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Don’t fight the FED

HOOFDARTIKEL

Wat ligt aan de basis van deze 
plotse ommekeer?
De U-turn die de Centrale Bank VS (FED) 
recent maakte in haar monetair beleid. 
Haar inflatiedoelstelling zal in de toe-
komst niet langer “punctueel 2%” zijn 
maar “gemiddeld 2%”. Alhoewel deze 
beleidswijziging op het eerste zicht een 
fait divers lijkt, is de impact gigantisch. 
Sinds het beleid onder president Carter 
heeft de FED immers een dubbel man-
daat: enerzijds het beperken van de in-
flatie, anderzijds het stimuleren van de 
werkgelegenheid. Door deze beleids-
wijziging worden nu alle pijlen gericht 
op een hogere tewerkstellingsgraad, al 
zal dit tijdelijk voor hogere niveaus dan 
2% inflatie zorgen. Niet verwonderlijk nu 

2020 zal als een 'waanzinnig jaar' de 
geschiedenisboeken ingaan. Wereldwijd hebben 
economieën ten gevolge van Covid-19 de grootste 
klap sinds de Grote Depressie gekregen. De beurzen 
daarentegen hebben zich onverwacht sterk 
hersteld. Net als de Wereldoorlog lijkt ook Covid-19 
dé katalysator te worden voor verandering. 
Zaken die amper 6 maanden geleden onmogelijk 
en onbespreekbaar waren, worden nu versneld 
werkelijkheid. De vrees voor een wereldwijde 
depressie vergelijkbaar met de Grote Depressie van 
de jaren dertig zorgt op vele fronten voor disruptie 
en creativiteit.
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de VS ten gevolge van Covid-19 gebukt 
gaat onder de hoogste werkloosheid 
sinds de Grote Depressie (zie Grafiek 1).

Een hogere tewerkstellingsgraad komt 
vooral minderheden en de lagere in-
komensklasse ten goede – zoals is ge-
bleken uit de tewerkstellingscijfers van 
de voorbije 3 jaar waarbij de inflatoire 
druk uiteindelijk toch beperkt bleef. Of 
hoe de theorie van de Philipscurve die 
uitging van een sterke correlatie tussen 
inflatie en tewerkstelling, hiermee dood 
en begraven werd. De economie moet 
duidelijk warm gestookt worden om de-
flatie te vermijden, want de FED wil koste 
wat het kost het deflatoir scenario ver-
mijden waar Japan en Europa in verzeild 
geraakten. De oplossing? De rente voor 
langere termijn (tot minstens 2023) op 
een extreem laag niveau vastzetten en 
geld drukken! Nu naast de centrale ban-
ken (zie Grafieken 2) ook de fiscale po-
litiek en de overheden (zie Grafieken 3) 
massaal geld in het systeem pompen, 
is de kans groot dat ze ook in hun opzet 
slagen.

Deze cocktail van enerzijds massale 
geldcreatie, subsidies en overheidsin-
vesteringen en anderzijds disruptieve 
innovatie en creativiteit door de snel ge-
wijzigde samenleving ten gevolge van 
Covid-19, kan explosief zijn. Zoals ook de 
Wereldoorlog verrassend genoeg voor 
een sterke economische groei zorgde. 

GRAFIEK 1 - WERKLOOSHEIDSGRAAD VS
Bron: Tradingeconomics.com | US Bureau of Labor Statistics

GRAFIEKEN 2 - CENTRALE BANKEN BELEID
Bronnen: Rothschild & Co Asset Mgt, EU Central Bank, VS Federal Reserve, 
Bloomberg Augustus 2020
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GRAFIEKEN 3 - FISCALE STIMULI EN OVERHEIDSINVESTERINGEN
Rothschild & Co Asset Management, JP Morgan, International Monetary Fund - augustus 2020

Aangekondigde fiscale stimuli Jaarlijkse verandering van de wereldwijde overheids-
schuld in % van het BBP

Ook nu wijst het V-vormig herstel op een 
hogere economische groei na de crisis 
dan begin dit jaar werd ingeschat.

Alsof Covid-19 het oude vernietigt en 
in stukken breekt (‘disruptie’) om iets 
nieuws te laten openbloeien. Na de 
Wereldoorlog zorgde dit voor de door-
braak van penicilline, vliegtuigmotoren 
en synthetisch rubber. Na Covid-19 zal 
de grote doorbraak zich eerder situeren 
in duurzame energie, online shopping, 
robotica, autonoom rijdende auto’s en 
mobiele digitale toepassingen. Dit ver-
klaart ook meteen waarom het beurs-
herstel geen V-, U- of L-vormig herstel 
is zoals het economisch herstel, maar 
eerder een K-vormig herstel (zie illus-
tratie) en we een grote onvermijdelijke 
en lange termijn K(loof) zien tussen de 
prestaties van enerzijds de bedrijven die 
‘profiteren’ van de Covid-19 crisis in sec-

toren zoals online shopping, software en 
fintech en anderzijds de bedrijven die er 
sterk onder lijden zoals luchtvaart, au-
to’s, olie en toerisme. De sectoren die het 
zwaarst getroffen worden door Covid-19 
hebben echter een relatief klein gewicht 
in de belangrijkste beursindices. Dat 
verklaart waarom Wall Street zo sterk is 
gebleven ondanks zware economische 
klappen op Main Street.

Voor de beleggers is de beleidsaan-
passing van de FED een duidelijk sig-
naal dat hogere waarderingen voor 
aandelen gerechtvaardigd zijn, al zal 
de stijging waarschijnlijk met hogere 
volatiliteit gepaard gaan. Door dit voor 
langere termijn ‘gegarandeerd’ klimaat 
van lage rentes wordt de verdiscon-
tering van de toekomstige winsten en 
cashflows van bedrijven op vandaag 
immers meer waard. Dit zorgt in het bij-

zonder voor een po-
sitieve opwaardering 
van de groei-aande-
len. Enerzijds maken 
deze bedrijven in de 
toekomst veel hoge-
re winsten dan van-
daag en anderzijds 
zullen deze winsten 
nog groter zijn dan 

pre corona dankzij de hierboven be-
schreven effecten van disruptie.

De K(loof) op de beurs weerspiegelt ei-
genlijk ook de toestand van de reële 
economie en de toename van de on-
gelijkheid. Vooral de arbeidsintensieve 
sectoren die op goedkope, laagge-
schoolde werkkrachten beroep doen, 
liggen stil. Het aantal banen met een 
uurloon van meer dan 32 dollar is over 
de eerste jaarhelft met 2% gegroeid, ter-
wijl het aantal banen met een uurloon 
van minder dan 14 dollar met 20% is ge-
krompen.  Het is net die laatste catego-
rie die de FED door zijn beleidsaanpas-
sing opnieuw aan het werk wil krijgen.

Men zou verwachten dat door de geld-
creatie de rente zou stijgen, maar de 
centrale banken zullen alles in het werk 
stellen om dit tegen te gaan. “Yield curve 
controle” noemen ze dit in het financieel 
jargon of vrij vertaald, het opkopen van 
obligaties om zo de lange rente gedu-
rende vele jaren laag te houden en op 
die manier een noodzakelijk herstel van 
de economie af te dwingen. Dit alles zal 
daarenboven ook druk blijven geven op 
de rendementen van obligaties waar-
door steeds meer geld dat niet recht-
streeks naar de economie vloeit, zijn 
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weg zal vinden naar reële activa zoals 
aandelen, vastgoed en goud. 

Het begin van een zeepbel? Mogelijk 
wel, maar dan wel één die nog verder 
kan opgeblazen worden en zich niet 
louter beperkt tot aandelen. De zeepbel 
in obligaties bijvoorbeeld is er een van 
de grootste in de geschiedenis. Boven-
dien werden in het verleden zeepbel-
len meestal doorprikt door de centrale 
banken. En de kans daarop is de komen-
de jaren bijzonder klein. 

Zullen de beurzen dan in 1 rechte 
lijn blijven stijgen?

Dit gebeurt nooit en het zal ook dit-
maal niet anders zijn. Er zijn de komende 
maanden sowieso talrijke gebeurtenis-
sen die voor de nodige volatiliteit zullen 
zorgen.

1. VERKIEZINGEN VS 
In de race om de presidentsverkiezin-
gen staat Joe Biden nog steeds een 
straatlengte voor op Donald Trump (zie 
Grafiek 4), maar de race is absoluut nog 
niet beslist. Zo maakte Trump een tacti-
sche maar gevaarlijke move door Biden  
ervan te beschuldigen dat hij oproer-
kraaiers en anarchisten steunt. Indien 
de protesten in de Amerikaanse steden 
nog verder zouden escaleren, kan dit 
mogelijk 5 tot 10% van de Democratische 
kiezers van kamp doen veranderen. Bo-
vendien zijn er heel wat kiezers die zeg-

gen dat ze niet op Trump stemmen, 
maar dit heimelijk toch doen. Tenslotte 
heeft de zittende President een voordeel 
indien de beurzen in goede doen zijn. In 
dat geval zijn de meeste kiezers immers 
goedgeluimd en comfortabel en kiezen 
ze voor het veilige en vertrouwde. Een 
positieve prestatie van de S&P500 heeft 
historisch gezien in 86% van de gevallen 
de zittende president aan een verkie-
zingszege geholpen1. De beursprestatie 
van de maanden september en oktober 
zouden zo wel eens cruciaal kunnen zijn. 
De zes keer in de geschiedenis dat sep-
tember en oktober slechte beursmaan-
den waren, verloor de zittende president 
steeds de verkiezingen. Los van de ver-
kiezingsuitslag ligt de grootste onzeker-
heid waarschijnlijk in het feit dat Trump 
een nederlaag zou weigeren te aan-
vaarden.

2. HANDELSSPANNINGEN TUSSEN CHINA 
EN VS 
Begin dit jaar tekenden China en de VS 
het fase1-handelsakkoord waarin Chi-
na beloofde om tegen eind 2021 voor 
minstens 200 miljard dollar extra Ame-
rikaanse producten in te voeren. Uit be-
rekeningen van het Peterson Institute for 
International Economics blijkt dat Chi-
na in de eerste zeven maanden van dit 
jaar slechts 47% haalt van deze doelstel-
lingen. Noch China noch de VS hebben 
er vandaag belang bij om het akkoord 
overboord te gooien en een nieuwe ta-
rievenoorlog te beginnen. Maar de kans 
op een confrontatie na de Amerikaanse 
verkiezingen wordt met de dag groter. De 

VS beschuldigt daarenboven China van 
nalatigheid in de begindagen van het 
uitbreken van Covid-19 en bedreigt Chi-
nese technologiebedrijven met boetes 
omdat TikTok en andere niet hun fair deel 
aan Amerikaanse belasting afdragen.

3. IS DE DRUKKE M&A ACTIVITEIT EEN 
VOORBODE VAN EEN CORRECTIE? 
In het verleden was een fors aantrek-
kende fusies en overnames (M&A) ac-
tiviteit steeds een negatief signaal voor 
de beurzen. Meestal worden grote fusies 
en overnames betaald in aandelen. Het 
is dus op de momenten dat bedrijven 
inschatten dat hun waarde te duur is 
dat zij een deal via aandelen probe-
ren door te duwen. Dit jaar werd naar 
schatting 23% van de M&A geregeld 
in aandelen, bijna dubbel zoveel als in 
2017. Zorgwekkend is vooral de massale 
fondsenwerving door Special Purpose 
Acquisition Companies (SPACS), of beter 
gezegd lege beursschelpen die louter 
werden opgericht om bedrijven over te 
nemen. Dit jaar hebben al 84 SPACS een 
totaal van 33,9 miljard dollar opgehaald 
ten opzichte van 13,6 miljard dollar over 
heel 2019. Het zoveelste teken aan de 
wand dat er veel geld in het systeem 
is gepompt dat krampachtig zijn weg 
zoekt naar toekomstig rendement. 

Ook de recente correctie van de Nasdaq 
deed bij sommigen de vraag rijzen of dit 
het einde van een technologie zeepbel 
inluidde zoals de dotcom bubbel die 
we in 2000 gekend hebben. Behalve dat 
het om een correctie gaat na een lan-
ge hausseperiode, houdt de vergelijking 
met de dotcom bubbel van 2000 hierbij 
ook op. In tegenstelling tot 2000 hebben 
de grote technologiebedrijven vandaag 
sterke balansen en sterk groeiende win-
sten, vrije kasstromen en dividenden.  
Bovendien was de wereld toen nog niet 
klaar voor de digitale revolutie die we 
vandaag ervaren en die door Covid-19 
enkel maar versnelt.

4.  BREXIT
Ook de Brexit kan nog voor de nodige 
zenuwachtigheid zorgen. De Brexit-be-
sprekingen verlopen moeizaam en de 
kans dat er tegen 31/12/2020 een onder-
handelde oplossing uit de bus komt, is 
verre van zeker. •

GRAFIEK 4 - VERKIEZINGEN IN DE VS
Biden versus Trump in nationale peilingen - Bron: FT Poll Tracker
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Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-

tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 

verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aande-

len) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet 

een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele 

risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat 

zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde 

kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gere-

aliseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toe-

komst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven 

scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen 

als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 

worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-

ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens 

in deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publica-

tie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht 

van de Belgische rechtbanken.
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