
 

Stroombaan 10 C.2.11  ∙ 1181 VK Amstelveen ∙  Tel. 088-8000 100 ∙  www.noesis-acpital.nl ∙ info@noesis-capital.nl 
Besloten Vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72561041 ∙  BTW nr. NL85 91 53 332B01 AFM geregistreerd 

 

         Amstelveen, 14 juli 2021 

 

Update 2e kwartaal 2021 

Na een succesvolle start in de eerste drie maanden van 2021 én nog uitzicht op meer verbeteringen aangaande de 

coronapandemie, waren de verwachtingen voor het tweede kwartaal best hoog gespannen. Konden deze groeicijfers 

worden doorgezet en hoe vielen de eerste kwartaalcijfers uit? Grosso modo werden de bedrijfscijfers goed 

ontvangen en zagen we vooral in de maand juni de groeicijfers voor de economie zowel in de VS als Europa wat 

afvlakken. Geruststellende woorden vanuit de centrale banken gaven aanvankelijk een stevige steun in de rug van de 

aandelenmarkten. Angst voor een te hard aantrekkende inflatie, en als gevolg daarvan een oplopende 10 jaars rente, 

gaven tegenwicht aan het positieve beurssentiment. Dat vertaalde zich voor de diverse Amerikaanse, Duitse en 

Franse indices in nieuwe records tot begin mei en bleef de AEX-index onveranderd.  

 

Hoewel de bedrijfscijfers dus flinke verbeteringen toonden, werden deze zeker niet allemaal goed ontvangen. Vooral 

de sterk gestegen winsten bij de bankaandelen werden met enige scepsis ontvangen. Ze werden deels gestut door 

een verlaging van de toevoeging aan de Algemene Reserves, zeg maar de stroppenpot. De macrocijfers gaven 

ondertussen steeds meer en meer een wisselend signaal aan waardoor de angst voor inflatie verder toenam en de 

weegschaal op het sentiment naar negatief liet doorslaan. Vanuit de Amerikaanse centrale bank toonden de notulen 

en ‘dotplot’ (verwachting van rentestappen in de komende jaren) nog aan dat een rentestap er tot 2023 niet in zou 

zitten, hetgeen beleggers weer wat geruststelde. Dat positieve gevoel was echter van korte duur. Zeker na 

opmerkingen van James Bullard.  Een dit jaar niet stemgerechtigde president van de FOMC. (Federal Open Market 

Committee, het uitvoerende orgaan van de Federal Reserve Bank) Hij gaf daags na de eerdergenoemde publicatie 

van de dotplot aan een eerste stap al in 2022 te verwachten, kortom onduidelijkheid. Daar houden beleggers dus 

niet van en als gevolg schoot de rente voor 10 jaar staatsobligaties in de VS en Duitsland omhoog. De aandelen 

volgden snel met een korte correctie op de aandelenmarkten als gevolg. 
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De veerkracht van de VS bleek wat groter dan het herstel in Europa. Het is duidelijk dat de sterk opgelopen 

overheidstekorten een hoge rente in Europa slechter verdragen dan die in de VS. Potentieel een bedreiging voor het 

laag houden van de door beleggers zo gevreesde inflatie zijn de grondstofprijzen. Doordat de OPEC een eerder 

afgesproken productiebeperking nog niet gaat terugdraaien liep de prijs voor WTI en Brent op tot $77. Een 

benzineprijs van bijna €2.00 aan de Nederlandse pomp was een feit en ook in andere landen lopen prijzen voor 

brandstof, maar ook hout en metaal stevig op. 

 

Tussen al deze perikelen door liep de term sectorrotatie als een rode draad door de markt en was tevens de 

verklaring voor de verschillen tussen diverse indices onderling. De aanhoudende tekorten aan chips stuwden de tech 

aandelen tot ongekende hoogtes, maar lagen zwaar op de maag voor bijvoorbeeld de automotive sector waar 

productielijnen vertraging opliepen door een tekort aan onderdelen. Waardeaandelen bleven dus onder druk en 

groeiaandelen liepen door. Met het wisselen van de rentestanden konden de financials en met name de 

verzekeraars even opveren. Tegen het eind van Q2 bleven de groeiaandelen toch de bovenhand houden, met 

nieuwe records op de beurs tot gevolg. Zo werd in de modelportefeuille een keurig verdeeld rendement behaald van 

ruim 19% ytd waarvan 10.5% in het laatste kwartaal. 

 

Dat deze markt er toch nog goed bij ligt bleek uit het relatief 

snel weer aantrekken van de stemming en daarmee herstel 

voor de indices. Ondertussen bewoog de Amerikaanse rente 

voor 10 jaar tussen de 1.45% naar 1.75% en weer terug. 

Omdat ook de Duitse rente een vergelijkbare beweging liet 

zien bleef de euro redelijk stabiel tegen de dollar liggen, al 

verschoof tegen het einde van het kwartaal de balans ten 

gunste van de dollar. 
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Met de recent wisselende macrocijfers, de langzaam afvlakkende groeicijfers van de economieën, wordt het 

interessant hoe de kwartaalcijfers over Q2 ontvangen gaan worden. De kans dat de rente weer sterk gaat 

aantrekken lijkt aanzienlijk minder geworden, hetgeen een hand onder de markt houdt. Veel zal verder afhangen 

van de verwachtingen en ontvangst van de resultaten, en belangrijker, de outlook, zoals we al eerder dit jaar konden 

constateren. 

Met vriendelijke groet, 

Team Noesis 
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