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Beste belegger

Paniek op de beurzen !
Eindelijk zullen sommigen zeggen. De langverwachte correctie is een feit. Of is het meer dan een
correctie en gaan we naar een echte crash? En waarom hebben we onze aandelen dan niet (vroeger)
afgebouwd?
Even de oorzaken van de correctie op een rij.
1/ De ongeziene inflatie sinds de jaren 70.
2/ De vermoedelijke verstrenging van het monetaire beleid. Waarschijnlijk vandaag al ingezet door
de FED (Amerikaanse Centrale Bank) en misschien in het najaar al nagevolgd door de ECB.
3/ De oorlogsdreiging in Oekraïne, maar m.i. veel belangrijker de mogelijke annexatie van Taiwan
door China.
4/ De overwaardering van heel wat (tech)aandelen.
5/ Corona en zijn varianten

Is de inflatie werkelijk een probleem dan wel een deel van de oplossing?
Al ruim een jaar laat ik niet na te vermelden dat we afstevenen op een sterke toename van de
inflatie. De VS had begin vorig jaar reeds aangegeven niet meer vast te houden aan hun doelstelling
om de inflatie tegen/onder de 2% te houden. Zij streefden eerder naar een “gemiddelde” inflatie van
2%. M.a.w., na jaren van geen of beperkte inflatie mocht de inflatie wel wat doorstijgen zodat we
over een langere periode uitkomen aan een gemiddelde van 2%.
De inflatie is dus niet hét argument om nu plots de rente te verhogen. De inflatie mag best wel een
tijdje relatief hoog blijven. Het is de enige manier om de overheidsschulden, niet in absolute cijfers
maar in verhouding tot het BBP , onder controle te krijgen.
Het verhogen van de rente is dus eerder ingegeven door de gigantische (overheids)schulden. Er
moe(s)t worden ingegrepen maar ik vermoed dat de rentestijging eerder bescheiden zal blijven om
de economische groei niet te fnuiken.
Wat mij betreft is de inflatie niet alarmerend en zeker geen argument om de beurzen op de knieën te
krijgen. Wel integendeel. Aandelen zijn eerder inflatiebestendig.
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Moeten we dan schrik hebben van een Russische inval in Oekraïne?
Ik blijf meestal ver weg van politiek maar al in 1996 beargumenteerde de Amerikaanse diplomaat en
historicus George Kennan dat de door de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton ingezette
uitbreiding van de NAVO, zonder Rusland maar met tal van voormalige Warschaupact landen, het
begin was van een nieuwe Koude Oorlog. Het was immers een enorme vertrouwensbreuk met de
Russen, aangezien Gorbatjov had ingestemd met de eenwording van Duisland binnen de NAVO op
voorwaarde dat de NAVO niet verder oostwaarts zou uitbreiden. Een honderdtal Amerikaanse
staatsmannen schreven Clinton een brief waarin zij benadrukten dat de uitbreiding een “beleidsfout
was met historische proporties”.
Dat Poetin, al dan niet met geweld, deze scheve situatie wil rechttrekken moet dan ook gedeeltelijk
in deze context worden gezien.
Ik geloof dan ook niet dat de Westerse mogendheden hun tanden hierop zullen stukbijten en
verwacht geen grote economische gevolgen van een eventuele inval van Rusland in Oekraïne.
De vrees bestaat echter dat China een eventuele inval in Oekraïne zal aangrijpen om Taiwan te
annexeren en dit met véél grotere gevolgen voor de wereldeconomie.
De vraag is dan ook of het westen hierop een antwoord zal hebben. Waar we de Russen nog wat
kunnen afdreigen met (economische) sancties is onze greep op China aan het smelten als sneeuw
voor de zon.
China beschikt over onvoorstelbaar veel broodnodige metalen en andere bijzondere grondstoffen.
Ook buiten China, waaronder de talloze mijnen in midden Afrika. China is vandaag al hofleverancier
van grondstoffen voor vele Westerse multinationals. Bovendien worden zij steeds onafhankelijker
van de export vanwege de toegenomen binnenlandse private consumptie.
Wie bij een eventuele annexatie nu aan wie zal sanctioneren is dan ook nog niet duidelijk.
In de veronderstelling dat China (nog een tijdje) Taiwan met rust zal laten vrees ik dan ook geen
zware economische gevolgen van het Oekraïense conflict.

Waren/zijn de aandelen dan gewoon te duur?
Natuurlijk waren een aantal aandelen te duur.
Maar zoals reeds in september 2020 aangegeven waren slechts een beperkt aantal techaandelen de
motor van de sterke beursprestatie. In 2021 volgden in hun voetsporen ook mindere goden die
opwaartse beweging.
Een fenomeen dat zich wel meer voordoet in stijgende beurzen. Als het kruim van de bedrijven
stilaan (te) duur wordt trachten beleggers gelijkenissen te vinden bij andere “achtergebleven”
bedrijven. Dit leidt tot situaties waarbij kleine bedrijven zonder aanwijsbare reden uitgroeien tot een
hype.
Ik blijf er echter van overtuigd dat, bij ongewijzigde economische omstandigheden, er nog heel wat
aandelen zelfs ondergewaardeerd zijn maar dan vooral in de oude economie.

En wat met corona en zijn varianten?
Niets nieuws onder de zon wat mij betreft. De quarantainemaatregelen zorgen wel voor een
ongeziene uitval van werknemers maar dit is eerder een tijdelijk fenomeen.
Als het virus niet bedwongen kan worden zullen de maatregelen afgezwakt worden zodat de
economie kan blijven verder draaien.
Ook hier zie ik bijgevolg geen fundamentele wijziging die een crash kan verantwoorden.

Besluit : wat mij betreft is de daling van de voorbije dagen eerder een welgekomen correctie dan wel
de voorbode van een echte crash. De volatiliteit op de beurzen zal wel nog een tijdje aanhouden en
sommige overgewaardeerde aandelen zullen in hun val heel waarschijnlijk anderen aandelen , ten
onrechte, meesleuren. Hopelijk kan de belegger het kaf van het koren scheiden en behoudt hij zijn
vertrouwen in de beurs.

Neemt niet weg dat ik in de loop van de komende maanden enkele wijzigingen in de fondsenselectie
wil aanbrengen.
Carmignac deed het (weer eens) niet goed. Na een schitterend 2020 verloren zij in de 2de jaarhelft
van 2021 alle voeling met de markt. In de voorbije 6 jaar moesten zij 3 keer hun meerdere erkennen
in andere fondsenbeheerders. Trop is teveel en teveel is trop en dus wens ik Carmignac, en dan in
het bijzonder Carmignac Investissement en Carmignac Patrimoine, af te bouwen in het voordeel van
Merclin II Patrimonium (gemengd) en Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund (aandelen).
Het obligatiefonds van Carmignac, Carmignac Portfolio Global Bond, deed het wel goed.
Bij de fondsenselectie verdwijnen de 2 eerder aanbevolen Carmignac fondsen en komen er dus 2
nieuwe fondsen, van respectievelijk Merclin en Nordea, in de plaats.
Dit wil niet zeggen dat ik er met de grove borstel wens door te gaan. Het is eerder een grondig
afbouwen van Carmignac dan wel een totale verkoop.
Bij het obligatiegedeelte neem ik het uitstekende fonds DPAM Bonds Higher Yield op in de selectie.
Aandelen :
- Fidelity Funds – Germany Fund A
- Fidelity Funds – China Consumer Fund EUR
- Fidelity Finds – Greater China Fund USD
- HSBC Global Inv. Funds – Chinese Equity EUR
- JPM Global Healthcare D Acc EUR
- Mainfirst Global Equities Unconstrained
- Fidelity Funds Global Technology Fund Y - Acc – EUR
- Treadneedle Global Smaller Companies AE - Acc – EUR
- Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund
- Aphilion Q² Equities
- BIL Invest Equities Japan
- Quest Cleantech R

Gemengd :
- FvS Multiple Opportunities II RT
- BL Global Flexible B EUR Acc
- Merclin II Patrimonium
- R-co Valor
- Echiquier Arty
Obligaties :
-

DPAM Bonds Higher Yield

Van elk van deze fondsen kan u te allen tijde de fondsenfiche opvragen via
https://www.baloise-international.lu/en/int/kid/kid-belgie.html#anchor-id-98bf

Met vriendelijke groeten

Wim Hunninck

