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Meesterlijke selectie
Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons 
betreft biedt dit jaar veel kansen, maar het is zaak om 
strategisch te werk te gaan. De recente volatiliteit in 
de opkomende markten en de intense geopolitieke 
spanningen op de Krim herinneren ons eraan dat risico’s 
niet altijd op voorhand in te schatten zijn. Dergelijke 
risico’s kunnen het marktsentiment beïnvloeden, ook al is 
de economische situatie aan het verbeteren.

De groei van de wereldeconomie versnelt. Wij verwachten 
dan ook dat aandelen het de komende tijd beter zullen 
doen dan obligaties. In de nabije toekomst bieden 
aandelen nog voldoende kans op rendement. Wel dienen 
we nu, in de volwassen fase van de bull markt, een brede 
spreiding in de beleggingsportefeuilles aan te brengen. 
Op die manier kunnen risico’s worden geminimaliseerd. 
De markt staat namelijk nog steeds voor uitdagingen en 
kortere perioden van volatiliteit sluiten wij niet uit.

Onder deze omstandigheden adviseren wij beleggers 
om aandelen zorgvuldig te selecteren. We kijken daarbij 
naar bedrijven met veelbelovende winstvooruitzichten 
in de sectoren informatietechnologie (IT), basisindustrie 
en gezondheidszorg. Daarnaast kan een thematische 
insteek interessant zijn: de groei van de middenklasse in 
opkomende markten biedt beleggers kansen; hetzelfde 
geldt voor de automatiseringsslag in de maakindustrie.

In de vastrentende hoek kijken wij naar obligaties 
uit de Europese periferie en high-yield obligaties 
waarvan het rendement kan fungeren als buffer voor 
mogelijke renteverhogingen. Verder kunnen risico’s 
gespreid worden door selectieve posities in te nemen 
in beursgenoteerd vastgoed. Met behulp van specifieke 
hedge fund strategieën, ten slotte, kan geprofiteerd 
worden van volatiliteit.

Op de volgende pagina’s gaat het Research & Strategy 
team van ABN AMRO Private Banking dieper in op deze 
aanbevelingen. Uw beleggingsadviseur helpt u graag om 
portefeuillerisico’s te beperken en kansen te benutten in 
het resterende deel van 2014 en daarna.
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Meesterlijke selectie 
De wereldeconomie komt op stoom, wat betekent dat aandelen het de 
komende tijd waarschijnlijk beter zullen doen dan obligaties. Maar we 

hebben inmiddels twee jaar van solide aandelenrendementen achter de 
rug. Nu de bull markt de volwassen fase betreedt, is het zaak om aande-

len zorgvuldig te selecteren.

Aandelenmarkten van ontwikkelde economieën hebben 
geruime tijd de vruchten geplukt van het vrijgevige beleid 
dat door centrale banken gevoerd werd. Bovendien is het 
economisch herstel van de Amerikaanse, Europese en 
Japanse economieën afdoende in de aandelenkoersen 
verdisconteerd. De tijd is dan ook rijp om ‘de kunst van het 
kiezen’ toe te passen: zoom in op aandelen van bedrijven 
die daadwerkelijk winst weten te maken en selecteer obli-
gaties die een buffer bieden tegen het renterisico. 

ABN AMRO Private Banking adviseert om met actieve 
aandelenstrategieën te focussen op Europa, Japan en de 
VS, alsmede een selectie van opkomende markten. Daar-
naast kunnen twee specifieke aandelenthema’s interes-
sant zijn: in de eerste plaats de impact van de groeiende 
middenklasse in opkomende markten; in de tweede plaats 
het mogelijk positieve effect van technologische innovatie 
op de winstgevendheid van bedrijven.

Belangrijkste trends
XX Europa en Japan zullen aanhaken bij de economische 

cyclus van de VS; dit zal de wereldhandel een impuls 
geven en dit jaar resulteren in 3,7% groei voor de wereld-
economie. 

XX Binnen de opkomende markten maken we een onder-
scheid tussen de geïndustrialiseerde exportlanden en de 
landen die sterk leunen op de grondstoffenhandel. Deze 
laatste groep ondervindt negatieve impact van lagere 
grondstoffenprijzen.

XX Inflatie ligt ver onder de maximumniveaus die centrale 
banken hanteren; dit geeft de VS en het Verenigd Konink-
rijk de mogelijkheid om terug te keren naar een normaler 
monetair beleid zonder dat de economie daar sterk door 
geraakt wordt.

Belangrijkste uitdagingen
XX Voor bedrijven kan het moeilijk blijken om de inmiddels 

door de markt ingeprijsde winstverwachtingen te overtref-
fen.

XX Een sterke economische groeiversnelling en een plotse-
linge stijging van de huidige (lage) grondstoffenprijzen 
kunnen leiden tot eerder dan verwachte renteverhogin-
gen.

XX Marktvolatiliteit is laag, maar dat kan veranderen. Het 
beleggersvertrouwen kan geschaad worden door uiteen-
lopende factoren, waaronder geopolitieke ontwikkelingen.  

Belangrijkste kansen
XX Thematische beleggingen gerelateerd aan veranderingen 

van levensstijl in opkomende markten en de impact van 
automatisering op de maakindustrie.

XX De recente onrust in de opkomende markten heeft gere-
sulteerd in kansen voor geïndustrialiseerde Aziatische 
landen. Wij hebben ons advies voor Indonesië en India 
verhoogd naar neutraal. Ons advies voor Taiwan hebben 
wij verhoogd van neutraal naar overwogen.

XX Bedrijfsobligaties (inclusief high-yield) kunnen rendement 
opleveren. Wij zien kansen voor bedrijfsobligaties in Azië 
en de Europese periferie.

XX Hedge funds kunnen ingezet worden ter afdekking van 
aandelen- en obligatierisico. 

XX De verschillen tussen het monetaire beleid van de VS en 
dat van de eurozone, alsmede het verschil in economische 
groei, zullen een sterke impact hebben op de belangrijkste 
valuta’s. 

Research & Strategy
Didier Duret – Chief Investment Officer

Meesterlijke selectie

Bron: ABN AMRO Private Banking
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Reden tot (voorzichtig) 
optimisme

Het economisch herstel in de VS en in de eurozone en de 
effecten van de rigoureuze hervormingen in Japan (‘Abeno-
mics’, naar de naam van de Japanse premier Shinzo Abe) 
houden momenteel de gemoederen van beleggers bezig. 
Hoe zullen deze macro-ontwikkelingen verlopen, nu financi-
ele markten van opkomende economieën geplaagd worden 
door nervositeit? Wij hebben er vertrouwen in dat China 
en andere opkomende markten de problemen waar zij 
mogelijk mee te maken krijgen, zullen weten aan te pakken. 
Daarmee zijn wij optimistischer gestemd dan veel andere 
economen. De wereldeconomie zal dit jaar 3,7% groeien en 
de situatie in de opkomende regio’s zal tot rust komen, zo 
verwachten wij.

Weersomstandigheden VS: (sneeuw-)storm in een glas water
Veel economische indicatoren in de VS duiden op een 
verzwakkende situatie. De grote vraag is, in hoeverre het 
ongewoon winterse weer waar de VS recent mee te maken 
had hierbij een rol heeft gespeeld. Er zijn namelijk ook andere 
factoren die wellicht invloed hebben gehad op de recente 
verzwakking van de economische toestand. In de tweede 
helft van 2013 kreeg de Amerikaanse economie een steun-
tje in de rug doordat bedrijven hun voorraden weer gingen 
opbouwen. Het is mogelijk dat dit proces ten einde is, of 
dat bedrijfsvoorraden zelfs weer teruggeschroefd worden. 
Daarnaast zijn de kredietkosten in de VS de afgelopen zomer 
omhoog gegaan; dit kan nog steeds doorwerken in de econo-
mie.

Hoe het ook zij, wij geloven dat de verzwakking van het 
economische plaatje van tijdelijke aard is. De weersom-
standigheden zullen uiteindelijk normaliseren. Bovendien 
menen wij, dat bedrijven hun voorraden afgelopen jaar 
bewust verhoogd hebben. Een sterke, langdurige correctie 
van de voorraden is daarom onwaarschijnlijk. En de econo-
mie zal zich weten aan te passen aan de hogere kosten voor 
financiering, zo verwachten wij. Al met al blijven wij opti-
mistisch over de groeivooruitzichten van de Amerikaanse 
economie.

Eurozone: 2014 aanzienlijk beter dan afgelopen jaren
Analisten zijn hun groeiprognoses voor de eurozone aan 
het verhogen. Landen in de Europese periferie, met name 
Spanje, Portugal en Ierland, hebben hun concurrentieposi-
tie verbeterd en hervormingen doorgevoerd. Dit komt het 
vertrouwen in en de groei van de economie sterk ten goede 
(zie grafiek). Bovendien zijn overheden minder ingrijpend 
aan het bezuinigen en begint de financiële situatie in de 

eurozone te normaliseren; dit maakt de weg vrij voor een 
sterker economisch herstel in de regio.
Frankrijk en Italië worstelen nog altijd met hun eigen 
problemen. Daarnaast kan het onderzoek naar de kwaliteit 
van activa op de balansen van Europese banken (de zoge-
noemde Asset Quality Review die de ECB dit jaar uitvoert) 
voor onaangename verrassingen zorgen. Maar de sterkere 
economische groei in de eurozone zal het voor beleidsma-
kers makkelijker maken om met dergelijke tegenvallers om 
te gaan. Het ziet ernaar uit dat 2014 een veel beter jaar voor 
de eurozone-economie wordt dan het geval was in de drie 
voorgaande jaren.

Japan: voorzichtig optimisme
Voor wat betreft de kortetermijnontwikkelingen in Japan 
houden wij rekening met twee scenario’s: in het eerste 
scenario is de Japanse economie inmiddels zo sterk op 
stoom gekomen dat de groei aanhoudt, ondanks de verho-
ging van de omzetbelasting die in april wordt doorge-
voerd. In het tweede scenario zal de groei van de economie 
aanzienlijk vertragen. In dat geval zal de Bank of Japan de 
economie verder stimuleren door meer geld bij te drukken 
en de koers van de yen te verlagen. Ongeacht welk scenario 
uiteindelijk realiteit wordt, zijn wij voorzichtig optimistisch 
over de groeivooruitzichten van Japan in 2014 en daarna.

Group Economics
Han de Jong – Chief Economist

Groei eurozone voorafgegaan door toenemend vertrouwen

Bron: Bloomberg
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Opkomende markten: 
tijd voor onderscheid

Hebben opkomende markten hun glans verloren?
Bezorgdheid over de afbouw (tapering) van het stimule-
rende monetaire beleid in de VS en de stijgende obligatie-
rendementen (yields) in ontwikkelde economieën hebben 
ertoe geleid dat beleggers sinds het voorjaar van 2013 
hun portefeuilles anders gingen inrichten. Beleggingen in 
opkomende markten kwamen door deze allocatiewijzigin-
gen onder druk te staan. Daarnaast hebben opkomende 
economieën hun eigen issues, zoals bezorgdheid over de 
financiële stabiliteit van China en politieke onrust in landen 
als Turkije, Thailand en Oekraïne. Hierdoor is de volatiliteit 
in opkomende markten verder toegenomen. Beleggers 
vragen zich bovendien af, of de opkomende regio’s wel in 
staat zijn hun economische groei in de komende jaren op 
peil te houden, nu China zich minder op export en investe-
ringen en meer op consumptie focust.

Beweeglijke markten, geen grootschalige crisis
Wat ons betreft zijn de huidige angsten ten aanzien van de 
opkomende markten overtrokken. Toegegeven, we hebben 
onlangs onze groeiprognoses voor China, Brazilië en Turkije 
verlaagd. Maar we verwachten nog altijd dat de opkomende 
markten dit jaar sterker (4,8%) zullen groeien dan in 2013 
(4,3%). Hierbij gaan we ervan uit dat toenemende exporten 
naar ontwikkelde markten de negatieve effecten van een 
minder verruimend monetair beleid zullen opheffen. Een 
grootschalige crisis verwachten wij niet. De fundamentele 
positie van de opkomende markten is verbeterd. Opko-
mende landen kunnen een flexibeler valutabeleid voeren 
en beschikken over grotere buitenlandse valutareserves 
dan het geval was ten tijde van crises in het verleden (zie 
grafiek). Daarnaast heeft de internationale gemeenschap 
inmiddels meer mogelijkheden om financiële ‘noodhulp’ te 
geven waar dat nodig is.

Uiteraard zijn er risico’s. Zo kan het voor opkomende landen 
voorlopig lastig blijven om externe financiering aan te trek-
ken. Politieke turbulentie, uitblijvende hervormingen en 
tegenvallers in de ontwikkelde economieën vormen even-
eens risico’s. Wij verwachten dat de volatiliteit in de opko-
mende markten voorlopig aan zal houden. Opkomende 
landen die te maken hebben met een zwakke fundamentele 
positie, inefficiënte overheden of politieke onrust zijn in dit 
opzicht het meest kwetsbaar.

Selectief te werk gaan 
Opkomend Azië zal dit jaar opnieuw de snelst groeiende 
regio zijn, met een economische groei die – net als in 2013 – 

rond de 6% zal uitkomen. Wij rekenen op een succesvolle 
hervorming van de Chinese binnenlandse economie en een 
herziening van het Chinese financiële systeem. Een harde 
landing lijkt ons hierbij onwaarschijnlijk: wij verwachten 
dat de economische groei daalt naar 7,5% in 2014 en 7% in 
2015. De groeivooruitzichten voor Taiwan (3%), Zuid-Korea 
(3,5%), Indonesië (5,5%) en Maleisië (5%) zijn veelbelovend. 
Voor India rekenen wij op een groei van 5%, ondersteund 
door beleidswijzigingen die daar onlangs zijn doorgevoerd. 

Wel dienen we ons te realiseren dat binnen de opkomende 
markten het ene land het andere niet is. Politieke risico’s 
en kwetsbaarheid ten aanzien van externe ontwikkelingen 
zullen de groeivooruitzichten van Thailand en Turkije nega-
tief blijven beïnvloeden. Aan de andere kant: Polen, Tsje-
chië, Roemenië en de Baltische staten profiteren van het 
economisch herstel in de eurozone. Deze landen zouden 
relatief immuun moeten zijn voor het geopolitieke risico 
dat voortvloeit uit de situatie in Oekraïne. Kieskeurigheid 
is momenteel het codewoord. Wij adviseren beleggers, 
selectief te werk te gaan bij het innemen van posities in 
opkomende markten.

Group Economics
 Arjen van Dijkhuizen – Senior Economist 

Emerging Markets

Opkomende markten: hogere buitenlandse valutareserves

Bron: EIU
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Federal Reserve gaat 
door op ingeslagen weg

Fed zet ‘tapering’ (voorlopig) voort
De Federal Reserve (Fed) heeft in december en januari een 
begin gemaakt met een – naar verwachting – langdurig 
afbouwproces (tapering) van het zeer verruimende mone-
taire beleid. Het besluit om geleidelijk een minder verrui-
mend beleid te gaan voeren volgde uit de versnellende 
economische groei in de tweede helft van 2013 en uit posi-
tieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Sindsdien zijn de economische cijfers in de VS echter tegen-
gevallen. Daarnaast kregen opkomende markten te maken 
met volatiliteit, terwijl politieke turbulentie in Oekraïne en de 
dreiging van een militair conflict met Rusland momenteel 
voor onrust zorgen. Tot dusver is de Fed deze uitdagingen 
tamelijk optimistisch tegemoet getreden. Janet Yellen, de 
nieuwe Fed-voorzitter, heeft aangegeven dat het tapering 
proces waarschijnlijk stap voor stap zal worden voortgezet.

De zwakkere economische cijfers en de recente volatiliteit 
op de financiële markten lijken voor de Fed vooralsnog 
geen reden te zijn om de economische prognoses bij te 
stellen. Dit is in lijn met het basisscenario zoals ABN AMRO 
dat hanteert. Wij verwachten dat de Fed door zal gaan met 
het afbouwen van het verruimende beleid. Mochten de 
problemen in Oekraïne of in de opkomende markten verder 
escaleren, dan zal de centrale bank wellicht een andere 
koers gaan varen.

Rente kan in zomer 2015 omhoog
De boodschap van de Fed is dat de rente op korte termijn 
waarschijnlijk niet zal worden verhoogd, gezien het feit dat 
de arbeidsmarkt nog lang niet voldoende hersteld is. De 
Fed heeft aangegeven, de rente niet te willen verhogen 
voordat de werkloosheid gedaald is tot onder de 6,5%. Dit 
niveau is bijna bereikt. Maar de Fed kijkt niet alleen naar 
het werkloosheidspeil zelf: andere aspecten, zoals de werk-
loosheidsduur, worden ook meegewogen. Zo heeft Fed-
voorzitter Yellen erop gewezen dat mensen die meer dan 
zes maanden zonder werk zitten, een ongewoon groot deel 
van de totale groep werklozen uitmaken.

In dat licht is het niet vreemd dat de Fed heeft laten weten, 
de beleidsrente waarschijnlijk “nog geruime tijd nadat 
de werkloosheid tot onder de 6,5% is gedaald, binnen de 
huidige bandbreedte te houden.” Wij denken dat de Fed 
halverwege volgend jaar zal beginnen met het verhogen 
van de rente. Eind 2015 zal de beleidsrente gestegen zijn tot 
1,5% vanaf het huidige niveau van 0,25%, zo verwachten wij. 

Financiële markten rekenen momenteel op een meer gema-
tigd tempo van renteverhogingen. Maar marktverwachtin-
gen ten aanzien van renteverhogingen worden doorgaans 
minder terughoudend in de zes tot negen maanden voordat 
de Fed de rente voor de eerste keer weer opschroeft. Stij-
gende rendementen op 2-jaars Treasuries zullen de weer-
slag zijn van deze verwachtingen (zie grafiek).

Beleidsverschillen wereldwijd
De inflatie in de eurozone zal naar verwachting voor een 
langere periode laag blijven, wat de ECB de ruimte geeft 
om haar monetaire beleid verder te verruimen. Ook de 
Bank of Japan zou haar monetaire stimuleringsmaatrege-
len kunnen uitbreiden. De Bank of England (BoE), daarente-
gen, zal meer in lijn met de Fed opereren en wellicht begin-
nen met de afbouw van het verruimende beleid. Gezien het 
economisch momentum verwachten wij dat de BoE begin 
volgend jaar zal beginnen met het verhogen van de rente.

Group Economics
Nick Kounis – Head Macro Research

Rendement op 2-jaars Treasuries 

Bron: Bloomberg
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Aandelen - 
marktvooruitzichten

Bedrijfswinsten (eindelijk) in de lift

Bedrijven zullen hun winsten dit jaar zien groeien, zo 
verwachten wij. De aantrekkende wereldwijde groei zal 
gunstig uitpakken voor de winstniveaus. Ook de verbete-
rende marges, aangedreven door relatief lage inputkosten 
(grondstoffenprijzen, lonen) komen de bedrijfswinsten ten 
goede. Qua waarderingen blijven de risicovollere beleg-
gingscategorieën interessant, zeker relatief gezien. Daar-
naast zijn de risicopremies op aandelen nog altijd aantrek-
kelijker dan die op cash en ‘veilige’ staatsobligaties. 

Profiteren van winsttrends via sectorallocatie
In onze sectorallocatie komt ons optimisme ten aanzien van de 
verwachte bedrijfswinsten tot uitdrukking. We hanteren een 
overweging voor de IT-sector. Ons advies voor de sector basis-
industrie hebben we inmiddels ook verhoogd naar overwo-
gen. Een toenemende vraag kan de winsten in deze sector ten 
goede komen. Binnen de basisindustriesector hebben chemie 
en industrieel gas onze voorkeur: deze subsectoren profiteren 
van lagere inputkosten (waaronder lagere energieprijzen). Wij 
hebben ons advies voor de sector gezondheidszorg verhoogd 
naar overwogen. Zowel de meer technologisch georiën-
teerde ondernemingen (biotechnologie, DNA diagnostiek, 
nieuwe chirurgietechnieken) als het traditionele segment van 
de gezondheidszorgindustrie zijn aantrekkelijk gewaardeerd. 
Onze aanbevelingen voor de defensievere sectoren telecom en 
consumptiegoederen hebben wij neerwaarts bijgesteld: beide 
sectoren volgen wij nu met een onderwogen advies. Ook voor 
de sector nutsbedrijven hanteren wij een onderweging.

Europese aandelen hebben de voorkeur
Onze voorkeur voor Europese aandelen is nog altijd van 
kracht. Wij verwachten dat de industriële productie in de 
eurozone in de komende maanden zal aantrekken. Daarnaast 
zijn Europese aandelen aantrekkelijker gewaardeerd dan 
hun Amerikaanse tegenhangers: de voor economische cycli 
aangepaste koers/winstverhouding van Europese aandelen 
ligt onder het historische gemiddelde. En ten slotte: een ster-

kere Amerikaanse dollar – waar wij in ons basisscenario van 
uitgaan – kan gunstig uitpakken voor de Europese export.

Er zijn risico’s die tot een (tijdelijke) verzwakking van het 
aandelensentiment of zelfs tot een tussentijdse correctie 
kunnen leiden. Deze risico’s betreffen vooral de mogelijk-
heid van economische tegenvallers in China en andere 
opkomende markten, een nieuwe golf van onzekerheid 
over het monetaire beleid en een tijdelijke afkalving van 
het macro-economisch momentum. Vanwege deze risi-
co’s hebben wij onze overweging in aandelen iets terug-
geschroefd. Toch geloven wij dat eventuele correcties van 
korte duur zullen zijn, aangezien de meerderheid van de 
beleggers momenteel een buy-the-dip strategie hanteert.

Research & Strategy
Sybren Brouwer – Global Head Equity Research 

Winstgroei per sector 

Bron: MSCI, Bloomberg

Beleggingscategorie Fundamentele visie Aanbeveling

Aandelen

Overwogen
Fundamentele situatie wordt belangrijkere aanjager van aandelen-
markten. Economisch herstel in ontwikkelde markten komt wereld-
wijde groei en bedrijfswinsten ten goede.

Vanwege specifieke issues in bepaalde opkomende landen is het 
risico voor de opkomende markten als geheel toegenomen.  
Sentiment opkomende markten is gemengd, ondanks aantrekkelijke 
waarderingen.

Voorkeur voor Europa; deze regio biedt het sterkste herstelpo-
tentieel qua winsten en waarderingen.
Goede spreiding aanbrengen in portefeuille; focus op groei-
georiënteerde (sub)sectoren en enkele cyclische posities.
Neutraal ten opzichte van opkomende markten. Streef naar 
directe en indirecte positionering via aandelen van Ameri-
kaanse en Europese bedrijven. 
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Aandelen - thema 
technologie leidt tot efficiency

Research & Strategy
Edith Thouin – Head Equity Theme Research

Innovatie is een aanjager van productiviteit en groei. 
Nieuwe technologieën en een verdere toepassing van auto-
matisering in nieuwe bedrijfsprocessen kunnen de produc-
tiviteit ten goede komen. Dit is het geval in zowel de ontwik-
kelde als de opkomende economieën. Wij zijn van mening 
dat innovatie een cruciale rol zal spelen in het stijgen van 
bedrijfswinsten in de komende jaren.

Arbeidskosten in de opkomende markten stijgen; dit 
vraagt om efficiëntere productieprocessen. Automa-
tisering kan daarbij van groot belang zijn. Boven-
dien kunnen sommige complexe producten niet 
zonder geavanceerde technologie gemaakt 
worden. De wereldwijde auto-industrie staat 
bekend om haar gebruik van auto-
matisering. Maar techno-
l o g i s c h - g e s t u u r d e 
processen komen 

we ook steeds meer tegen in andere industrietakken, varië-
rend van de verpakkingsindustrie tot farmacie.

Efficiency groeit met dank aan internet
Het verbinden van online data met technologieën die 
gebruikt worden voor het efficiënter maken van gebouwen, 
fabrieken en huishoudelijke apparatuur staat bekend als 
‘Internet of Things’. Veel consumenten zijn al ‘aangesloten’ 
op dit fenomeen, door hun gebruik van bijvoorbeeld smart-

phones, tablets en smart tv’s. 

In de industrie wordt het internet gebruikt om 
verbeterde automatisering tot stand te brengen, 
via het leveren van data en het aansturen van 

geautomatiseerde machines en robots. Door 
robots en kunstmatige intelligentie gezamenlijk 

in te zetten, kan een enorme efficiencyslag worden 
gerealiseerd. Dit biedt bedrijven de ruimte om meer 

middelen in te zetten voor andere doeleinden, zoals het 
investeren in klantrelaties. 

Gebruik 3-D printers voor productie
Driedimensionaal (3-D) printen is realiteit geworden. De 
techniek wordt inmiddels toegepast in de luchtvaart- 
en auto-industrie en in de medische, tandheelkundige 
en technische industrie. Door gebruik te maken van 3-D 
printers kunnen onderdelen en gereedschap op maat en 
in kleinere hoeveelheden gemaakt worden. Modelwijzi-

gingen kunnen sneller worden doorgevoerd en het maken 
van specifieke maatproducten wordt een betaalbare optie 
voor producenten. De opkomst van 3-D printers is ook een 
trend waar bedrijven die op dit vlak gespecialiseerd zijn 

profijt van hebben. We denken dan aan hardware-
producenten, zoals 3D Systems, en softwareont-

wikkelaars zoals Dassault Systemes.

Beleggers die willen inspelen op de robot- 
en automatiseringstrend, raden wij aan om 
te kijken naar ABB (Zwitsersland), ASML 

(Nederland), Kuka (Duitsland) en Qualcomm 
(VS).
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Aandelen - thema  
opkomende economieën

Specifieke opkomende landen, zoals Turkije, India, Indo-
nesië en Argentinië, hadden recent te kampen met forse 
turbulentie. Wij blijven echter positief over de vooruit-
zichten van de meer geïndustrialiseerde, snelgroeiende 
opkomende economieën. Voor landen die te sterk afhan-
kelijk waren van grondstoffenexporten en lage rentestan-
den is de situatie moeilijker geworden. Maar de vijf jaren 
van crisis waar de ontwikkelde markten mee worstelden, 
hebben – in grote lijnen – weinig impact gehad op de opko-
mende economieën.

China, ‘s werelds grootste economie na de VS, blijft zich in 
rap tempo industrialiseren. Voorheen was het land gericht 
op het produceren van goederen tegen lage kosten en lag 
de focus op export. Inmiddels verschuift het accent naar 
de binnenlandse markt en wordt er steeds meer nadruk 
gelegd op consumptie-gedreven groei. Hogere lonen, 
toenemende welvaart en een hogere levensverwachting 
vormen perfecte aanjagers van de consumentenuitgaven. 
Chinese consumenten hebben interesse in zowel geïm-
porteerde producten – vaak van bekende merken – als in 
producten die in eigen land gemaakt worden.

In ons beleggingsbeleid willen wij profiteren van de kansen 
die opkomende markten bieden. Dit doen we door vooral 
te focussen op kwaliteitsondernemingen in ontwikkelde 
markten die goed vertegenwoordigd zijn in opkomend Azië. 
We hanteren deze benadering omdat we van mening zijn 
dat er nog aanzienlijke (en moeilijk in te schatten) markt-
risico’s verscholen gaan in lokale bedrijven in opkomende 
markten.

Consumentenuitgaven: de volgende fase
De opkomende middenklasse (het deel van de populatie 
met een jaarinkomen van USD 15.000-35.000) is een belang-
rijke aanjager van de consumentenbestedingen in China. 
Op dit moment behoort minder dan 10% van de Chinese 
bevolking tot deze groep; naar verwachting zal 50% van de 
Chinezen in 2020 tot de middenklasse behoren.

Het heeft de westerse wereld meer dan 200 jaar gekost om 
het huidige niveau van industrialisatie te bereiken en om 
een vertienvoudiging van het inkomen-per-hoofd te reali-
seren. Volgens het China National Bureau of Statistics zal 
China erin slagen om hetzelfde te bereiken in een tijdsbe-
stek van 20 jaar. Deze grote verschuiving in de levensstijl 
van de Chinezen betekent een snelle sprong omhoog op 
de zogenoemde Piramide van Maslow, waarin menselijke 

behoeften hiërarchisch geordend worden weergegeven. 
Als de levensomstandigheden van een mens verbeteren en 
er voorzien is in de basisbehoeften, kan de mens zich gaan 
richten op de bevrediging van complexere behoeften, zoals 
zelfontplooiing (zie afbeelding op volgende pagina).

De groeiende Chinese middenklasse is nu in rap tempo 
bezig om de hiërarchische behoeftenpiramide te beklim-
men. Men focust zich in toenemende mate op de aanschaf 
van auto’s, huishoudelijke artikelen en vastgoed, alsmede 
op het regelen van verzekeringen en pensioenen. Deze 
opmars betreft niet alleen stedelingen; ook op het Chinese 
platteland streeft men ernaar het leven te veraangenamen. 
Technologie speelt in dit kader een belangrijke rol: betere 
toegang tot internet heeft ertoe geleid dat mensen online 
kunnen ondernemen, shoppen, bankieren en leren.

Nu de groeiende middenklassen in opkomende mark-
ten zich sterker richten op de vervulling van complexere 
behoeften zoals zelfontwikkeling, betekent dat ook dat 
sociale activiteiten, amusement, reizen en studeren-in-het-
buitenland meer in trek raken.

Technologie en consumptie raken vervlochten
Vandaag de dag is technologie een belangrijke factor bij het 
verhogen van de bedrijfs- en productieactiviteit. Dit stelt 
China, en andere opkomende markten in de industrialisa-
tiefase, in staat om op de wereldwijde markt te concurreren 
als een gelijkwaardige speler. In de toekomst zullen de opko-
mende markten voorop lopen als het gaat om het samen-
brengen van technologie en consumptie. Deze tendens is al 
zichtbaar in de snelle integratie van bepaalde technologie, 
zoals smartphones en tablets, in het dagelijks leven. Als 
technologie en consumptie meer vervlochten raken, zal dat 
ook leiden tot de opkomst van nieuwe bedrijfsactiviteiten 
en producten – toegespitst op lokale behoeften – die op de 
binnenlandse markt ontwikkeld worden.

Van massaproductie naar massaconsumptie
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Research & Strategy
Edith Thouin – Head Equity Theme Research

Upside risk

sociale behoeften

fysiologische behoeften

zelf-
ontplooiing

Swatch, Baidu

ASML, Kuka, Schneider Electric, Volkswagen

HSBC, P&G, Ping An Insurance

(zelf)waardering

veiligheid

twee tot drie generaties twee tot drie decennia

ontwikkelde markten opkomende markten
massaproductie

massaconsumptie

Variant op de behoeftenpiramide van Maslow

Relevante ondernemingen
Onderneming Land Bedrijfstak Aanbeveling

ASML NL Innovator in chiptechnologie Kopen/AL*
HSBC UK Retailbankieren, handelsfinanciering, vermogensbeheer Houden 
Kuka DE Producent van robots Houden
Schneider Electric FR Oplossingen voor energiebeheer Houden
Swatch CH Horlogefabrikant Kopen/AL 
Procter & Gamble US Wereldwijde merken huishoudelijke apparatuur, verzorgingsproducten Kopen
Ping An Insurance CN Levensverzekeringen/pensioenen voor Aziatische markten Kopen/AL
Volkswagen DE Producent middenklasse auto's en luxe auto's Houden
Baidu CN Chinese online zoekmachine Kopen
*Aanbevolen lijst
Bron: ABN AMRO Private Banking
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Obligaties -  
marktvooruitzichten

Rekening houden met hogere rente

Het is inmiddels duidelijk dat de Federal Reserve de weg van 
‘tapering’ is ingeslagen. Markten moeten zich nu aanpas-
sen aan deze nieuwe realiteit. Wij verwachten dan ook dat 
benchmark yields (rendementen op toonaangevende
staatsobligaties zoals Treasuries en Bunds) dit jaar zullen 
blijven stijgen. Het rendement op 10-jarige Treasuries zal 
eind 2014 waarschijnlijk een niveau van 3,5% bereiken.

De economische groei in de eurozone blijft beperkt. Er is 
de ECB dan ook veel aan gelegen om Europa te behoe-
den voor een verder dalende inflatie. Maar in de VS en het 
Verenigd Koninkrijk is de situatie heel anders. Deze econo-
mieën groeiden in de afgelopen tijd onverwacht sterk. Het 
groeimomentum lijkt zelfs aan kracht te winnen, ondanks 
recente tegenvallende data uit de VS (voortvloeiend uit de 
barre weersomstandigheden). Hoewel de inflatie nu nog 
beperkt is, denken de centrale banken van deze landen 
ongetwijfeld na over het tijdstip waarop zij de rente moeten 
verhogen om de inflatie te temperen. Wij denken dat de 
rendementen op 2-jarige Amerikaanse staatsobligaties dit 
jaar zullen oplopen, aangezien de markt verwacht dat de 
beleidsrente in de VS volgend jaar verhoogd zal worden.

Ondanks de stijgende rendementen hoeven beleggers 
obligaties niet geheel te mijden. Zij zouden er juist voor 
kunnen kiezen om te beleggen in obligaties die de schok 
van stijgende yields kunnen opvangen. We denken dan aan 
high-yield obligaties en staatsobligaties van landen in de 
Europese periferie. Het aantal faillissementen wereldwijd 
zal naar verwachting laag blijven, zodat ook bedrijfsobliga-

ties interessant kunnen zijn als benchmark yields stijgen. 
Wij geven de voorkeur aan obligaties met een korte dura-
tie (minder dan vijf jaar). Zodra het rendement op 10-jarig 
Amerikaans staatspapier voor langere tijd boven de 3% 
komt te liggen (en richting de 3,5% beweegt), wordt het 
interessant om de duratie geleidelijk te verhogen.

Research & Strategy
Stephen Evans – Global Head Bonds

Spread tussen Europees high-yield en staatsobligaties minus
 5-jarige Bunds

Bron: Bloomberg, Barclays, ABN AMRO Private Banking

Beleggingscategorie Fundamentele visie Bepalende factoren Aanbeveling

Staatsobligaties

Onderwogen
Treasury yields incasseerden ‘tapering 
schok’ in 2013. Volgende uitdaging 
betreft de officiële renteverhogingen. 
Reëel rendement op staatspapier 
Europese kernlanden is nu positief, 
maar het normalisatieproces is nog 
niet voorbij.

Staatsobligaties Europese periferie 
ondersteund door hervormingen en 
economisch herstel. Beleggers die 
vrezen voor verliezen door oplopende 
yields kunnen posities verkopen en 
wachten tot de stijgingscyclus van 
yields ten einde is, alvorens weer 
posities in te nemen.

Denk na over staatspapier uit de Euro-
pese periferie, als mogelijkheid om 
een hoger rendement te genereren.
Neutrale duratie in obligatieportefeuil-
les door afscheid te nemen van langer 
lopende obligaties.

Bedrijfsobligaties
Overwogen

Economisch herstel kernlanden 
gunstig voor bedrijfsobligaties: 
schuldpositie en liquiditeit van bedrij-
ven is verbeterd. 

Bedrijfsfaillissementen blijven laag; 
spreads dalen. Verhoging krediet-
waardigheidsstatus in sterkere 
opkomende economieën komt bedrijfs-
obligaties uit opkomende markten ten 
goede.

Bedrijfsobligaties uit periferie euro-
zone en high-yield obligaties wereld-
wijd. Selectie van bedrijfsobligaties 
uit opkomende markten, met name de 
sterkere Aziatische economieën.
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Staats- en supranationale obligaties 61%

Investment-grade bedrijfsobligaties 22%

High-yield obligaties wereldwijd 17%

61%22%

17%

Obligaties -  
portefeuilleallocatie 

2014: overgangsjaar
Voor veel obligatiesegmenten vormen 2014 en 2015 over-
gangsjaren. Voor kwalitatief hoogwaardige (high-grade) 
obligaties verwachten wij nu een rendement van 2%. In 
het geval van high-yield obligaties kunnen de rendemen-
ten oplopen tot 4%. Dit is een verandering ten opzichte van 
de afgelopen jaren, waarin we gewend waren geraakt aan 
hogere obligatierendementen. Nu hoge rendementen niet 
meer voor het oprapen liggen, is het zaak om zorgvuldig te 
werk te gaan bij het samenstellen van een obligatieporte-
feuille. Op die manier kan een beter resultaat worden neer-
gezet dan via passieve obligatiebeleggingen zoals index-
trackers.

In mei 2013 begon de markt er rekening mee te houden dat 
de Amerikaanse Federal Reserve het verruimende mone-
taire beleid zou gaan afbouwen. Inmiddels is de markt meer 
geïnteresseerd in het tempo van dit afbouwproces. De infla-
tie bevindt zich nog altijd op een laag niveau. Wij denken 
dan ook dat de monetaire stimulering in de VS langzaam 
en voorzichtig zal worden teruggeschroefd. In een derge-
lijke overgangsperiode ligt het voor de hand dat beleggers 
zich focussen op obligatiemarkten waar zij mee vertrouwd 
zijn, wat betekent dat zij neigen naar markten dicht bij huis. 
Wij raden beleggers aan, een onderscheid te maken tussen 
staatsobligaties (61%) en bedrijfsobligaties (39%).

Keuzes maken
Wij adviseren beleggers in ontwikkelde landen om ook 
vooral in de obligatiemarkten van deze landen te beleggen 
en daarbij selectief posities in te nemen in obligaties met een 
kredietwaardigheidsbeoordeling van BB en BBB. Daarnaast 
adviseren wij om te kiezen voor emittenten met stabiele of 
verbeterende vooruitzichten, aangezien het risico op fail-
lissementen vanaf eind 2016 kan gaan toenemen. Wij zijn 
positief over Franse en Belgische staatsobligaties. Spaans, 
Iers en Italiaans staatspapier vinden we eveneens interes-
sant, omdat wij het risico van staatsobligaties uit landen in 
de Europese periferie zien afnemen.

Specifieke emittenten van high-yield obligaties, met name 
in Europa, hebben geprofiteerd van lage rentes en een 
aantrekkende economie. Dit heeft geresulteerd in een 
verbetering van de winstgevendheid en een geleidelijke 
afname van het aantal faillissementen. Het Europese high-
yield segment ontwikkelt zich stap-voor-stap tot een meer 
volwassen markt die een bredere groep beleggers aantrekt.

Research & Strategy
Roel Barnhoorn – Head Bond Theme Research

Henk Wiersma – Senior Credit Analyst

Aanbevolen portefeuille-allocatie obligaties

Bron: ABN AMRO Private Banking

Selectief positioneren in overgangsperiode
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Valuta’s 
Cruciale rol voor centrale 

banken

Verwachtingen ten aanzien van het monetaire beleid zijn 
voor de valutamarkten van cruciaal belang. Maar hóe 
die beleidsverwachtingen de valutamarkten beïnvloe-
den, hangt af van de omstandigheden. Als het marktsen-
timent positief is, zijn beleggers geneigd op zoek te gaan 
naar rendement. Daarbij kan de verwachting dat centrale 
banken hun stimulerende monetaire beleid gaan afbouwen 
of verkrappen positief zijn voor de ontwikkeling van een 
valuta. Ofwel, het is mogelijk dat een valuta in waarde stijgt 
als centrale banken hun beleid verkrappen (mits er sprake 
is van sterke groei en een beperkt risico op sterke inflatie).

Als beleggers, daarentegen, negatief of risicomijdend 
gestemd zijn, zullen zij focussen op het beschermen van 
hun beleggingen. Valuta’s die een reëel rendement opleve-
ren en als ‘veilige havens’ beschouwd worden, zullen in trek 
zijn. Valuta’s van landen waar centrale banken een proactief 
beleid voeren – bijvoorbeeld groeistimulering door mone-
taire verruiming – kunnen zich ten tijde van een negatief 
marktsentiment waarschijnlijk ook verheugen in de warme 
aandacht van beleggers. 

In een land waar de inflatie oploopt zullen beleggers er 
eerst van overtuigd moeten raken dat de centrale bank in 
staat is om het inflatierisico te beteugelen. Als de centrale 
bank in kwestie voldoende geloofwaardigheid heeft, zal de 
valuta van dat land niet per se uit de gratie raken. Maar als 
beleggers niet overtuigd zijn van de capaciteiten van de 
centrale bank, dan zal die valuta aan populariteit inboeten.

Favorieten: dollar, pond, peso en zloty
In ons basisscenario voor 2014 gaan wij uit van een positief 
beleggingsklimaat: beleggers zullen aantrekkelijke kansen 
op de valutamarkten willen benutten. Wij verwachten een 
sterke opmars voor de Amerikaanse dollar, het Britse pond, 
de Mexicaanse peso en de Poolse zloty. 

Verder zijn wij van mening dat de rentes in de VS (zie grafiek) 
en het Verenigd Koninkrijk sneller zullen worden verhoogd 
dan de markt nu aanneemt. Deze renteverhogingen zullen een 
steun in de rug vormen voor de valuta’s van deze landen. Naar 
onze verwachting zullen de centrale banken in de VS en het 
Verenigd Koninkrijk hun monetaire koers baseren op een posi-
tief groeimomentum en een beheersbare inflatieontwikkeling.

De Mexicaanse peso kan mogelijk profiteren van het groei-
momentum in de VS. Ervan uitgaand dat de ECB haar 
monetaire beleid voorlopig niet zal verruimen, kan de 

Poolse zloty eveneens in waarde stijgen. Minder enthou-
siast zullen beleggers wellicht zijn over de Zwitserse frank 
en de Japanse yen. De belangstelling voor deze ‘veilige 
havens’ neemt af; daarnaast proberen de centrale banken 
van Zwitserland en Japan bewust de koers van hun valuta’s 
niet teveel te laten oplopen. Voor de yen geldt bovendien, 
dat deze onder druk kan komen te staan als gevolg van 
verdere monetaire verruiming in Japan.

Group Economics
Georgette Boele – Coordinator FX and Commodity Strategy

Opinie ABN AMRO: 3-maands rente VS kan sneller verhoogd
worden dan verwacht 

Bron: Bloomberg en ABN AMRO Group Economics
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Prognoses 
If I see an ending, I can work backward

Arthur Miller

Reden tot optimisme
In onze prognoses houden wij er rekening mee dat de 
economische groei in Europa en Japan in positieve zin zal 
verrassen. Wij verwachten dat de officiële prognoses voor 
de ontwikkelde markten in de komende tijd opwaarts zullen 
worden bijgesteld, zodra er indicaties zijn dat het herstel in 
Europa en Japan parallel gaat lopen aan het herstel in de 
VS. Hoewel deze ‘synchronisering’ nog niet is opgetreden, 

kan een dergelijk herstel ertoe leiden dat bedrijven eindelijk 
de winstverwachtingen gaan overtreffen. Voor de financi-
ele markten is het van groot belang welke richting de ECB 
gaat inslaan qua monetair beleid. Eveneens belangrijk: de 
terugkeer van de Fed naar een normaler monetair beleid 
kan gevolgen hebben voor de reële economie. Hoe gaat de 
Fed deze impact verzachten?

Research & Strategy
and Group Economics

Macro (%) 
3 maart 2014 Reële groei BBP 2014 Inflatie 2014

ABN Markt ABN Markt

AMRO visie AMRO visie

VS 3,3 2,9 1,7 1,6
Eurozone 1,3 1,0 0,5 1,0
VK 3,0 2,7 1,7 2,2
Japan 1,8 1,6 1,6 2,4
Andere landen* 2,5 2,3 1,5 1,6
EM Asia 6,1 6,0 4,3 4,6
Latijns Amerika 3,0 2,8 11,2 8,6
EEMEA** 2,3 2,6 4,6 5,2
Wereld 3,7 3,4 3,8 3,5

Prognose aandelen
Spot Actieve Voorwaarts 

3 maart 2014 strategie k/w 2014

MSCI ACWI 405,06 Overwogen 13,1
S&P 500 1.845,73 Onderwogen 14,3
Euro Stoxx 50 3.053,99 Overwogen 11,8
FTSE-100 6.708,35 Overwogen 12,5
Nikkei 225 14.652,23 Overwogen 16,3
DAX 9.358,89 Overwogen 11,7
CAC 40 4.290,87 Overwogen 12,2
AEX 388,19 Overwogen 12,0
Hang Seng Index 22.500,70 Onderwogen 9,3
Shanghai SE Comp. 2.075,24 Neutraal 7,2
Straits Times Index 3.087,47 Neutraal 12,5

Prognose rente en obligatierendement (%)
3 mrt ‘14  jun 2014  sep 2014  dec 2014  mrt 2015

VS

Fed 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
3-maands 0,24 0,30 0,30 0,30 0,50
2-jaars 0,32 0,60 0,70 0,90 1,20
10-jaars 2,66 3,10 3,30 3,50 3,70

Duitsland

ECB Refi 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
3-maands 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30
2-jaars 0,11 0,20 0,30 0,50 0,60
10-jaars 1,59 1,90 2,00 2,20 2,30

Alle prognoses zijn jaargemiddelden van j-o-j veranderingen per kwartaal. 
* Australië, Canada, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, 
   Zweden en Zwitserland.
** Opkomend Europa, Midden-Oosten en Afrika 
Bron: ABN AMRO Group Economics, Consensus Economics, EIU

Valutaprognose
Valutapaar 3 mrt ‘14  jun 2014  sep 2014  dec 2014  mrt 2015

EUR/USD 1,3736 1,35 1,35 1,30 1,25
USD/JPY 101,42 106 107 110 112
EUR/JPY 139,31 143 144 143 140
GBP/USD 1,6655 1,65 1,67 1,63 1,67
EUR/GBP 0,8247 0,82 0,81 0,80 0,75
USD/CHF 0,8824 0,91 0,93 0,96 1,02
EUR/CHF 1,2122 1,23 1,25 1,25 1,28
AUD/USD 0,8927 0,88 0,87 0,85 0,84
NZD/USD 0,8365 0,85 0,84 0,82 0,82
USD/CAD 1,1100 1,13 1,14 1,15 1,16
EUR/SEK 8,8944 8,50 8,50 8,25 8,25
EUR/NOK 8,3115 8,00 7,75 7,75 7,75
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Hedge funds 
Uitdagend marktklimaat biedt kansen

De correctie op de aandelenmarkten aan het begin van dit 
jaar heeft duidelijk gemaakt dat 2014 wel eens een uitda-
gend jaar kan worden voor beleggers. Obligatiebeleggers 
hebben te maken met het risico op renteverhogingen, 
wat een negatieve impact heeft op het portefeuillerende-
ment. In 2014 zullen aandelenrendementen waarschijnlijk 
meer gedreven worden door groeiende bedrijfswinsten. 
Dit vraagt van beleggers, dat zij een onderscheid maken 
tussen sectoren (en specifieke bedrijven binnen een sector), 
landen en industrietakken.

De prestaties van aandelen, obligaties en valuta’s lopen 
steeds meer uiteen. Dit zien we als we een vergelijking 
maken tússen de resultaten van de ontwikkelde en de 
opkomende landen, maar ook als we de rendementen 
bínnen die landen onder de loep nemen. Voor traditionele 
(long-only) beleggers kan het in een dergelijk marktklimaat 
lastig worden om een goed rendement te behalen zonder 
teveel risico’s te nemen. Voor hedge fund managers ligt 
dit anders: zij kunnen profiteren van verschillende markt-
richtingen. Zo kunnen hedge funds short-posities innemen 
om marktrisico’s af te dekken of om te profiteren van koers-
dalingen. Met behulp van dergelijke strategieën kunnen 
hedge funds hun rendementen optimaliseren en verliezen 
beperken in perioden van volatiliteit die we dit jaar mogelijk 
zullen meemaken. 

Voorkeur voor long/short equity en event-driven strategieën
Fondsbeheerders kunnen een hoger rendement op (funds of) 
hedge funds realiseren door kansen op de aandelenmarkten 
te benutten. Voor beheerders van event-driven hedge funds 
bieden fusies en overnames interessante kansen. Wij advi-
seren long/short strategieën die marktneutraal zijn of slechts 
een beperkte netto marktexposure met zich meebrengen. 
(De bijgaande grafiek biedt een voorbeeld van hoe een typi-
sche marktneutrale fondsbeheerder gepositioneerd is.) Met 
deze strategieën kunnen we profiteren van de uiteenlopende 
richtingen van individuele aandelen, zonder te sterk afhanke-
lijk te zijn van de algehele marktrichting. 

De beste hedge fund strategie van afgelopen jaar was de 
event-driven strategie. En het marktklimaat blijft gunstig 
voor dit type hedge funds: beheerders van event-driven 
hedge funds zien in de VS en Europa een toename van het 
aantal fusies en overnames binnen de sectoren telecom, 
media, technologie en gezondheidszorg. De verwachte 
rendementen op deze transacties blijven aantrekkelijk, zo 
menen de fondsbeheerders.

Het rendementspotentieel van relative-value strategieën 
met een focus op obligatie- en kredietmarkten is minder 
hoog dan dat van long/short equity en event-driven stra-
tegieën. Maar relative-value strategieën kunnen interes-
sant blijken als de risicotolerantie op de financiële mark-
ten afneemt. Macro en commodity trading advisors (CTA) 
hedge funds hadden de afgelopen maanden te maken met 
aanzienlijke volatiliteit; wij hanteren nu een onderwogen 
advies voor deze strategie in de meest gespreide hedge 
fund portefeuilles.

Aanbevelingen
XX Positief ten aanzien van long/short equity en event-driven
XX Neutraal ten aanzien van relative-value
XX Negatief ten aanzien van global macro/CTA

Research & Strategy
Olivier Couvreur – CIO Multimanager Hedge Funds

Erik Keller – Senior Hedge Fund Analyst

Exposure long/short equity fondsbeheerder 

Bron: Lyxor Asset Management
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Grondstoffen 
Krappere markten én overcapaciteit

Vraag en aanbod basismetalen beter in evenwicht
De vraag naar basismetalen zal dit jaar naar verwach-
ting verder toenemen. Dit zal leiden tot een evenwichti-
ger verhouding tussen vraag en aanbod in 2014 en 2015. 
Maar bij dit alles hangt veel af van de ontwikkeling van de 
Chinese economie en van het tempo waarin het obligatie-
opkoopprogramma van de Fed afgebouwd wordt. Als de 
Chinese vraag naar basismetalen afneemt, zullen de voor-
uitzichten voor dit grondstoffensegment verslechteren.

Voor wat betreft aluminium stellen we vast dat de voorra-
den in de opslagplaatsen van de London Metal Exchange 
(LME) relatief hoog zijn, en dat er sprake is van overcapa-
citeit. Gezien de huidige, lage aluminiumprijzen ligt een 
capaciteitsverlaging voor de hand. Maar ondanks de over-
capaciteit bevinden de prijzen van aluminiumcontracten 
voor onmiddellijke levering zich op recordhoogte. Dit komt 
doordat de meeste aluminiumvoorraden in de LME opslag-
plaatsen dienen als onderpand in financieringsdeals; de 
voorraad fysiek aluminium voor eindgebruikers is laag.

Kopervoorraden in de opslagplaatsen van de LME dalen in 
hoog tempo: sinds de piek in mei 2013 zijn de voorraden 
koper met meer dan 50% afgenomen. Deze daling is niet het 
gevolg van een toegenomen vraag, maar vloeit voort uit de 
overzetting van LME voorraden naar een ander registratie-
systeem. In het geval van nikkel en zink duidt de vraag- en 
aanbodbalans erop, dat de markt aan het verkrappen is.

Overcapaciteit voor ijzerhoudende metalen en energie 
In de Chinese staalindustrie is nog altijd sprake van aanzien-
lijke overcapaciteit voor wat betreft ijzerhoudende metalen 
(ferrometalen). Het ziet er niet naar uit dat deze situatie snel 
zal veranderen. In het geval van Brent-olie is er sinds begin 
2012 sprake van overaanbod; ook dit zal waarschijnlijk voor-
lopig zo blijven. 

Weerseffecten van tijdelijke aard
Als gevolg van de barre weersomstandigheden in de VS 
zijn de gasvoorraden gedaald tot onder het vijfjaargemid-
delde. Gasprijzen veerden hierdoor sterk op en bereikten op 
24 februari het hoogste niveau sinds vijf jaar. Wij verwach-
ten dat de vraag naar gas zal dalen zodra de temperaturen 
normaliseren en de geopolitieke spanningen afnemen. 
Gasvoorraden kunnen dan relatief snel weer opgebouwd 
worden. Als gevolg daarvan zou de gasprijs kunnen dalen tot 
onder de USD 4,25/mmBtu (mmBtu: 1 miljoen British Ther-
mal Unit, een energie-eenheid). 

Group Economics 
Casper Burgering – Senior Sector Economist, Industrial Metals

Hans van Cleef - Energy Economist

Vraag- en aanbodbalans basismetalen

Bron: Metal Bulletin, ABN AMRO Private Banking

Beleggingscategorie Fundamentele visie Aanbeveling

Grondstoffen

Neutraal
Neutrale visie op de CRB Index voor 2014. Negatieve 
visie op olie en goud; positief ten aanzien van basis-
metalen.

Om te profiteren van de uiteenlopende grondstoffen-
trends geven wij de voorkeur aan gespreide grondstoffen- 
indexfondsen.
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Vastgoed 
Marktturbulentie raakt vast-

goed nauwelijks

Dat beursgenoteerd vastgoed toegevoegde waarde heeft, 
staat voor ons nog altijd buiten kijf. Met name vanuit sprei-
dingsoogpunt is vastgoed interessant: door een deel van 
hun vermogen te beleggen in vastgoed, kunnen beleggers 
een evenwichtigere portefeuilleallocatie realiseren. En in 
tegenstelling tot de bredere aandelenmarkt werd vastgoed 
nauwelijks geraakt door de onrust waar opkomende mark-
ten in januari en februari mee kampten.

Vooral in Europa en de VS bleken Real Estate Investment 
Trusts (REIT’s; beursgenoteerde vastgoedfondsen) goed 
bestand tegen de recente marktturbulentie. Hier zijn 
verschillende redenen voor. Zo kan het herstel van de 
wereldeconomie gunstig uitpakken voor de vastgoedsec-
tor. Eveneens positief: de afnemende correlatie tussen 
vastgoed en de aandelenmarkten en de vrijwel afwezige 
correlatie met de obligatiemarkten.

Onze onderliggende opinie is gebaseerd op de grote verschil-
len in waardering van vastgoed wereldwijd (zie grafiek). Per 
saldo hebben wij een neutrale visie op vastgoed. 
 

Research & Strategy
Manuel Hernandez Fernandez – Property Specialist

Wereldwijd vastgoed: premie ten opzichte van Net Asset
Value (per eind 2013)

Duurzaam beleggen wordt in het Engels wel ‘ESG inves-
ting’ genoemd. Hierbij staan de letters ESG voor ‘environ-
mental’, ‘social’ en ‘governance’. Duurzaam beleggen komt 
erop neer, dat deze factoren bij het selecteren van aandelen 
van bedrijven worden meegewogen.

Er is een debat gaande over de toegevoegde waarde van 
duurzaam beleggen. Onlangs heeft ons Investment Risk 
team een zestal belangrijke onderzoeken naar duurzaam 
beleggen – studies van onder meer Harvard Business 
School, Deutsche Bank en consultancybureau Mercer – 
uitvoerig geanalyseerd. Onze risicoanalisten stelden vast, 
dat duurzaam beleggen geen afbreuk doet aan het porte-
feuilleresultaat en bovendien geen hogere risico’s met zich 
meebrengt ten opzichte van traditionele beleggingsvor-
men.

Onze risicoanalisten concludeerden eveneens, dat duur-
zaam beleggen – mits gecombineerd met een gedegen 
financiële analyse – op middellange tot lange termijn toege-
voegde waarde biedt. Daarbij lijkt het erop, dat het resul-
taat beter is naarmate de gemeten periode dichter bij het 
heden ligt. Dit kan erop wijzen dat duurzaam beleggen door 
de jaren heen steeds meer is ingeburgerd. 

De research toont bovendien aan dat bedrijven die hoog 
scoren qua duurzaamheid minder last hebben van bedrijfs-
specifieke risico’s. En, ten slotte: aandelen van onderne-
mingen die qua duurzaamheid als ‘the best in class’ gelden, 
zijn niet volatieler dan de bredere markt. Al met al beschou-
wen wij de resultaten van de analyse als indrukwekkend.  
 

Duurzaamheid
Duurzaam beleggen biedt toegevoegde waarde

Sustainable Development
Solange Rouschop – Sustainability Manager Retail & Private Banking 

Bron: SNL
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Performance en risico 
Volatiliteit volgt gezond patroon

Gematigde overweging aandelen
In onze assetallocatie blijven wij aandelen overwegen, 
waarbij we Europese aandelen prefereren boven Ameri-
kaanse aandelen. Wel hebben we onze zeer sterke over-
weging van aandelen omgezet in een gematigde overwe-
ging. Onze posities in schuldpapier uit opkomende markten 
hebben we verruild voor staats- en bedrijfsobligaties, inclu-
sief het high-yield segment. Onze aanbevelingen voor de 
sectoren basisindustrie en gezondheidszorg hebben we 
verhoogd naar overwogen; voor de sector IT hanteerden 
wij al een overwogen advies. Het advies voor defensievere 
sectoren, zoals telecom en consumptiegoederen, hebben 
we verlaagd naar onderwogen. De onderweging van de 
sector nutsbedrijven hebben we gehandhaafd.

Volatiliteit: pieken en dalen
De volatiliteit ligt momenteel onder het gemiddelde niveau 
van de jaren voorafgaand aan het uitbreken van de krediet-
crisis. De beweeglijkheid kenmerkt zich nu door bescheiden 
pieken die samenvallen met marktcorrecties (zie grafiek). 
Een periode van lagere volatiliteit kan beschouwd worden 
als een fase van steeds breder gedragen optimisme. Een 
piek in de volatiliteit breekt deze optimistische marktcon-
sensus juist af. Dit is een gezond patroon, omdat op deze 
manier wordt voorkomen dat de markt te lang doorstijgt en 
in een gevaarlijke, speculatieve fase belandt. Wij verwach-
ten dat de volatiliteit zich in de komende tijd op deze manier 
zal blijven ontwikkelen. 

Positief absoluut resultaat voor obligaties en aandelen
Voor alle profielen zijn de absolute resultaten dit jaar (tot 
dusver) positief, zowel in euro’s als in Amerikaanse dollars. 
Deze resultaten komen voort uit de goede prestaties van 

vastrentende waarden (met name high-yield, Amerikaanse 
bedrijfsobligaties en Europees staatspapier). Alternatieve 
beleggingen deden het eveneens goed. Met aandelen 
werden ook goede resultaten behaald, vooral in Europa; 
aandelen uit opkomende markten stelden teleur.

Het relatieve resultaat werd in sterke mate bepaald door 
de overweging van aandelen en de onderweging van obli-
gaties. Relatief gezien bleven de prestaties van aandelen 
namelijk wat achter. De relatieve performance van vrijwel 
alle profielen, zowel in euro’s als in dollars, was negatief. 
De uitzonderingen hierop waren profiel 1 in dollars en 
profiel 6 in euro’s. 

Research & Strategy 
 Hans Peters – Head Investment Risk

Emilia Bruera – Investment Risk Specialist

Volatiliteit: pieken en dalen (VIX Index)

EUR USD
22 mei 2003 tot 28 februari 2014* 2014 YTD (28 februari 2014) 22 mei 2003 tot 28 februari 2014* 2014 YTD (28 februari 2014)
Strategisch Tactisch Extra rend. Strategisch Tactisch Extra rend. Strategisch Tactisch Extra rend. Strategisch Tactisch Extra rend.

Profiel 1 60,49 69,26 5,46 1,91 1,31 -0,59 53,87 70,42 10,76 1,13 1,15 0,02
Profiel 2 65,28 76,75 6,94 1,93 1,52 -0,41 64,36 82,24 10,88 1,29 1,15 -0,14
Profiel 3 82,97 106,42 12,82 1,80 1,42 -0,37 90,29 116,02 13,52 1,22 0,87 -0,34
Profiel 4 89,97 113,93 12,61 1,62 1,32 -0,29 104,41 128,01 11,54 1,12 0,65 -0,46
Profiel 5 102,90 131,93 14,31 1,43 1,31 -0,12 124,36 150,70 11,74 1,01 0,49 -0,51
Profiel 6 108,58 136,60 13,44 1,28 1,33 0,05 136,11 158,41 9,44 0,91 0,50 -0,40

* Profiel 1 en 2 zijn gekoppeld aan het ‘oude’ conservatieve profiel, profiel 3 en 4 aan het ‘oude’ balanced profiel en profiel 5 en 6 aan het ‘oude’ groeiprofiel.

Bron: Bloomberg, ABN AMRO Private Banking
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Assetallocatie

Vermogensallocatie van modelportefeuilles met vermelding van EUR/USD risicoprofielen in %, 
van ons meest conservatieve profiel 1 tot ons meest marktgevoelige profiel 6.

Global Investment Committee Private Banking  

*Aanbevolen looptijd: Neutraal. Benchmark: Bank of America, Merrill Lynch Government Bonds 1 – 10 jaar.

Assetallocatie Profiel 3 (matig defensief) Profiel 4 (matig offensief)
Beleggingscategorie Strategisch Tactisch Afwijking Strategisch Tactisch Afwijking

Neutraal Min. Max. Neutraal Min. Max.
Liquiditeiten 5 0 70 13 8 5 0 70 11 6
Obligaties* 55 20 70 37 -18 35 10 55 19 -16
Aandelen 30 10 50 40 10 50 20 70 60 10
Altern. beleggingen 10 0 20 10 0 10 0 30 10 0

Funds of hedge funds 5 5 0 5 5 0

Vastgoed 3 3 0 3 3 0

Grondstoffen 2 2 0 2 2 0

Totaal 100 100

Assetallocatie Profiel 1 (zeer defensief) Profiel 2 (defensief)
Beleggingscategorie Strategisch Tactisch Afwijking Strategisch Tactisch Afwijking

Neutraal Min. Max. Neutraal Min. Max.
Liquiditeiten 5 0 60 31 26 5 0 70 16 11
Obligaties* 90 40 100 61 -29 70 30 85 49 -21
Aandelen 0 0 10 0 15 0 30 22 7
Altern. beleggingen 5 0 10 8 3 10 0 20 13 3

Funds of hedge funds 5 8 3 5 8 3

Vastgoed 0 0 3 3 0

Grondstoffen 0 0 2 2 0

Totaal 100 100

Assetallocatie Profiel 5 (offensief) Profiel 6 (zeer offensief)
Beleggingscategorie Strategisch Tactisch Afwijking Strategisch Tactisch Afwijking

Neutraal Min. Max. Neutraal Min. Max.
Liquiditeiten 5 0 70 6 1 5 0 60 3 -2
Obligaties* 15 0 40 9 -6 0 0 25 0
Aandelen 70 30 90 80 10 85 40 100 92 7
Altern. beleggingen 10 0 30 5 -5 10 0 30 5 -5

Funds of hedge funds 5 0 -5 5 0 -5

Vastgoed 3 3 0 3 3 0

Grondstoffen 2 2 0 2 2 0

Totaal 100 100

In finance, everything that is agreeable is unsound and 
everything that is sound is disagreeable.

Winston Churchill  
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TMP geen controle heeft. ABN AMRO noch TMP is aansprakelijk voor enige schade die een gevolg is van het (directe of indirecte) gebruik van de 
indicatoren. De indicatoren op zich zijn niet bedoeld als een aanbeveling met betrekking tot individuele bedrijven, en evenmin als een aanbod tot 
het kopen of verkopen van beleggingen. Hierbij dient te worden aangetekend dat de indicatoren een opinie op een bepaald moment weergeven, 
waarbij een aantal verschillende duurzaamheidsaspecten in aanmerking is genomen. De duurzaamheidsindicator geeft slechts een indicatie van 
de duurzaamheid van een bedrijf binnen zijn sector. De duurzaamheidsindicator weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de opinie die TMP hanteert 
binnen haar vermogensbeheeractiviteiten. 

Personal disclosure
De informatie in deze opinie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling om in bepaalde beleggingsproducten te beleggen. 
De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek door ABN AMRO IAC. De analist heeft geen persoonlijk belang bij dit bedrijf. Zijn vergoeding voor 
de verrichte werkzaamheden is en was noch direct noch indirect gerelateerd aan de specifieke aanbevelingen of standpunten zoals weergegeven 
in deze opinie en zal dat ook niet worden.
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De Investment Advisory Centres zijn opgezet op basis van het werk van de beleggingsspecialisten die financieel advies en ondersteuning leve-
ren voor uw belangrijke beleggingsbeslissingen. Deze specialisten worden ondersteund door een team van research- en strategieanalisten die de 
belangrijkste financiële markten en vermogensklassen (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en valuta’s) nauwgezet volgen.

Neem voor meer informatie contact op met een van de bovenstaande vestigingen. Wij hopen kennis met u te maken en zien ernaar uit u van dienst 
te kunnen zijn.

www.abnamroprivatebanking.com
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