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Financiële markten consolideerden de afgelopen week. De plotse remonte de dagen ervoor was voor een 

deel toe te schrijven aan de stabiliserende maatregelen van centrale banken waardoor kopers opdoken, maar 

werd voor een stuk ook gedragen door het zogenaamde herbalanceringseffect: na de sterke koersdaling van 

de afgelopen maanden, schroeven pensioen- en allocatiefondsen hun posities in aandelen terug naar hun 

referentiegewicht via de verkoop van obligaties. Uit bepaalde cijfers blijkt dat hierdoor ongeveer een triljoen 

dollar vloeide richting aandelen. Deze koopdruk valt vanzelfsprekend wat terug nu een nieuw kwartaal van 

start gaat. Deze week willen we u enkel kort ons dashboard presenteren dat we ook wekelijks in ons 

investeringscomité hanteren om door het bos de bomen te blijven zien. Het kan u en ons helpen een duidelijk 

zicht te behouden op de positieve en negatieve evoluties die het meest bepalend zijn in ons risico-proces op 

korte en lange termijn. 

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 budgettaire 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 dat traag op 

gang komt, maar uiteindelijk explodeert in de loop van 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 er meer dan 

dertig bedrijven tegen de klok 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.  

 

Tot volgende week.         

Sub-Investeringscomité 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. 
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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)

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 . . ▲

budgettaire stimuli ▲

FUNDAMENTALS & WAARDERINGEN (LT)

winstgroei en guidance . .

absolute waardering 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.

VISIE

COMMENTAAR

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

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

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

Een aantal technische patronen wijst op mogelijkheid dat de lows opnieuw kunnen worden doorbroken. Indien de S&P

500 echter 2650 opwaarts doorbreekt, ziet het beeld er technisch toch beter uit op korte termijn (higher lows).

De macro-economische data zullen de komende maanden ongewtijfeld barslecht 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.

▲

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.
.

.

0% van de aandelenindices wereldwijd bevindt zich in een opwaartse langetermijntrend. Slechts 9% 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.

De globale monetaire stimuli zijn extreem agressief (10% van het BBP). Centrale banken ondernemen bovendien veel

sneller actie dan tijdens de grote financiële crisis van 2008. Dit stemt ons zeer positief. We spreken over meer dan 7

triljoen dollar aan geplande steunmaatregelen. Dit moet de financiële condities verhelpen en het sentiment

ondersteunen. Ook de wereldwijde budgettaire stimuli zijn ongezien: 5 triljoen dollar ondertussen. In de VS wil men

nogeens 2 triljoen dollar aan infrastructuurwerken lanceren. Europa blijft wat achter. Als de Corona-angst later wegebt

en de economieën stabiliseren, worden we wakker in een oceaan van liquiditeit en ultralage rentevoeten.

Heel wat bedrijven gaan ongewtijfeld negatieve winstgroei publiceren in 2020. 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.

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. Wereldwijd 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 zal 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

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

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 afgelopen week wel een lichte verbetering merkbaar. Iets

minder in de banacire geldmarkten. De centrale banken helpen dit te verlichten.

Een aantal indicatoren wijst op een grote risico-averse positionering bij bepaalde marktspelers, echter onvoldoende om

te spreken van een extreem negatieve positionering. 

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

extreem negatief. Retailbeleggers in de VS zijn nog niet uiterst negatief. 


