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In een notendop
Het tweede kwartaal van 2020 was in menig opzicht zeer 
opmerkelijk. Betreurenswaardig was het in termen van de 
dodentol of het aantal personen dat het COVID-19-virus 
niet kon overwinnen. Wereldwijd staat de teller nu op meer 
dan een half miljoen overlijdens en meer dan 10 miljoen 
besmettingsgevallen. 

Maar er valt ook positief nieuws te melden. Voor het eerst 
sinds lang werd er alert en kordaat opgetreden door de 
wereldleiders. Er werd gecoördineerd voor 8.000 miljard 
USD aan maatregelen getroffen, zowel op monetair als 
fiscaal vlak. Dat zou op korte en middellange termijn de 
economische pijn moeten verzachten, want het heet geen 
twijfel dat er op menselijk en economisch vlak schade is 
aangericht. Wat deze crisis overigens zo uniek maakt, is dat 
er geen voorgaande van bestaat. En dat maakt het moeilijk 
om de definitieve schade op te meten en herstelscenario’s 
te simuleren naar de toekomst toe.

Focus
COVID-19 zal waarschijnlijk voor een trendbreuk 
zorgen, niet in het minst met betrekking tot hoe we in 
de toekomst ons sociale en professionele leven zullen 
organiseren (sociale bijeenkomsten, thuiswerk, etc.). De 
arbeidsmarkt zal echter centraal blijven staan, waarbij 
bepaalde sectoren baat zullen hebben bij deze evolutie, en 
andere meer traditionele sectoren zullen verdwijnen. In 
die zin is COVID-19 dus zeker een ‘creatieve vernietiger’. 
Maar neem bijvoorbeeld de voorlopige schade op de 
Amerikaanse arbeidsmarkt: daar zijn we getuige geweest 
van een afschuwelijk drama. In Q2 werden alle banen 
gecreëerd sinds 2010 in één ruk van de kaart geveegd. 
Afhankelijk van de statistieken die gebruikt worden, steeg 
de werkloosheidsgraad van 3,5% naar 14% à 20%. 
Tijdens de crisis van de jaren ’30 van de vorige eeuw zagen 
we in de VS eenzelfde beweging. Het verschil is dat dat 
toen zo’n 3 jaar in beslag nam versus 3 maanden nu. Deze 
recente tsunami heeft dus op korte termijn ook voor ander 
menselijk leed gezorgd. 

We zien nu de eerste signalen van nieuwe jobcreatie die 
de nettoarbeidsuitstroom compenseert. De hamvraag blijft 
aan welk tempo die jobcreatie zich doorzet, want dat zal 
uiteindelijk van cruciaal belang zijn om de heropleving 
gestalte te geven.
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Economie
Doordat onze planeet bijna het volledige tweede kwartaal 
in lockdown ging, was de economische klap gigantisch. Er 
zijn nog geen specifieke gegevens voorhanden, maar men 
mag ervan uitgaan dat de negatieve klap twee cijfers zal 
bevatten (-20% tot -30%). 

Na een klap van dit formaat volgt normaliter een herstel 
en de belangrijkste instituten wereldwijd hebben daar 
voorlopige prognoses voor opgesteld. Het IMF blijft het 
meest optimistisch. In april was het instituut wel zeer 
optimistisch en kwam het met een groeivoorspelling van 
-3% (2020) en +5,8% (2021). In juni moest de instelling 
echter reeds bakzeil halen, maar het V-scenario blijft 
volgens het IMF nog min of meer overeind, geholpen 
door de opkomende markten (herziene prognose -4,9% 
en +5,4%). De OESO en de ECB/FED anderzijds zijn 
iets voorzichtiger. Zij gaan ervan uit dat de activiteit 
pre-corona pas in 2022-2023 terug aan de orde is. De 
OESO hanteert zelfs 2 scenario’s waarbij men ervan uitgaat 
dat er een tweede COVID-19-golf toeslaat in het najaar. 
Voor de OESO gelden respectievelijk -7,6% en +2,8% als 
groeivoorspelling voor 2020-2021.
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Aandelenmarkten
De verrassing van formaat in Q2 was de prestatie van 
de aandelenmarkten wereldwijd, in volle COVID-crisis 
en lockdownperiode. De Amerikaanse aandelenmarkt 
kende haar beste kwartaalprestatie sinds 1998 (MSCI US 
+27,45%), de Europese sinds de start van 2015 (MSCI 
Europe +16,33%). Opvallend daarbij is dat het in de VS 
voornamelijk de groeisectoren en kleine/middelgrote 
ondernemingen zijn geweest die die prestatie mogelijk 
hebben gemaakt. De Nasdaq100 bijvoorbeeld zette zo maar 
even een prestatie neer van +36% en stond eind Q2 op 
+16,89% sinds de start van het jaar. Kortom, voor groei 
en technologie is COVID-19 een detail in de geschiedenis 
geweest, die de crisis al achter zich heeft gelaten. Voor 
‘waardeaandelen’ was COVID-19 echter geen zegen. 
Wat groei/waarde sinds begin dit jaar betreft, zijn de 
verhoudingen nu als volgt: in Europa -4,17%/-21,09%, in 
de VS +12,15%/-16,11%.

+   Het kordate optreden van de centrale banken en fiscale 
overheden heeft het marktvertrouwen uiteraard een 
boost gegeven. Het Amerikaanse pakket van 3.000 
miljard USD (steun, garanties, FED QE, etc.) is zo 
equivalent aan ongeveer 15% van het Amerikaanse 
bbp. De markten gaan er bovendien van uit dat deze 
maatregelen uitgebreid zullen worden indien de 
situatie het vereist. 

+   Geopolitieke spanningen zijn even naar de achtergrond 
verwezen en meer globale samenwerking staat terug 
centraal. Ook in Europa is het besef gegroeid dat er 
dringend werk moet gemaakt worden van Europese 
solidariteit en politieke eenmaking.

-   Waarderingsgewijs kunnen we niet stellen dat de 
aandelenmarkten vandaag goedkoop geprijsd staan. 
Er is dus reeds heel wat positief nieuws verdisconteerd 
naar de volgende kwartalen, zeker in de VS.

-   Meer dan 80% van de bedrijven die deel uitmaken 
van de S&P500 heeft na Q1 geweigerd om 
winstvooruitzichten te geven voor Q2, Q3 en Q4 van dit 
jaar. We gaan dus een zeer onzeker resultatenseizoen 
tegemoet met ongetwijfeld zeer sterke positieve en 
negatieve uitschieters. In een periode met traditioneel 
lage liquiditeit, zal volatiliteit dus nog wel even troef 
blijven.
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Obligatiemarkten 
Het afgelopen kwartaal was ook voor obligaties een 
uitstekende omgeving waarbij winsten werden geboekt van 
2% (defensief staatspapier) tot meer dan 10% (hoogrentend 
risicovol bedrijfspapier). Dat heet ook geen wonder door 
het optreden van de centrale banken sinds midden april. 
Zowel de FED als de ECB hebben hun aankoopprogramma 
opgeschroefd en uitgebreid naar bedrijfspapier van alle 
kwaliteiten.

Er dient echter wel een kanttekening gemaakt te worden. 
De hierboven vermelde fantastische prestaties betekenen 
niet dat alle vastrentende categorieën positief staan sinds 
begin dit jaar. Daar was de klap einde Q1 te groot voor. 
Veilige havens blijven het dus voorlopig goed stellen 
(Europees en Amerikaans staatspapier). Voor kwaliteitsvolle 
bedrijfsobligaties ex-US - en vooral hoogrentende en 
opkomende markten - is er dus nog een weg af te leggen.

+   Zowel de FED als de ECB hebben duidelijk laten 
uitschijnen dat renteverhogingen niet onmiddellijk aan 
de orde zijn. Daarvoor is het waarschijnlijk wachten tot 
ten vroegste 2022. In theorie zou dat voor stabiliteit 
moeten zorgen op de obligatiemarkten wereldwijd, in 
combinatie met steunaankopen van de centrale banken.

+   Inflatie - vijand nummer 1 van vastrentende effecten - is 
ook nog niet onmiddellijk een heikel punt.

-   Waardering: door het optreden van de centrale banken 
zijn er dysfuncties opgetreden, waardoor de obligaties 
die nog een positief reëel rendement leveren schaars 
geworden zijn. Nu nog kiezen voor kapitaalwinsten 
en hopen op nog meer renteverlagingen en/of 
negatieve rentes lijkt een zeer gedurfde strategie met 
weinig opwaarts potentieel en vooral veel neerwaarts 
potentieel op middellange termijn.

-   Economische heropleving: indien deze zich succesvol 
doorzet, zal de rentecurve naar alle waarschijnlijkheid 
steiler worden. Langlopende obligaties worden dan zeer 
kwetsbaar.
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Deze nieuwsbrief is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, 
nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan.

De inhoud van deze nieuwsbrief kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekerings-
producten en/of -diensten. De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan.

Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor 
enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze nieuwsbrief, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving 
of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze nieuwsbrief kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Hebben meegewerkt aan dit nummer:
Christofer Govaerts, Marjorie Hoyaux, Stephanie Smets, Niels Costermans en Ronald Elskens.
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