen 

aanhouden, kunnen wel koopjes doen in sommige van deze sectoren. Let wel op voor kwaliteit 

(winstgevendheid, balans,…)! 

 Op obligatievlak worden we voor het eerst sinds twee jaar positiever over bedrijfsobligaties. De 

kredietpremies zijn fors toegenomen waardoor beleggers eindelijk worden vergoed voor het risico. 

Bovendien interveniëren de centrale banken nu ook in deze markten. We worden wat voorzichtiger 

in onze selectie van staatsobligaties uit de groeilanden. De sterkte van de dollar en de kapitaalvlucht 

doet heel wat kleinere landen pijn. De kans op staatsfalingen stijgt. Er zijn opportuniteiten in deze 

obligaties, maar een zorgvuldige inschatting van de kans op faling is meer dan ooit van cruciaal 

belang.   

 

 

 

Tot volgende week. 

Sub-Investeringscomité Merit Capital 
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