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          28 juli, 2020 

 

Beste vrienden,  

Ook deze toelichting is geschreven door Dirk de Jong, lid van ons beleggingscomité. 

Terugblik 

 

In het tweede kwartaal stegen de meeste aandelenindices met 15 tot 20%. Daarmee werd het eind maart 

ingezette herstel voortgezet en een deel van de gigantische sell-off in de vier weken na 20 februari 

ingelopen. Die daling was het directe gevolg van de opkomst van het gevaarlijke Covid-19 virus. 

 

In Europa was er een duidelijke relatie tussen de mate van succes bij het onder controle brengen van het 

virus en de stijging van de index, zo presteerde de Duitse index het best en de Engelse het slechtst. Dankzij 

het grote aandeel technologiefondsen deden de indices in de VS het nog beter. De NASDAQ-index waarin 

deze fondsen domineren heeft zelfs alweer een aantal nieuwe records gerealiseerd. 

 

Het herstel was verrassend want de bedrijfswinsten zullen dit jaar fors lager uitkomen. In het tweede 

kwartaal zijn in Europa en de VS de winsttaxaties voor 2020 met rond de 25% teruggebracht en die voor 

2021 met ruim 10%. Opmerkelijk was dat bedrijven nauwelijks richting hebben gegeven aan het niveau van 

de taxaties. Doorgaans doen bedrijven dat om teleurstellingen te vermijden. Conclusie mag zijn dat 

bedrijven het gewoon niet weten en het betekent ook dat de koersen niet zijn opgelopen op basis van de 

winstverwachtingen. 

 

In het tweede kwartaal waren de koersbewegingen op de obligatiemarkten gering, maar zowel aanbod van 

als vraag naar obligaties waren ongekend groot. Overheden zijn begonnen met het financieren van de door 

het Covid-19 virus gigantisch opgelopen tekorten. Ook ondernemingen geven veel obligaties uit onder het 

motto: beter geld op de eigen rekening hebben staan dan een onzekere kredietlijn bij een bank 

aanhouden. De lage volatiliteit is dan ook volledig te danken aan de centrale banken die bij voortduring 

aangeven alles te zullen doen om de schade te beperken en op ongekende schaal obligaties kopen. 

 

Het virus en alle getroffen maatregelen zullen een zeer groot negatief effect hebben op de economische 

groei. Zo zijn de verwachtingen voor de economie in 2020 voor Europa en de VS teruggebracht van een 

groei van 2-4% naar een krimp van 5-10%. Bijna niemand voorziet dat de schade voor eind 2022 helemaal 

zal zijn ingelopen. Verder wordt verwacht dat het tekort van de Eurolanden in 2020 met rond de 7% zal 

stijgen naar 9%. In de VS wijzen de laatste taxaties in de richting van een tekort in het lopende financiële 

jaar van bijna 18% tegen net geen 5% het vorige jaar. Voor het afgelopen tweede kwartaal wordt een 

krimp van 13% van het Eurozone BBP en van 12% van de Amerikaanse BBP voorzien. Het betekent wel dat 

als die cijfers geweest zijn de volgende cijfers beter zullen zijn. 
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Vooruitzichten 

 

De combinatie van hogere koersen en lagere winsttaxaties betekent dat aandelen in het 2e kwartaal in 

Europa en de VS op basis van het winstrendement, de verwachte winst voor de komende vier kwartalen als 

percentage van de koers, minder aantrekkelijk zijn geworden. In Europa en de VS zijn de taxaties voor 2020 

sinds begin maart met rond de 35% verlaagd en die voor 2021 met ruim 15%. Daarbij komt dat de 

winsttaxaties op dit moment ook nog eens erg onzeker zijn, want bedrijven hebben nauwelijks richting 

gegeven aan de taxaties en verder is niet uitgesloten dat, naast Shell, ook andere ondernemingen 

genoodzaakt zullen zijn om extra af te schrijven op de waarde van de activa.  

 

 

 
 

 

De verklaring die nu kan worden gegeven is dat beleggers de bereidheid hebben om door de crisis heen te 

kijken naar 2022! Gezien bovenstaande opsomming blijkt tevens dat aandelen veel duurder zijn geworden.  

Maar buitengewoon opvallend is dat veel analisten hun koersdoelen van met name de ‘nieuwe’ economie 

aandelen met groot gemak zo hoog neerzetten dat hoogtevrees (nog) niet aan de orde hoeft te zijn. 

 

Wereldwijd zijn vooral de Tech fondsen en andere topperformers van 2019 verantwoordelijk voor het 

enorme herstel. In Nederland verklaart het de koersstijging van o.a. Adyen, ASMI en ASML. Het zijn 

fantastische ondernemingen, maar het is een teken aan de wand dat ze in een lagere beurs respectievelijk 

93%, 45 % en 30% boven het niveau van eind 2019 staan. De marktwaarde van Adyen is nu meer dan 30 

keer de geschatte omzet in 2022, terwijl ASML wordt gewaardeerd op 30 keer de verwachte winst van 

2022 en het is bovendien het meest waardevolle fonds in de EuroStoxx 50 index geworden. 

 

Voorzichtigheid is op zijn plaats en vergelijkingen met de internethausse van 1999/2000 zijn niet reëel. 

Zoals het er nu voorstaat wordt de hausse-wind door de Centrale Banken in de zeilen geblazen. Wanneer 

zij pas op de plaats gaan maken zal deze wind kunnen afnemen.  

De kunst is om te stoppen met dansen net voordat de muziek stopt, maar wie verstaat deze kunst? 

Optimisten kunnen wijzen op de lage rente en zullen zich richten op Q 3 cijfers die beter zullen zijn dan die 

van Q2 die nu uitkomen. 

 

Met ook nog eens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in het vooruitzicht en het al dan niet vinden van 

een Covid-19 Vaccin dan wel het ontstaan van een 2e Covid-19 besmettingsgolf wordt het een boeiend 

tweede half jaar. 

Winstrendement 30-6-2020 31-3-2020 31-12-2019

Nederland 5.0 6.8 6.2

Euro Stoxx 50 6.1 8.2 7.0

S&P 500 4.7 6.0 5.5

winstrendement: verwachte winst voor de komende 12 maanden als percentage van de marktwaarde
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