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In het derde kwartaal bewogen aandelenmarkten asynchroon. De Amerikaanse markt zette, 

vooral door de vijf grote technologiebedrijven, de opmars voort en staat nu voor het jaar in de 

plus (in Euro’s een kleine min). Europa deed een stapje terug waardoor het verlies voor het jaar 

van de Euro Stoxx 50 groeide naar 14.8%. De All-Countries wereldindex uitgedrukt in euro’s 

steeg in het 3e kwartaal met 3.1%. Dat was het gewogen gemiddelde van de stijging van 3.0% 

van de index van de ontwikkelde markten en van 4.1% van de opkomende markten. Hierdoor is 

de daling van de All-countries index in de eerste negen maanden beperkt tot -/- 4.3 %. 

 

In het 3e kwartaal zijn in de VS de winsttaxaties voor 2020 met 4% en die voor 2021 met 1% 

verhoogd. Daarmee zijn ze nu voor 2020 en 2021 resp. 28% en 16% lager dan aan het begin van 

dit jaar. De taxaties voor de Euro Stoxx 50 index zijn in het 3e kwartaal voor zowel dit als 

komend jaar met bijna 10% teruggebracht en liggen voor 2020 nu meer dan 40% onder het 

niveau van begin dit jaar. Eind september vond de jaarlijkse herziening van de Euro Stoxx 50 

index plaats en werden 5 fondsen vervangen. Onder de nieuwkomers zijn het Nederlandse 

Adyen en het bijna Nederlandse Prosus.  

 

Op de obligatiemarkten liepen de ontwikkelingen eveneens uiteen. In de VS maakte de rente 

een pas op de plaats terwijl in Europa de lange rente daalde en dan met name in Italië en 

Spanje waar de rente op 10-jarige leningen nog positief was. Het beeld werd wederom bepaald 

door overheden die zeer actief bleven met het uitgeven van leningen om de tekorten te 

financieren en centrale banken die doorgingen met het grootschalig opkopen van obligaties. De 

US-dollar daalde een paar procent ten opzichte van de Euro. Opmerkelijk gezien het groter 

geworden renteverschil tussen de VS en Europa. 

 

De over het 2e kwartaal gepubliceerde economische groeicijfers in de VS en Euroland waren 

iets beter dan werd verwacht. Ook werden de taxaties voor de rest van het jaar iets verhoogd, 

maar de tweede Corona golf was toen nog niet losgebarsten. Er is een brede consensus dat 

economieën niet voor eind 2022 terug zullen zijn op het groeipad dat begin dit jaar werd 

voorzien. China en een aantal andere landen in Azië zijn zo succesvol geweest in het onder 

controle brengen van het virus dat nu wordt verwacht dat de gehele economische krimp van 

het eerste halfjaar in het tweede zal worden ingelopen.  

 

Centrale banken doen er alles aan om te vermijden dat de economie onherstelbare schade zal 

oplopen en zijn daarbij zelfs doortastender dan sommige overheden. Zeker in de VS neemt het 

praten over verdere steunprogramma’s veel tijd in beslag. De omvang van overheidsschulden is 

momenteel geen thema en dat wordt onderbouwd door te verwijzen naar de lage inflatie. 

Duitsland is een extreem voorbeeld van hoe merkwaardig de huidige omgeving is. Als gevolg 

van de Corona crisis stevent Duitsland in 2020 af op het eerste tekort in jaren, maar omdat de 

rente op alle looptijden van Duitse schuld negatief is dalen de totale rentelasten bij iedere 

nieuwe schulduitgifte! 



Visie 

 

Het is niet gemakkelijk om de ontwikkeling van de aandelenkoersen sinds het dieptepunt in 

maart te verklaren in de termen die daarvoor doorgaans worden gebruikt. Afgezien van de 

invloed van korte termijn sentimenten behoren koersen uiteindelijk bepaald te worden door de 

contante waarde van de toekomstige kasstromen. Voor die rekensom zijn de winsttaxaties en 

de rente de belangrijkste variabelen.  

 

De rentedaling in 2020 heeft een positieve invloed op deze rekensom, maar omdat die daling 

meer het gevolg is van de ongekende interventies door centrale banken dan van een gezond 

functioneren van de markt is voorzichtigheid op zijn plaats. Sinds maart zijn de winsttaxaties 

voor 2020 met tientallen procenten en voor 2021 met rond de 20% teruggebracht en dat heeft 

een veel grotere negatieve invloed. 

 

Aandelen zijn daarmee sinds maart een stuk ‘duurder’ geworden. Veel wijst er op dat dit vooral 

het gevolg is van het toetreden van nieuwe beleggers die niet naar de waardering kijken maar 

vooral die fondsen kopen die recent omhoog zijn gegaan. Daarbij komt één van de meest 

fascinerende aspecten van beleggen om de hoek kijken en dat is dat de spelregels door de 

meerderheid van het moment worden bepaald. Als die meerderheid besluit om de grootste 

stijgers te kopen dan zullen die verder stijgen. 

 

Het leidt tot veel curiositeiten. Een voorbeeld daarvan is Tesla waarvan de marktwaarde nu 

groter is dan die van Toyota, Daimler en Volkswagen gezamenlijk. Of Adyen dat gewaardeerd 

wordt op 80 keer de verwachte winst in 2022. Dankzij de koersstijging is Adyen nu één van de 

50 grootste fondsen in Euroland. De groeivooruitzichten voor zowel Tesla als Adyen zijn zeer 

gunstig, maar de koers lijkt nog veel meer te verdisconteren en bovendien hebben beide veel 

concurrenten die ook niet stil zitten. 

 

In de VS is door het stijgen van de koersen van Apple, Microsoft, Amazon, Google en Facebook 

hun totale marktwaarde inmiddels meer dan 20% van de S&P 500 index. De performance van 

deze top-5 is nauwelijks gebaseerd op hogere winsttaxaties, maar vooral op het stijgen van de 

waarderingsniveaus. En dat terwijl er steeds meer kritiek komt op hun marktmacht en lage 

belastingdruk en het toch wel waarschijnlijker wordt dat ook in de VS de wetgevende instanties 

tot actie zullen overgaan. 

 

Voorzichtigheid is daarmee op zijn plaats. 

 

Voor wat betreft obligaties zijn staatobligaties met rendementen dicht bij de nul nog steeds 

onaantrekkelijk. Ondanks het herstel van de koersen van bedrijfsobligaties zijn er nu nog 

achtergestelde leningen die rendementen bieden van rond de 4%. Ook leningen met een 

variabele, maar lage coupon, kunnen een alternatief zijn voor banksaldi waarover geen of zelfs 

negatieve rente wordt betaald. 


