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“We hebben er alle 
vertrouwen in dat het 
soepele budgettaire 
en monetaire beleid 
nog na het verdwijnen 
van de coronacrisis zal 
blijven werken, en het 
herstel zal verlengen.”

Hoewel de pandemie in 2020 levens en banen 
heeft geëist, wordt een succesvolle toediening 
van het vaccin in de loop van 2021 een 
heuse gamechanger: de overheden zullen de 
reisbeperkingen geleidelijk versoepelen en de 
maatschappijen zullen voor het grootste deel hun 
gewoonten van voor de pandemie weer opnemen. 
Het snelle herstel tijdens het derde kwartaal in het 
Westen en de aanhoudende groei in Azië, waar 
een tweede besmettingsgolf grotendeels kon 
worden vermeden, dienen als een blauwdruk voor 
de nabije toekomst. In eerste instantie zouden 
sterke economische cijfers moeten zorgen voor 
een inhaalbeweging na de Grote Lockdown.

We hebben er alle vertrouwen in dat het 
soepele budgettaire en monetaire beleid nog na 
het verdwijnen van de coronacrisis zal blijven 
werken, en het herstel zal verlengen. In Europa 
zorgen het meerjarige Pandemic Emergency 
Purchase Programme van de ECB, goed voor 
vele miljarden euro’s, en de toezeggingen 
die werden gedaan in het kader van het Next 
Generation EU budget nieuwe en belangrijke 
stappen richting meer solidariteit binnen Europa. 

1. We verwachten dat de 
economische groei nog 
verder zal aantrekken na de 
automatische inhaalbeweging 
die er komt na de opheffing 
van de Grote Lockdown. 
Dat is te danken aan de 
toediening van de vaccins 
en de ondersteunende 
beleidsmaatregelen.

In de Verenigde Staten zou de voormalige 
Fed-voorzitster Janet Yellen de nieuwe minister 
van Financiën worden, waardoor het beleid 
onder voorzitter Fed volledig zal worden 
doorgetrokken. Deze budgettaire en monetaire 
beleidsmaatregelen, die op elkaar inwerken, 
zouden de transitie moeten aanwakkeren van 
een automatische opleving naar een heus 
herstel, en moeten zorgen voor meerdere jaren 
groei en winststijgingen.
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Beleggers zullen zich al gauw concentreren 
op de houdbaarheid van de winstgroei 
na de opleving in 2021. Er zijn immers 
nieuwe onzekerheden die moeten worden 
aangepakt. Ten eerste is er de politieke 
onzekerheid, die waarschijnlijk zal terugkeren 
in Europa omdat Merkel vanaf september 
volgend jaar het Merkel-tijdperk afsluit. 
Ondertussen maakt Frankrijk zich op voor 
de presidentsverkiezingen in de lente 
van 2022. In de VS zullen de tussentijdse 
verkiezingen in november 2022 een belangrijke 
mijlpaal worden, en niet enkel voor de 
Republikeinse partij. Ten tweede zal ook de 
beleidsonzekerheid toenemen, omdat nieuwe 
en bijkomende versoepeling minder voor 
de hand ligt naarmate de economie verder 
herstelt. Zelfs een voortijdige aanscherping 
kunnen we niet uitsluiten. Vooral in China en 
Duitsland zien we dat dergelijke beslissingen 
mogelijk zijn.

2. Naarmate we de pandemie 
achter ons laten, zullen 
er binnenkort nieuwe 
uitdagingen moeten worden 
aangepakt
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Het ligt voor de hand dat het economisch herstel 
de aandelenrotatie die begonnen is in de laatste 
maanden van 2020 verder zal aanwakkeren. 
De ongeziene aangroei van de balansen van de 
centrale banken (Fed, ECB, BoE en BoC) met 
7 biljoen dollar in 2020 heeft beleggers ertoe 
aangezet om in te spelen op een aandelenrotatie 
via conjunctuurgevoelige small- en midcaps en 
valuesectoren. De prestaties van valueaandelen 
vertonen een historisch sterke correlatie met de 
steilheid van de rentecurve en bepaalde sectoren 
die zwaar afgestraft werden, zoals de banken, 
kunnen hun waardering tijdens een expansie nog 
een heel stuk zien oplopen. 

De verwachte herstelbeweging van de 
economische groei leidt traditioneel tot een (bear) 
versteiling van de rentecurve. Maar zoals we al 
zeiden, controleren de centrale banken sinds de 
Grote Financiële Crisis van 2008/09 niet enkel 
de kortetermijnrentes via beleidsbeslissingen, 
maar bepalen ze in steeds grotere mate 
ook de langetermijnrentes via kwantitatieve 
versoepeling. In dat opzicht denkt Candriam dat 
de netto uitgifte van overheidsobligaties in de 
eurozone in 2021 negatief wordt, wanneer we 
dit corrigeren voor de aankopen van de ECB! De 

3. Beleggers zullen 
het jaar waarschijnlijk 
beginnen en blij zijn 
met een wereldwijd 
economisch herstel. 
Ze zullen meer de 
nadruk leggen op 
small- en midcaps 
en op valuesectoren 
zoals banken, en zich 
opmaken voor een 
matige versteiling van 
de rentecurve

versoepelingsmaatregelen die werden genomen 
tijdens de Grote Lockdown van 2020 betekenen 
dat de versteiling van de rentecurve binnen de 
perken zou moeten blijven.

Door het reële renteverschil tussen de Verenigde 
Staten en de eurozone en de hardnekkige tekorten 
op de lopende rekening en de overheidsbegroting 
zou de Amerikaanse dollar tijdens de eerste 
jaarhelft van 2021 verder moeten blijven 
verzwakken. Hoewel dit de winstgroei van de 
Amerikaanse bedrijven ondersteunt, betekent dit 
wel dat buitenlandse beleggers de voorkeur zullen 
geven aan niet-Amerikaanse beleggingen. We 
kunnen in het bijzonder een lans breken voor een 
superieure prestatie van aandelen en obligaties 
in lokale munt uit de groeilanden. Een zwakkere 
Amerikaanse dollar is goed nieuws voor de 
Latijns-Amerikaanse landen, omdat die nog steeds 
veel schulden in dollar moeten afbetalen, en het 
ondersteunt eveneens de grondstoffenmarkten.
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“We denken ook dat 
duurzaamheid een 
steeds grotere rol zal 
blijven spelen omwille 
van zijn sociale 
en ecologische 
aspecten.”

Hoe langer de beleggingshorizon, hoe meer 
veerkracht van belang wordt bij de samenstelling 
van een portefeuille. Jammer genoeg 
beantwoorden de meeste beleggingsthema’s die 
profiteren van de zogenaamde ‘trade die inzet 
op de heropening van de economie’ niet aan dit 
criterium. De pandemie heeft aangetoond dat 
het mogelijk is om de portefeuille veerkrachtiger 
te maken aan de hand van langetermijntrends, 
die in 2020 verder aan kracht hebben gewonnen. 
Daarom raden we aan om de ‘winnaars’ van de 
crisis op lange termijn aan te houden: een sterke 
governance heeft betere resultaten opgeleverd 

4. Uit de pandemie is 
gebleken dat het zinvol is 
om beleggingstrends op 
lange termijn op te nemen, 
want hierdoor wordt een 
portefeuille veerkrachtig. 
Milieuoplossingen, 
digitalisering en 
gezondheidszorg zijn onze 
sterkste thematische 
overtuigingen

tijdens de pandemie, zowel bij ondernemingen 
als overheden. De sector- en landencombinatie 
die tijdens de pandemie veerkrachtig is gebleken, 
en die waarschijnlijk ook na dit jaar op de 
belangstelling van beleggers zal kunnen rekenen, 
is technologie, gezondheidszorg, China en 
Duitsland.

We denken ook dat duurzaamheid een steeds 
grotere rol zal blijven spelen omwille van zijn 
sociale en ecologische aspecten: oplossingen 
voor een schonere toekomst hebben een 
aanzienlijk groeipotentieel dat wordt gedreven 
door innovatie. In dat opzicht zijn we verheugd 
dat drie belangrijke spelers – en vervuilers – met 
name de Verenigde Staten, China en de Europese 
Unie zich hebben verenigd in de strijd tegen de 
klimaatopwarming. Klimaat- en milieuthema’s 
zullen een belangrijk onderdeel blijven van de 
portefeuilles, omdat wij ervan overtuigd zijn dat 
dit onmisbare bouwstenen zullen zijn in de eerste 
helft van de 21e eeuw. Vooral schone energie 
en renovatiesectoren zullen volgens ons het 
voortouw nemen, omdat er veel moet worden 
geïnvesteerd om de doelstellingen op het vlak 
van klimaatneutraliteit te behalen. 



Actief portefeuillebeheer zou opnieuw zijn 
vruchten moeten afwerpen, omdat er al veel 
rekening werd gehouden met goed nieuws 
sinds de eerste berichten over een sterk 
werkzaam vaccin begin november. Dat blijkt 
uit de recordstanden van de wereldwijde 
beursindices, gaande van Zuid-Korea tot Wall 
Street. Daarom wordt 2021 volgens ons een 
jaar waarin portefeuillebeheerders handig 
zullen moeten zijn, en waarin actief beheer zal 
worden beloond.

Nu er enkele belangrijke hindernissen zijn 
verdwenen, ziet de beleggingstoekomst er wat 
rooskleuriger uit. Onze convicties zijn daardoor 
geëvolueerd, want we houden meer rekening 
met een risk-on positie. Dat vertaalt zich in 
een hogere aandelenbèta en een overwogen 
positie in aandelen. Een van de lessen die we 
hebben getrokken in 2020 is dat de menselijke 
vindingrijkheid zelfs in de donkerste periodes 
de bovenhand heeft gehaald: het vermogen 
om problemen op te lossen en fouten recht 
te zetten zorgt ervoor dat we 2021 hoopvol 
beginnen.

5. Laten we niet 
vergeten welke 
les 2020 ons 
heeft geleerd: 
het pandemiejaar 
heeft bewezen dat 
de vindingrijkheid 
van de mens de 
bovenhand haalt. 
Voor beleggers 
betekent dit dat 
ze handig moeten 
zijn en hun 
portefeuille actief 
moeten beheren 



Dit document wordt louter ter informatie verstrekt.  Het vormt geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële 
instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in.  Het bevestigt ook geen enkele vorm van transactie, tenzij dit 

uitdrukkelijk werd overeengekomen. Hoewel Candriam de gebruikte gegevens en bronnen met veel zorg selecteert, kunnen 
fouten of weglatingen niet a priori worden uitgesloten. Candriam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig direct of 

indirect verlies als gevolg van het gebruik van dit document. De intellectuele eigendomsrechten van Candriam dienen te allen 
tijde nageleefd; de inhoud van dit document mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. 

 
Opgelet: resultaten die in het verleden zijn behaald met een financieel instrument, een financiële index of een 

beleggingsdienst, gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten of gegevens over toekomstige resultaten vormen geen 
betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Brutoresultaten kunnen beïnvloed worden door provisies, kosten en 

andere lasten. Resultaten die  in een andere valuta luiden dan die van de lidstaat waarin de belegger woonachtig is, kunnen 
onderhevig zijn aan valutaschommelingen waardoor het rendement hoger of lager kan uitvallen. Indien in dit document wordt 

verwezen naar een bepaalde fiscale behandeling, hangt deze behandeling af van de individuele omstandigheden  van elke 
belegger en kan zij in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. 

 
Onderhavig document vormt geen onderzoek op beleggingsgebied zoals bepaald in Artikel 36, paragraaf 1 van gedelegeerde 

verordening (EU) 2017/565. Candriam benadrukt dat deze informatie niet is opgesteld overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en evenmin onderworpen is aan 

een verbod om al vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen. 
 

Candriam raadt beleggers aan om op zijn website www.candriam.com het document “Essentiële Beleggersinformatie”, de 
prospectus en alle overige relevante informatie te raadplegen alvorens te beleggen in een van zijn fondsen, met inbegrip van 
de netto inventariswaarde. Deze informatie is beschikbaar in het Engels of in een plaatselijke taal van elk land waar het fonds 

verhandeld mag worden.
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