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2020 zal in ieders geheugen gegrift blijven
als het jaar waarin de covid19-pandemie een
enorme impact heeft gehad op éénieders
dagelijks leven, en op de wereldwijde economische activiteit. Beleggers onthouden hierbij
de enorme monetaire, fiscale en budgettaire
steunmaatregelen die centrale banken en
overheden in stelling hebben gebracht om de
economische impact van deze sanitaire crisis
te bestrijden. En met als gevolg hiervan dat
financiële markten algemeen hun waarderingen zagen toenemen, weliswaar met grote
verschillen tussen de prestaties van winnaars
en verliezers bij deze “stay at home”- en “work
at home”- realiteit.
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Terugkeer naar
een “nieuw
normaal”
Met de productiestart en de uitrol van enkele
veelbelovende vaccins in het eerste semester
van 2021 gaan we van het scenario uit dat we
een herstelfase in de economische activiteit
mogen verwachten in de tweede jaarhelft.

Maar om een heel aantal redenen wordt
dit voor financiële markten en actoren
een herstel naar onbekend terrein.
• Macro-economisch: van een atypische
recessie … naar een atypisch herstel?
Vandaag lijken de markten enkel oog te hebben voor
positieve factoren: met de komst van een vaccin wordt
verwacht dat consumptiebestedingen terug gaan
toenemen, ook de overwinning van Joe Biden in de VS
heeft de markten hoopvol gestemd, en er wordt verwacht
dat centrale banken verdere ondersteuning gaan bieden.
Daartegenover staat dat, zo abrupt we in het begin van
2020 in een wereldwijde recessie zijn beland, zo traag
en geleidelijk de economische herstelfase zal verlopen.
De klassieke kenmerken die een recessie voorafgaan,
namelijk oververhitting van de economie, met ondermeer
stijgende rente en inflatie, zijn grotendeels achterwege
gebleven. We verwachten dat ook de kenmerken van

een typische conjuncturele herstelfase niet éénduidig
zullen waar te nemen zijn: zeker, de indicatoren die
consumenten-en ondernemersvertrouwen weergeven
worden verwacht om verder te verbeteren, nu ook in de
zwaar getroffen dienstensector, naarmate de uitrol van
een vaccin succesvol verloopt. Maar anders dan in een
normale herstelfase, zullen tegelijk ook de gevolgen van
de covid-crisis, impact op de werkgelegenheid en een
mogelijke faillissementsgolf, met een vertraging nu pas
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duidelijk worden. En dit in een context waarin begrotingstekorten (het laatste jaar met meer dan 8 biljoen
USD)1 en bedrijfsschuldgraad zijn toegenomen. Een
geleidelijk en onzeker pad naar economisch herstel dus,
en het mag dan ook niet verwonderen dat de OESO een
zeer brede vork hanteert om de BBP groei tegen eind
2021 in te schatten, namelijk tussen -2,75% en + 5%.
1 Institute for International Finance

• Aandelenmarkten: geen klassieke cyclische stijlrotatie naar de nieuwe winnaars
Gezien de coronarecessie niet te vergelijken is met een
normale cyclische recessie, mag er ook niet zo maar van
worden uitgegaan dat tijdens de herstelfase het vooral
de cyclische aandelen zullen zijn die zullen profiteren van
economische heropleving, ten nadele van groeiaandelen

die in 2020 de afgetekende winnaars waren tijdens de
crisis. Nochtans doet de stijlrotatie na de aankondiging van de goede werkzaamheid van enkele vaccins in
november het omgekeerde vermoeden. In de hoop dat
ook de economische activiteit terug zou normaliseren na
uitrol van een vaccin, waren het de voorheen afgestrafte
sectoren, cyclische aandelen en waarde-aandelen, die

de nieuwe winnaars werden, zoals energie-aandelen en
financials. En dit ten nadele van de winnaars van 2020, de
“stay at home” – en “work at home” – sectoren die koersstijgingen kenden tot 30%, en op de Amerikaanse aandelenmarkt zelfs tot 50% : online retailers zoals een Amazon,
Big Tech (zoals Google), communicatie, hardware en
software, alles wat te maken heeft met huisrenovatie,
en in meer bescheiden mate uiteraard ook farma2.
Toch verwachten we dat groeiaandelen structureel de
wind in de rug zullen blijven krijgen in 2021. We mogen
er immers niet van uit gaan dat centrale banken, in een
context van gigantische schuldopbouw, geneigd zullen
zijn om de rente binnen afzienbare tijd te verhogen. Deze
quasi nul rente maakt voor beleggers vooral de toekomstige winstgevendheid van bedrijven aantrekkelijk, typisch
voor groeibedrijven. Daar tegenover staat dat waarderingen, opnieuw in tegenstelling tot bij een cyclische
recessie, hoog gespannen staan bij dit type aandelen.
Klassieke waarde-aandelen zoals nutsbedrijven, kunnen
dan ook weer aantrekkelijk worden eens deze terug
dividenden beginnen uit te keren na het magere 2020.
In 2021 komt het erop aan om selectief te zijn, in
een mix van zowel groeiaandelen, als cyclische en
waarde-aandelen, en op zoek te gaan naar bedrijven met
groeivooruitzichten die vandaag door de markt ondergewaardeerd worden. Dat betekent meteen ook dat we
verder moeten kijken dan enkel opportuniteiten onderkennen in bepaalde regio’s en sectoren, maar werkelijk
het potentieel op bedrijfsniveau moeten analyseren.
2 Bloomberg
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• Onomkeerbare trends en nieuwe
politieke doelstellingen
Toch zijn er bedrijfsactiviteiten die rugwind zullen
genieten van trends van “anders werken en anders consumeren” die tijdens de coronapiek nog werden versterkt.
Ook zullen sommige sectoren voordeel halen uit de
strategische doelstellingen die gepaard gaan met de
verschillende economische relanceplannen. Zo
is de trend van digitalisering, automatisering en
e-commerce tijdens de coronacrisis ontegensprekelijk versneld. Echter moet nu selectiever binnen
die sector worden gekeken naar opportuniteiten.
Hierbij denken we aan ondernemingen actief in
5G-infrastructuur, IoT (Internet of Things) en cloud
computing, eerder dan de “Big Tech” winnaars
van tijdens de crisis. Deze zijn reeds duur gewaardeerd en krijgen wereldwijd ook steeds meer tegenwind
op gebied van reglementering en anti-trustbepalingen.
De strijd tegen de klimaatopwarming, met groene
investeringen en hernieuwbare energie, heeft dan weer
ontegensprekelijk zijn momentum gevonden als focus
bij de verschillende fiscaal-budgettaire relanceplannen
die de economische impact van de covid pandemie
moeten bestrijden. In Europa is er de Green Deal en
moet 30% van het relanceplan van de EU aangewend
worden voor “groene” initiatieven. In de VS heeft Joe
Biden al aangegeven dat het land vanaf dag 1 van zijn
presidentschap terug het Parijs-akkoord zal vervoegen
die zero-CO2 uitstoot beoogt tegen 2050. Maar ook in
China is duurzame groei een speerpunt in het nieuw
5-jarenplan. Hoewel ze niet in het Parijs-akkoord zitten,
stellen ze zich toch de doelstelling voorop om tegen

2060 CO2-neutraal te worden. Tot slot te vermelden
dat de VN-conferentie (COP26) over klimaatveranderingen, die doorgaat in november 2021, grote gevolgen
zal hebben voor de manier waarop we in de toekomst
gaan produceren en consumeren. In elk geval is duidelijk dat het thema “duurzaamheid” op die manier structureel ondersteund zal worden in de verschillende

We verwachten dat de coronacrisis
vooral ten goede zal komen
aan de landen in Noord-Azië,
voornamelijk China.
beleggingssegmenten. Denk maar aan “green bonds”
in het obligatiegedeelte, of “hernieuwbare energie” of
“groene infrastructuur” in het aandelengedeelte.

• Noord Azië, en China in het bijzonder,
nemen een voorsprong. En de US(D)?
Terwijl de Verenigde Staten in de meer dan 10 jaar
volgend op de financiële crisis van 2008 de duidelijke winnende regio waren, zowel in economische
activiteit als in marktperformantie, verwachten we
dat de coronacrisis vooral ten goede zal komen aan
de landen in Noord-Azië, voornamelijk China.
Op korte termijn stellen we vast dat deze regio, beter dan
de westerse landen, in staat is geweest om de pandemie
te controleren, en ze hebben dan ook al een ruime
voorsprong genomen in de economische herstelfase.
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Op te merken is dat China als enig land 2020 al zal
afsluiten met een BBP-groei van meer dan 2%, tegenover een wereldwijde groeivertraging van 5%, en China
is daarmee nu al terug op de economische activiteit
van pré-Corona3. Aziatische markten worden dan weer
bevoordeeld door een zwakke dollar, en waarvan we
verwachten dat deze verder onder druk zal staan door
een enorme opbouw van overheidstekort in de VS.
Maar er zijn ook meer structurele redenen: China zet
haar weg verder naar meer interne consumptie en
groei, maar een belangrijk gegeven is dat de kapitaalmarkten er opener en volwassener worden. Niet
onbelangrijk als je weet dat de Renminbi obligatiemarkten al zo’n 15 biljoen USD vertegenwoordigen4.
De Aziatische aandelenmarkten kennen dan weer een
grote weging in de groeisectoren van de toekomst
zoals technologie- en onlinespelers. Tot slot is ook op
te merken dat, na jaren te maken te hebben gehad met
een trend van hoog oplopende handelsspanningen,
het aanstaande presidentschap van Biden mogelijks
een meer constructieve handelsdialoog zal teweegbrengen. Sino-Amerikaanse spanningen zullen daarbij
echter niet verdwijnen (Biden herhaalde dat “he will
be tough on China”) in de context van een oplopend
handelstekort van de VS met China en de strijd voor
technologisch leiderschap. Wel is het te verwachten
dat de trend naar handelsisolationisme afgebogen
wordt naar het smeden van bondgenootschappen.
Getuige hier het recent vrijhandelsverdrag tussen de
ASEAN-landen met ondermeer China en Japan.
3 IMF
4 HSBC

Deze verwachte evoluties brengen ons
tot de volgende vooruitzichten voor
de verschillende activaklassen:
• AANDELEN:
Aandelen lijken vandaag vrij duur geprijsd, zeker ten
opzichte van – en ondanks – de negatieve winstgroei die
bedrijven in 2020 hebben gekend, in Europa tot zelfs meer
dan 35% winstafname5. De massale liquiditeitsinjecties
van centrale banken, voor een balanstotaal van vandaag
zo maar even 28 biljoen USD6, zijn daar uiteraard niet
vreemd aan en hebben de koersen van risicovolle activa
naar boven toe gestuwd en de markten lijken daarbij ook
al verdere monetaire steun van centrale banken grotendeels te hebben geïntegreerd in hun valorisaties. Belangrijk
voor 2021 wordt dan ook in welke mate de herneming
van winstgroei van ondernemingen het koersniveau zal
kunnen ondersteunen. Als we de huidige waarderingen
immers afzetten tegenover de verwachte winstgroei van
binnen 12 maand (en de huidige inschatting is dat die op
wereldwijd niveau terug 34% zou stijgen7) wanneer het
economisch herstel ingezet is, lijken de huidige koersen al
correcter geprijsd. Maar meteen betekent dit ook dat de
markten in 2021 terug meer voeling zullen krijgen met de
economische realiteit in plaats van de “artificiële” steun
van centrale banken, én dat ondertussen bij de minste
twijfel over de werkzaamheid of uitrol van het langverwachte vaccin, deze markten met volatiliteitsgolven zullen
reageren en schipperen tussen hoop en vrees.

> Onze voorkeur in beleggingsstijl gaat, zoals al
aangegeven, uit naar een mix van groeiaandelen,
met opnieuw posities opbouwen in cyclische en
waarde-aandelen. Bij groeiaandelen komt het erop aan
om aandelen met irrealistisch hoge waarderingen te
vermijden en te kiezen voor deze activiteiten die ook
blijvend toekomstperspectief hebben ook buiten een
lockdowncontext.

5 LFAM
6 Federal Reserve, European Central Bank, Bank of Japan, People’s Bank of China
7 LFAM
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Bij waarde-aandelen blijft het oppassen met “value
traps”: bedrijven kunnen ook goedkoop zijn voor
een goede reden. Klassieke waarde-aandelen
zoals nutsbedrijven, kunnen dan weer aantrekkelijk
worden eens deze terug dividenden beginnen uit te
keren na het magere 2020 en “industrials” kunnen
profiteren van de geleidelijke heropeningen na de
pandemie.

> Thematisch worden een aantal sectoren ondersteund
door de budgettaire relancepolitiek en politieke
doelstellingen, zoals eerder gesteld. Hierbij denken we
aan hernieuwbare energie en leveranciers van technologische infrastructuur zoals 5G en bedrijven
actief in artificiële intelligentie en big data.
> Hoewel beleggingsopportuniteiten zich eerder
in de sectoren en individuele bedrijven zullen
situeren dan in bepaalde geografische regio’s,
zijn er volgende aandachtspunten:
‣ Op middellange termijn vinden we het beter
om geen overwogen positie te hebben in de
VS. Aandelenmarkten zijn er het duurst, en
naar boven gestuwd door de grote weging van
de GAFAM-waarden (Google, Apple, Facebook,
Amazon, Microsoft ) in deze markt. Op kortere
termijn valt te vrezen dat een nieuwe golf van de
pandemie, na Europa, ook in de VS het economisch herstel zal impacteren.
‣ De Eurozone biedt kansen na een moeilijk jaar
2020 in de mate dat cyclische waarde-aandelen,
met een groot aandeel in Europa, geleidelijk
een inhaalbeweging kunnen inzetten op groeiaandelen bij economisch herstel in 2021. Voor
Europese aandelen stellen we geen grote blootstelling voor in het VK: hoewel er in extremis
een “kerstdeal” werd bereikt tussen het VK en
de EU, zal de deal nog niet meteen frictieloze
handel betekenen. We verwachten dan ook nog
in de komende maanden (en jaren?) verdere
onderhandelingen en mogelijkse spanningen
tussen beide partijen. Het is echter niet zozeer

het Brexitproces op zich die tot voorzichtigheid
noopt, dan wel de mogelijke impact van deze
aanhoudende onzekerheid op de GBP, en dus ook
op de winstgevendheid van Britse bedrijven die

Japanse aandelen zouden in beperkte
mate een aanvulling kunnen zijn
in het aandelengedeelte van de
portefeuille.
export-afhankelijk zijn.
‣ China en Noord-Azië, zoals Korea en Taiwan,
hebben goede groeivooruitzichten op lange
termijn. Samenvattend hebben ze sneller hun
herstelfase kunnen inzetten na de corona-impact, en zijn ze relatief goedkoper geprijsd dan
de westerse aandelenmarkten. Maar ook hun
kapitaalmarkt wordt structureel performanter, de
landen hebben overwegend een lagere schuldgraad, en de regio telt veel economische activiteit
die optimaal inspeelt op lange termijntrends als
nieuwe technologische toepassingen. Ook wordt
verwacht dat de tegenwind door bitse handelsspanningen de afgelopen jaren enigszins aan
kracht zal inboeten.
‣ Japanse aandelen zouden in beperkte mate
een aanvulling kunnen zijn in het aandelengedeelte van de portefeuille. Ze zijn uitgesproken
goedkoop gewaardeerd, en tegelijk blijft de
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Japanse centrale bank de koersen ondersteunen
door blijvend ETF’s op Japanse aandelen op
te kopen. Het is bij uitstek een cyclische markt
die zou kunnen profiteren van een economisch
herstel post-covid, en het blijft historisch een
goede indekking in de portefeuille tegen de
impact van mogelijke toekomstige geopolitieke
spanningen.

• OBLIGATIES:
In de huidige context van (quasi) nulrente en de
verwachting dat de achterlopende macrodata zoals
werkloosheid en faillissementsgraad nog verder
dreigen te stijgen, moet de aandacht van de obligatiebelegger meer dan ooit liggen op het beheersen van het
renterisico, en de zoektocht naar kredietkwaliteit.
> Overheidsobligaties bieden weinig rente, maar blijven
een goede diversificator in de portefeuille. Met een
wereldwijde overheidsschuldgraad die ondertussen
evenveel bedraagt als het wereldwijd BBP, is het zeer
waarschijnlijk dat centrale banken de rente nog voor
lange tijd laag gaan houden. Specifiek in de VS kan
er weliswaar stilaan inflationaire druk ontstaan, als
gevolg van massale geldcreatie in combinatie met
prijsinflatie die kan ontstaan wanneer uitgestelde
consumptie, eens het virus onder controle blijkt, niet
kan gevolgd worden aan de aanbodzijde. Echter de
Federal Reserve is afgestapt van een vaste inflatiedoelstelling om de korte termijnrente te manipuleren, en het is weinig waarschijnlijk dat in geval van
aantrekkende inflatie de rente zou worden verhoogd.
Dit alles maakt de rendementsverwachtingen op

overheidspapier beperkt. Iets meer potentieel zien
we in overheidsobligaties van de perifere landen in
de Eurozone.
> Eerder focus op bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit dan op High Yiield obligaties. Bedrijfsobligaties
zullen verder blijven ondersteund worden door
opkoopprogramma’s van centrale banken als
middel om de economie aan te zwengelen. Gezien
ook de aanzienlijke bedrijfsschuldopbouw tijdens
de coronacrisis, zal gezocht moeten worden naar
kwaliteitsobligaties van ondernemingen die de
crisis kunnen doorstaan en weerstand bieden aan
een verlaging van hun kredietrating, of erger nog
aan een schuldherschikking of faillissement. Om

die reden verkiezen we kwalitatief papier eerder
dan het meer risicovolle High Yield-segment.
> Obligaties in opkomende landen bieden nog interessante risicopremies voor obligatiebeleggers ten
opzichte van de klassieke regio’s. De verwachting
van een meer constructief wereldhandelsklimaat
kan deze activaklasse rugwind bieden, evenals de
structurele zwakte van de USD die gunstig is voor
kapitaalstromen naar deze effecten. Om diezelfde
reden verkiezen we een mix van “harde valuta”
(USD) en “lokale deviezen” bij het beleggen in deze
regio: er is weliswaar druk op de USD, maar deze
munt biedt minder volatiliteit dan lokale deviezen
in de opkomende markten.

2021 wordt dus een jaar waarin de belegger hoopvol zal uitkijken naar
economisch herstel en, in afwachting van een definitieve controle van
de pandemie, geconfronteerd zal worden met periodes van volatiliteit.
De markten zijn nu immers heel optimistisch gestemd, en zullen dan ook periodes van hoop en vrees
afwisselen: in de eerste plaats gedreven door een al dan niet succesvolle uitrol van vaccinaties, maar
ook door nog enkele sombere macro-economische data die met vertraging de werkelijke impact van
de pandemie zullen weergeven, en door (handels-)politieke hete hangijzers die dan toch moeilijker dan
verwacht hun conclusie zouden vinden.
In de opbouw van een performante beleggingsportefeuille zal het er dan ook op aankomen om selectief
in te spelen op opportuniteiten die deze “nieuwe realiteit” biedt, maar tegelijkertijd ook om weerbaarheid
in te bouwen in de portefeuille. Diversificatie over verschillende beleggingsthema’s en –stijlen, en
regelmatig beleggen, kunnen hier een antwoord bieden.
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