
HEROPENING VAN DE ECONOMIE?
Het jaar 2021 is nog maar amper 3 maan-
den oud en het komt nu al in aanmerking 
om in de geschiedenisboeken vermeld 
te worden. Dit kan enerzijds op het conto 
geschreven worden van de nasleep van 
de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 
De woelige bestorming van het Capitool 
begin januari staat op ieders netvlies ge-
brand. Ook de uiteindelijke inauguratie 
van president Biden als 46e president van 
de Verenigde Staten in afwezigheid van 
zijn voorganger verliep niet volgens het 
boekje. Een tweede afzettingsprocedure 
zorgde voor nog meer onrust.  Ondertus-
sen lijkt de storm wat geluwd. Dankzij een 
nipte meerderheid in Senaat en Huis van 
Afgevaardigden is president Biden er al 
in geslaagd een aantal van zijn beleidslij-
nen door te duwen waaronder het lang-
verwachte extra stimuluspakket. Dit zou 
de Amerikaanse bevolking en economie 
een duwtje in de rug moeten geven. De 
beurzen reageerden alvast enthousiast.

Maar anderzijds blijft COVID-19 ons da-
gelijks leven aan banden leggen. Ver-
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schillende vaccins werden in versnelde 
procedures door de gezondheidsadmi-
nistraties goedgekeurd. Wereldwijd werd 
het startschot gegeven voor massale 
vaccinatiecampagnes. Deze wakkerden 
de hoop aan op een spoedige normali-
sering van onze samenleving en econo-
mie. Ondanks die hoop loopt het echter 
niet allemaal van een leien dakje.  Het 
virus muteert waardoor er nu meerdere, 
en vaak besmettelijkere varianten rond-
waren die de vaccinaties altijd een stapje 
voor lijken te zijn.  Komt daar nog bij het 
trage verloop van inentingen door be-
voorradingsproblemen en bezorgdheid 
over bijwerkingen. Dit drukt dan de hoop 
op snelle versoepelingen in vele landen 
opnieuw de kop in.  

HERSTELBEWEGING
Zoals altijd lopen beleggers voor op de 
realiteit en wanen zij zich reeds in een 
post-COVID tijdperk. Een wereld waarin 
mensen opnieuw ongedwongen buiten 
kunnen komen en hun opgepotte spaar-
centen besteden aan alles wat ze de af-
gelopen periode moesten ontberen.  Be-
leggersgelden bleven daarom naar de 
beurs vloeien waarbij de meer cyclische 
aandelen - de post-COVID winnaars - de 
grootste aantrek kenden.  

De marktdynamiek werd enerzijds be-
paald door deze inhaalbeweging van de 
achtergebleven sectoren, zoals de traditi-
onele financiële sector, energie, en cycli-
sche consumptie gerelateerde sectoren. 
Anderzijds gaf de verwachte stijging van 
de vraag naar producten en diensten 
post-COVID aanleiding tot hogere infla-
tieverwachtingen die op hun beurt zorg-
den dat de lange termijn rentes in korte 

tijd een stevig herstel kenden. Enige nuan-
ce is hier wel op zijn plaats! Ondanks de 
stijging vertoeft de rente nog altijd op his-
torisch lage niveaus en is het amper een 
terugkeer naar pre-COVID niveaus. Toch 
ging deze rentebeweging niet onopge-
merkt voorbij en zagen we impact ervan 
op de waarderingsmodellen van aan-
delen. In deze modellen worden immers 
de rentevoeten gebruikt om toekomstige 
kasstromen te actualiseren. Een hoge-
re rentevoet verlaagt de actuele waarde 
van de toekomstige kasstromen en deze 
impact is des te groter bij groeibedrijven.

De grote winnaars van 2020 werden bij-
gevolg getroffen door winstnemingen en 
kenden daardoor een moeizame en vo-
latiele start van het nieuwe jaar.

POST-COVID REALITEIT
De regio waar post-COVID wel reeds de 
dagelijkse realiteit uitmaakt, is China. De 
COVID-crisis werd hier op korte tijd be-
zworen en alles verloopt er alweer “as 
usual”. Het was uiteindelijk ook de enige 
regio die in 2020 nog een positieve eco-
nomische groei kon neerzetten, en sinds-
dien de economische verwachtingen 
voor 2021 almaar optrekt. Het moet dan 
ook niet verwonderen dat de Aziatische 
beurzen in 2020 maar ook dit jaar mooie 
prestaties konden neerzetten.  

VOLATITEIT
We zijn en blijven echter wel overtuigd dat 
talrijke winnaars van 2020 juist door de 
structurele aanpassing van onze samen-
leving ten gevolge van COVID ook win-
naars zullen zijn voor de langere termijn. 
Bovendien zal binnen een paar maanden 
de vergelijkingsbasis voor de inflatie er 

helemaal anders uitzien en zal de vrees 
voor oplopende inflaties en rentes waar-
schijnlijk eerder afnemen. 

We mogen ons dus ook in 2021 verwach-
ten aan de nodige volatiliteit gestuwd 
door korte termijn reacties op basis van 
snel wijzigende verwachtingen over het 
uitbreken van nieuwe COVID-varianten, 
nieuwe lockdowns, de uiteindelijke timing 
van bevrijding, de evolutie van de inflatie 
en dito rente. •

We zijn en blijven echter wel overtuigd dat talrijke winnaars van 2020 juist door de structurele aanpassing van onze 
samenleving ten gevolge van COVID ook winnaars zullen zijn voor de langere termijn.
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Disclaimer
LS 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 publicatie 
overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-
antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 
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 gerealiseerd 
geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 
zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-
wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-
schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 
informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-
melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen 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 publicatie 
is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 
de Belgische rechtbanken.
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