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Deze toelichting op de recente gebeurtenissen is geschreven door Dirk de Jong. Dirk is sinds de start van 

Noesis vorig jaar bij ons bedrijf betrokken als lid van het beleggingscomité. 

Terugblik 

" Rond 20 februari draaide het sentiment op de financiële markten in Europa en de Noord-Amerika onder 

invloed van het Covid-19 virus op een zeer dramatische wijze en binnen de kortste keren waren de winsten 

van 2019 volledig verdampt. De weken daarvoor hadden de markten de opgaande trend van 2020 

doorgetrokken en was de stemming zelfs zo positief dat de steeds duidelijkere signalen dat er in China een 

gevaarlijk nieuw virus rondwaarde werden genegeerd. 

Om het virus onder controle te krijgen en om capaciteitsproblemen in ziekenhuizen te vermijden hebben 

veel landen grote delen van de economie stilgelegd. Begin april lijken die effect te krijgen en als die 

ontwikkeling zich voortzet zal worden besloten in welk tempo ze kunnen worden ingetrokken. 

Ondertussen is duidelijk dat de economische schade aanzienlijk zal zijn en dat de normalisatie geruime tijd 

in beslag zal nemen. 

Om de impact van het virus te beperken hebben overheden en centrale banken talloze en in veel gevallen 

nog nooit eerder gebruikte maatregelen aangekondigd. In de VS heeft de FED in maart de rente in twee 

stappen met in totaal 1.5% verlaagd en het opkoopprogramma van obligaties weer opgestart. Nadat begin 

april voor de derde week op rij de werkloosheid zeer fors was opgelopen werd een tweede gigantisch 

steunpakket aangekondigd. 

In Europa kondigde de ECB eerst een verdubbeling van het opkoopprogramma van obligaties aan. Onrust 

over de financierbaarheid van de gigantische toename van het overheidstekort leidde in Italië tot het 

oplopen van de rente. De rust keerde terug nadat de ECB op 18 maart aankondigde in ieder geval tot 

€750mrd aan staatsobligaties te zullen opkopen. Een week later meldde de ECB bij het opkopen geen 

rekening meer te zullen houden met de verdeelsleutel en dat betekent dat de ECB vooral obligaties van 

landen met de grootste tekorten kan en zal opkopen. 
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Conclusie 

De geschiedenis leert ons dat het herstel van iedere crash, bear markt of correctie niet zonder horten of stoten gaat. 

Ook nu is het de verwachting dat koersuitslagen naar boven zowel als naar beneden heftig zullen blijven. 

Bewegingen van 3 of soms wel 5 % op één dag zijn niet ondenkbaar. Zulke bewegingen hebben altijd invloed op de 

emoties. Twijfel en opluchting kunnen elkaar snel opvolgen. Wij streven ernaar de emoties te beperken en ons te 

blijven concentreren op de lange termijn. Daar moeten we wel rekening houden met mogelijk structurele 

veranderingen die kunnen ontstaan door de huidige crisis." 
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