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True Insights?

▪ Een platform voor onafhankelijke 
beleggingsresearch

▪ Meer dan 20 jaar ervaring in de asset 
management industrie

▪ Voorbeelden van breed-gespreide multi-
asset portefeuilles

▪ Meer dan alleen aandelen en obligaties. 
Grondstoffen, onroerend goed, en ook
nieuwe asset classes als Bitcoin maken
deel uit van het universum

▪ Marktvisies

▪ Een beter rendement met behulp van een
bewezen beleggingsraamwerk



Valkuilen zonder raamwerk

▪ Veel beleggers (en journalisten, guru’s, 
politici, etc.) hebben de neiging om te
veel nadruk te leggen op traditionele
macro-economische data zoals BBP-
groei.

▪ Of ze kijken naar een veel te beperkte
data set waardoor ze niet het volledige
plaatje zien.



Waar kijken we naar?

Naar alles wat een meetbare relatie heeft met 
toekomstige rendementen

▪ Consumenten- en producentenvertrouwen

▪ Inflatie & centrale banken

▪ ‘Credit Impulse’

▪ Data-verrassingen

▪ Positionering

▪ Momentum

▪ Geldstromen

▪ Historische patronen

▪ Waardering (absoluut & relatief)

▪ Winsten (aandelen)



Verwachtingen & visies



Minder renteverhogingen

In een wereld met hoge schulden zijn lage
rentes de weg van de minste weerstand. 
Centrale banken krijgen ruimte om het 
rustiger aan te doen:

▪ Inflatie gaat dalen

▪ Onzekerheid over groei gaat toenemen

▪ Risico op grotere marktcorrectie

We zitten dicht bij piek centrale bank angst.



Markten bereid centrale banken te testen

Markten zijn verslaafd geraakt aan almaar
meer liquiditeit van centrale banken. Ze 
zullen centrale banken proberen te testen op 
hun volhardendheid om te verkrappen:

▪ Aandelen dalen hard

▪ Spreads op high yield obligaties omhoog

▪ Yield curve vlakker (recessie-angst)

▪ Spreads op landen in de periferie omhoog



De inflatiepuzzel

Factoren die inflatie hoog houden:

▪ Arbeidsmarkttekorten

▪ Energieprijzen

▪ Huizenmarktprijzen

▪ Voorraadketens

▪ Inflatie-‘plakkerigheid’



De inflatiepuzzel (2)

Factoren die inflatie omlaag duwen:

▪ De weg naar heropening (Covid)

▪ Grotere voorraden

▪ Basiseffecten

Naar verwachting komt inflatie ergens de 
komende maanden flink omlaag, maar niet
tot niveaus die passen bij de doelstellingen
van centrale banken.



Macro – ISM Manufacturing

▪ De ISM Manufacturing Index is één van de 
belangrijkste Macro Indicatoren in ons
raamwerk.

▪ Een sterke relatie met de rendementen
op aandelen, maar ook op obligaties, high 
yield en grondstoffen, en dus voor een
gemiddelde beleggingsportefeuille

▪ De kans dat de ISM Manufacturing Index 
de komende maanden flink gaat zakken, is 
toegenomen

▪ Rentes, prijzen, en leidende indicatoren
(OECD) wijzen naar een ISM van 50 of 
zelfs lager.



Macro – ISM Manufacturing (2)

▪ Een simpel model laat zien dat je met de 
ISM Manufacturing Index de stand (en
verandering) van de S&P 500 Index kunt
schatten

▪ Zakt de ISM in maart naar 50, dan wijst
het model op een S&P 500 Index van 
beneden de 4.000 punten, ofwel een
daling van 13%

▪ Het is verre van zeker dat de ISM 
Manufacturing naar 50 zakt. Door een
reeks van macro-indicatoren te bekijken
die iets zeggen over rendement krijg je 
een completer beeld



China – een helpende hand

▪ De Chinese economie, monetaire cyclus, 
en markten zijn voor een groot deel
ontkoppeld van de rest van de wereld

▪ Dat brengt belangrijke
diversificatievoordelen

▪ China de enige grote economie waar de 
centrale bank verruimt

▪ De Chinese Credit Impulse (= de 
verandering in de kredietgroei ten 
opzichte van het BBP) is belangrijker voor
wereldwijde aandelen dan die van de VS 



Sentiment zorgde voor instapmoment

Maar dan moet je het sentiment wel kunnen
meten. Bovendien werken niet alle 
sentimentsindicators hetzelfde.

Op 24 januari zakte onze Fear & Frenzy Index 
met daarin indicatoren als de VIX index, AAII 
retail investor sentiment, put/call ratios, the 
relative strength index, fund flows, etc. naar
Fear.

We verhoogden het gewicht van aandelen. 
Inmiddels is het sentiment al dagen weer 
neutraal.



Beleggers negatiever dan Covid I

In de week van 26 januari (24 januari was het 
dieptepunt op de beurs), waren Amerikaanse
beleggers het meest negatief sinds 2013.

De AAII Investor Survey, die het sentiment 
meet, is één van de weinige echte CONTRA-
indicators.

De VIX stond toen boven de 30. Een niveau
waarna bijna altijd bovengemiddelde
rendementen volgen. 



Het ARK effect

Centrale bank liquiditeit maakte van niet-
winstgevende technologiebedrijven Apples en
Amazons.

Maar die fantasie gaat nu in rook op.

Dominante marktposities, sterke
winstgevendheid in combinatie met minder 
renteverhogingen en lagere lange rentes
betekenen dat de value rally tactisch van 
aard is. Big Tech is down, but not out.



Wie verkoopt er straks nog Bonds?

▪ Veel beleggers zijn long aandelen

▪ Maar bijna alle beleggers zijn short Bonds

▪ Wij niet

▪ Relatie tussen inflatie en rente is 
negatief

▪ Centrale banken moeten iets kapot
maken om inflatie in gareel te krijgen



Niet alles is duur

▪ Grondstoffen zijn goedkoop!

▪ Valuta in opkomende landen zijn
goedkoop

▪ Aandelen in opkomende landen zijn
redelijk geprijsd

▪ Amerikaanse obligaties zijn niet duur

▪ Aandelen wereldwijd zijn niet duur

▪ Vastgoed is duur

▪ High Yield Obligaties zijn duur

▪ Bedrijfsobligaties zijn duur

▪ Cash is heel erg duur



Sleutelrol winsten

▪ Als winsten > 10% groeien biedt dat meer
opwaarts potentieel voor aandelen

▪ Winstherzieningen nog altijd positief, 
maar niet voor opkomende landen



Bitcoin toegevoegd

▪ Uitgebreide analyse van Bitcoin als een
beleggingscategorie

▪ Veronderstellingen ten aanzien van 
rendement, risico en correlatie

▪ Wat doet Bitcoin nu in een goed gespreide
portefeuille (ondergeschoven kindje)

▪ Duurzaamheid Bitcoin bezien in de globale
energietransitie



De visies op een rij

▪ Aandelen tactisch overwogen na
correctie. Fundamenteel minder 
rooskleurig

▪ Real assets overwogen, grondstoffen
favoriet

▪ Staatsobligaties opkomende landen
onderwogen. Veel specifiek risico
(Brazilië, Rusland, Turkije)

▪ Bedrijfsobligaties onderwogen (duur, 
gevoelig voor krapper monetair beleid)
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