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van de OESO, zal de groei van de wereldeconomie echter wel 
afzwakken naar het laagste tempo sinds de crisis van tien jaar 
geleden. De OESO verwacht dat deze in 2019 zal groeien met 
2,9 en volgend jaar met 3,0%*. 

Ondanks de harde protectionistische retoriek en de verslech-
tering van de handelsbetrekkingen tussen de VS en China, zijn 
wij niet uitgesproken negatief over de verwachtingen voor de 
groei van de wereldhandel voor de komende jaren. De ver-
houdingen tussen de VS en andere landen beginnen zich uit te 
kristalliseren. Met handelsovereenkomsten tussen de VS en Ca-
nada, Mexico, Zuid-Korea, Japan, het VK, Europa en tussen deze 
blokken onderling, beweegt de wereldeconomie zich zelfs in 
de richting van lagere importtarieven. In een aantal landen zijn 
deze inmiddels zelfs afgeschaft. Omdat veel multinationale 
bedrijven rekening houden met verslechterde betrekkingen 
tussen de VS en China, hebben zij de productie van China naar 
andere Aziatische landen verschoven, zodat deze landen daar-
van zelfs kunnen profiteren. 

De Amerikaanse economie
De inverse Amerikaanse rentecurve, waarbij langere renteta-
rieven lager zijn dan de korte, zou volgens sommige econo-
men een voorbode zijn van een recessie. Voorlopig draait de 
Amerikaanse economie min of meer conform verwachtingen. 
In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de groei uit op 2,3% 
t.o.v. dezelfde periode in het voorgaande jaar. Voor geheel 
2019 wordt een groei verwacht rond dat niveau en ook voor 
2020 en 2021 is er nog geen recessie in beeld. als we afgaan op 
de gemiddelde schatting van zo’n 200 bankeconomen.

Een goed beleggingsjaar met veel onzekerheid

Het escalerende handelsconflict 
De wereldeconomie ondervindt, ondanks het optimisme over 
het verloop van de besprekingen, wel degelijk forse schade 
van het geëscaleerde Amerikaans-Chinese handelsconflict; 
dit jaar zal de wereldhandel naar verwachting zelfs krimpen. 
De stagnerende mondiale economie manifesteert zich ook in 
lagere cijfers van de inkoopmanagers voor de industrie, maar in 
de meeste landen is tegenwoordig de dienstensector van een 
groter belang dan de industriële sector en de verwachtingen 
van de inkoopmanagers voor de dienstensector duiden niet 
op krimp of een recessie. Volgens recente, lagere ramingen 

De ontwikkelingen in het derde 
kwartaal van 2019
en de vooruitzichten voor de rest van 2019

De beleggingsresultaten en overige informatie
De performance van de participatie Fundshare Stroeve 
Beheerd Beleggen Groei bedroeg in het derde kwartaal 
van 2019 3,04%. Voor de eerste 9 maanden van 2019 
bedroeg de koersstijging in totaal 20,63%. De koers van 
het fonds kwam daarmee op € 15,2479. De performance 
van de participatie Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen 
Behoud bedroeg in het derde kwartaal 1,09%. Voor de 
eerste 9 maanden van 2019 bedroeg de toename 5,35%. De 
koers van het fonds op het kwartaalultimo kwam daarmee 
op € 11,5870. 
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Tabel Economische Groei en Inflatie. 
Bron: Bloomberg, Consensus, september 2019
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Koersontwikkeling 
Fondsen Groei en Behoud

 Behoud SBB Groei

SBB-Behoud  SBB-Groei

Euro-
zone

VK USA Japan Latijns-
Am.

Oost-
Europa

China Azië 
Pacific 
ex Jpn

GDP 2017 2,5 1,8 2,4 2,0 1,8 4,0 6,8 6,3

2018 1,9 1,4 2,9 0,8 1,5 3,2 6,6 6,0

2019 1,1 1,2 2,3 0,9 1,3 1,9 6,2 5,5

2020 1,1 1,1 1,7 0,3 2,2 2,4 6,0 5,5

2021 1,3 1,5 1,8 0,8 2,8 2,6 5,8 5,5

CPI (Inflatie) 2017 1,5 2,7 2,1 0,5 6,5 5,3 1,6 1,9

2018 1,8 2,5 2,5 1,0 7,5 5,5 2,1 2,3

2019 1,2 1,9 1,8 0,7 9,3 6,1 2,4 2,3

2020 1,3 2,0 2,0 1,0 7,6 5,3 2,3 2,4

2021 1,5 2,1 2,1 0,9 6,7 5,1 2,2 2,4



Duitsland naar 0,5% en de verwachting voor 2020 is gehalveerd 
tot 0,6%. De uitzonderlijk lage rentestanden bieden de kans 
aan overheden te investeren in infrastructuur en klimaatbeleid, 
hetgeen op korte termijn de vraag al zou kunnen versterken. In 
de Duitse politiek werd door de coalitiepartijen een compro-
mis gesloten om extra duurzame investeringen te doen. Ook 
in ons eigen land wordt sinds Prinsjesdag gesproken over een 
extra investeringsfonds.

Verenigd Koninkrijk
In het VK werd het parlement, na een hoop ophef en spekta-
kel, minder dan anderhalve maand voor de beoogde uit-
tredingsdatum van 31 oktober, naar huis gestuurd, maar de 
nieuwe Britse premier Boris Johnson had medio september nog 
altijd geen concreet brexitplan dat acceptabel is voor de 27 
overblijvende EU-landen. Het Britse parlement heeft wel een 
no-deal-brexit bij wet verboden, maar de onberekenbaarheid 
van Johnson kan nog tal van verrassingen opleveren. Een groot 
deel van het bedrijfsleven maakt zich toch klaar om zich voor 
te bereiden op chaotische toestanden. Paradoxaal genoeg, juist 
daardoor presteerde de Britse economie de eerste kwartalen 
van 2019 beter dan verwacht, maar daar zal zeker het aanleg-
gen van voorraden toe hebben bijgedragen. Een chaotische 
no-deal-brexit behoort zeker nog tot de risico’s in de financiële 
markten.

Beleggingsbeleid
In ons basisscenario gaan wij niet uit van een mondiale 
recessie. Een groot verschil met vorig jaar is dat de centrale 
banken wereldwijd een verruimend beleid voeren en niet een 
verkrappend beleid, zoals vorig jaar. Als gevolg van opnieuw 
neerwaarts bijgestelde winstverwachtingen en de opgelopen 
koersen, zijn de waarderingen van de aandelenmarkten wel ge-
stegen. Voor de Amerikaanse aandelenmarkt ligt de waardering 
enigszins boven het historische gemiddelde, voor de Europese 
aandelenmarkt ligt deze ongeveer op het historisch gemiddel-
de. Aandelen uit de opkomende markten zijn relatief gunstig 
gewaardeerd t.o.v. andere aandelenmarkten en hun eigen 
historie. Chinese bedrijven kunnen profiteren van het stimule-
ringsbeleid van de Chinese beleidsmakers. 
Door een vlucht van beleggers naar zekerheid, zijn vanaf mei 
tot eind augustus per saldo de effectieve rentes op staatsle-
ningen verder gedaald, waardoor eind augustus meer dan 30% 
van de wereldwijd uitstaande staats- en bedrijfsobligaties een 
negatief effectief rendement verkregen. Met uitbreiding in 
de aandelenbeleggingen blijven we, gegeven de geopolitieke 
onzekerheden, wel voorzichtig, maar met de huidige extreem 
lage rente bieden aandelen op de middellange termijn zeer 
waarschijnlijk betere risico-rendementsperspectieven dan obli-
gaties. Een eventuele daling van de koersen op de aandelen-
markten beschouwen wij momenteel, op grond van analyses 
met onze ‘bear market’-checklist, als een tijdelijke correctie en 
niet als een structureel omslagpunt.

De bestedingen van de Amerikaanse consument zijn nog steeds 
van groot belang; de jaarlijkse uitgaven voor persoonlijke 
consumptie in de VS zijn groter dan de volledige output van de 
Chinese economie. In het tweede kwartaal van 2019 bedroe-
gen de Amerikaanse consumentenuitgaven aan goederen $ 4,5 
biljoen versus $ 10 biljoen uitgaven aan diensten. Hoewel de 
industriële productie ook in de VS is vertraagd, hebben hogere 
uitgaven van consumenten aan bijvoorbeeld gezondheidszorg-
diensten, die in het tweede kwartaal van 2019 ongeveer $ 2,5 
biljoen bedroegen, de groei van de Amerikaanse economie 
ondersteund. De Amerikaanse consument is goed voor 68% 
van het Bruto Binnenlands Product in de VS. De Amerikaanse 
consumptie bedraagt volgens data van de VN 29% van de mon-
diale consumptieve uitgaven. 

Ook de renteverlagingen door de Fed, die leiden tot zowel een 
lagere korte als lange rente in de VS, geven de economische 
groei een extra impuls. De daling van de hypotheekrente heeft 
in de VS geleid tot een verdubbeling van herfinancieringen 
t.o.v. een jaar geleden en het aantal nieuwe hypotheekaan-
vragen steeg afgelopen zomer met bijna 10%. Mede daarom 
ligt de Amerikaanse huizenmarkt er nog goed bij. Het consu-
mentenvertrouwen en het sentiment van kleine binnenlands 
georiënteerde ondernemers in de VS blijven zeer sterk. De 
rapporten, met de arbeidsmarktcijfers over de maand augustus, 
lieten een zeer sterke groei van de inkomens van gezinshuis-
houdingen zien, waarbij een matige groei van het aantal banen 
nog werd versterkt door de stijging van de lonen en het aantal 
gewerkte uren. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft met een 
werkloosheid op 3,7% krap. 

De Europese economie
In de eurozone is sprake van een matige economische groei en 
dit jaar is, vanwege de groeivertraging van de Duitse economie, 
de recessievrees toegenomen. Naar onze inschatting staat ech-
ter ook de eurozone er, ondanks veel sombere verhalen, niet 
slecht voor. In de afgelopen vijf jaar zijn er 14 miljoen banen 
bijgekomen; de werkgelegenheid is nog nooit zo hoog geweest 
en de werkloosheid is overal gedaald, zelfs in Zuid-Europa, 
Griekenland inbegrepen. In de meeste EMU-landen zien we 
ook een geleidelijke versnelling van de loonstijging. Europa 
kent zijn 25ste opeenvolgende kwartaal met economische 
groei. Zoiets kunnen zelfs de VS niet zeggen. Voor de eurozone 
ligt de gemiddelde groeiverwachting van economen voor 2019 
op 1,1%. In 2018 bedroeg deze nog 1,8%, terwijl voor 2020 ook 
een groei van 1,1% verwacht wordt. In Duitsland zien we het 
economisch beeld verslechteren met tegenvallende cijfers 
voor de industriële productie. Europese autofabrikanten, 
goed voor ruim een kwart van de mondiale autoproductie, 
worden geconfronteerd met een enorme vraaguitval in China, 
de grootste markt voor personenwagens. De Chinese auto-
verkopen daalden in de eerste zes maanden van dit jaar met 
14,4%. Met name in Duitsland zien we daar de gevolgen van. 
De Duitse autoproductie is in de eerste zes maanden van dit 
jaar met ruim 10% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Die 
productiekrimp kan niet op een slechter tijdstip komen, omdat 
de auto-industrie strengere Europese eisen voor de uitstoot 
van CO2 opgelegd heeft gekregen. Autofabrikanten moeten 
daarom miljardeninvesteringen doen om elektrische auto’s te 
kunnen produceren. De OESO verlaagde de groeiraming voor 
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Terwijl de economische indicatoren in Europa blijven teleurstellen, 
neemt het aantal politieke risicofactoren verder toe naarmate 
het Amerikaanse impeachmentproces samengaat met bestaande 
handelsonzekerheden en de voortdurende chaos van de brexit. 
Het sombere beeld wordt weerspiegeld in alle activaklassen. De 
volatiliteit van de beurzen is aanzienlijk en er staat veel vermogen 
aan de zijlijn, gecombineerd met dalende obligatierentes en snel 
teruglopende energieprijzen. Ook de draai van de groei/momen-
tumaandelen, die al jaren goed presteren, naar meer defensief 
geachte ‘value’- en dividend-aandelen, is een teken aan de wand. 
Wij beschouwen dit als een tijdelijke beweging. Wij bezien het 
aanstaande rapportageseizoen, van de bedrijfsresultaten over het 
derde kwartaal van dit jaar, met enig optimisme. Dit resultaten-
seizoen zal waarschijnlijk positieve verrassingen opleveren, na de 
substantiële vermindering van de taxaties van de winst per aandeel 
van veel ondernemingen door de analisten op Wall Street in de 
afgelopen maanden. 
Na een lage groei van de winst per aandeel van bedrijven in de 
Amerikaanse S&P 500 dit jaar, rekenen analisten voor 2020 weer op 
een expansie in de buurt van dubbele cijfers. De verwachting voor 
de S&P-500 ligt op een winstgroei in 2020 van ca. 10%. Voor Europa 
wordt een winstgroei, gemeten aan de Stoxx-600, voorzien van 
9,3%. De winstgroei voor de Emerging Markets wordt voor 2020 in-
geschat op 13,4% en als we alleen Azië bezien, komt de verwachting 
van analisten uit op 14,8%. Deze cijfers zijn vanwege de handelsoor-
log vanzelfsprekend met aanzienlijke onzekerheid omgeven. 

Transacties door de beheerder
De aanzienlijke verliezen, tijdens de wereldwijde financiële crisis 
en de daaropvolgende staatssteun, dwong KBC om zijn activiteiten 
grondig te herstructureren. In de jaren na de crisis heeft de bank-/
verzekeringsmaatschappij veel niet-kernactiviteiten afgestoten 
en zich opnieuw gericht op retailbankieren in haar kernmarkten. 
De groep verkreeg een sterke kapitaalpositie en een relatief hoge 
operationele efficiëntie. Het bank-/verzekeringsbedrijf is goed 
gepositioneerd om te profiteren van de groei in Oost-Europa en 
Ierland, maar voorlopig domineren de ontwikkelingen op de Belgi-
sche thuismarkt de trend van de bedrijfsresultaten. De vraag naar 
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De ontwikkelingen in het derde kwartaal
Ondanks het escalerende handelsconflict tussen de VS en China 
en andere geopolitieke spanningen, bereikte de Amerikaanse 
aandelenbeurs in het derde kwartaal nieuwe recordstanden, vooral 
dankzij de renteverlagingen van de centrale banken. 

In juli gingen de aandelenbeurzen voorzichtig omhoog, maar begin 
augustus gooide president Trump, met enkele Twitter-berichten, 
onverwachts olie op het vuur van de handelsoorlog door nieuwe, 
hogere importtarieven aan te kondigen. Dit leidde aanvankelijk tot 
een schrikreactie en lagere aandelenkoersen, maar het optimisme 
op de beurzen keerde terug, nadat duidelijk werd dat het Witte 
Huis een aantal voorgenomen verhogingen van importtarieven op 
Chinese goederen had uitgesteld. Ook in het derde kwartaal liet de 
Amerikaanse beurs (in euro) de beste performance zien. Gemeten 
aan de MSCI USA was de stijging 5,6%, maar lokaal bedroeg de 
toename slechts 1%. De Europese beurzen stegen met net iets meer 
dan 2%. Alleen de Emerging Markets moesten een kleine procent 
terug. Per saldo was er dus sprake van een consolidatie van de 
beurskoersen, ondanks forse fluctuaties gedurende het kwartaal 
zelf. De belangrijkste factor voor de Nederlandse belegger was 
derhalve de stijging van de Amerikaanse dollar tegenover de euro 
met ongeveer 4,5%.
Goed nieuws voor de aandelenbeurzen blijft vooralsnog schaars. 

Beleggingsbeleid Fundshare
Stroeve Beheerd Beleggen Groei

Ook gedurende het derde kwartaal was sprake van forse fluctuaties op de beurzen, vooral 
naar aanleiding van de ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen de VS en China. De koers 
van Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen Groei steeg per saldo met 3,04%, waarmee de stij-
ging over de eerste 9 maanden van 2019 uitkwam op 20,63%. 

Groei van de winst per aandeel in de verschillende regio’s 
Bron: Citi Research, MSCI, Worldscope, Factset estimates, september 2019.  

2016 2017 2018 2019 2020

USA 3,3% 12,4% 22,8% 2,1% 10,9%

Europa -0,7% 20,9% 5,6% 4,7% 8,4%

Japan 11,0% 33,7% 2,6% -2,7% 5,1%

Azië-Pac, ex-Japan -0,3% 26,2% 1,2% -0,1% 11,9%

Marktindices
* IG = Investment Grade

Resultaten tot en met 30 sept 2019

Prestaties in Euro’s Geheel 
2018

Geheel 
2019 
YTD

3e 
kwartaal 

2018

4e 
kwartaal 

2018

1e 
kwartaal 

2019

2e 
kwartaal 

2019

3e 
kwartaal 

2019

Nederlandse staatsleningen 2,38 7,28 (0,89) 1,54 2,30 2,34 2,48 

Europese staatsleningen 

in euro’s

0,98 10,02 (1,05) 1,47 2,53 3,38 3,80 

Aggregaat Europese obli-

gatiemarkt (*IG)

0,41 8,42 (0,70) 0,87 2,51 2,83 2,86 

Europese bedrijfsobligaties 

(*IG)

(1,25) 6,79 0,00 (0,62) 3,20 2,16 1,29 

Internationale aandelen 

(MSCI World)

(4,11) 23,32 5,53 (12,03) 14,51 2,54 5,02 

Europese aandelen (10,57) 19,24 1,32 (11,32) 12,84 3,02 2,57 

Aandelen in de eurozone (12,75) 19,37 0,43 (12,74) 11,91 4,02 2,54 

Amerikaanse aandelen (1,60) 24,63 7,56 (12,74) 15,39 2,31 5,56

Aandelen Emerging Markets (10,27) 11,04 (0,58) (5,99) 11,92 (0,80) 0,02

Vastgoed Eurozone (EPRA) (8,16) 15,30 (0,95) (9,97) 13,01 (4,99) 7,38

Grondstoffen (DJ UBS), 

in euro’s

(8,64) 6,33 (2,01) (8,55) 7,64 (3,14) 1,98



opkomende markten zijn relatief gunstig gewaardeerd t.o.v. andere 
aandelenmarkten en hun eigen historie. 
Vorig kwartaal schreven we: Veel zal afhangen van de ontwikkeling 
van de handelsbesprekingen. De vooruitzichten ten aanzien van het 
oplossen van dit conflict, waren in het derde kwartaal de belangrijk-
ste oorzaak van de marktbewegingen en naar onze mening zal de 
ontwikkeling van de handelsoorlog ook in het vierde kwartaal een 
belangrijke factor blijven. Daar is dan nog wel een tweede factor 
bijgekomen. In de VS werden cijfers over de economie gepubli-
ceerd die duiden op een lagere economische groei, wat overigens 
nog niet behoeft te betekenen dat de Amerikaanse economie in 
een recessie terechtkomt. Dit betroffen cijfers over de consument 
(voor de tweede keer op rij) en de export (zeer forse daling). Het 
uitgangspunt van president Trump was altijd dat de handelsoorlog 
geen negatieve impact zou hebben op de binnenlandse Ameri-
kaanse economie en tot voor kort was dat ook zo, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Duitsland en China. De indicaties dat de sterkste 
economie ter wereld in de problemen kan komen, maakt de beurs 
zenuwachtig. De omzet van de grootste Amerikaanse ondernemin-
gen wordt voor 40% in het buitenland behaald.
Kortom, tijdelijke grotere uitslagen (ook vanwege de beschikbaar-
heid van ETF’s) zijn niet uit te sluiten. Vanzelfsprekend zullen ook 
bijkomende politieke factoren van dag tot dag koersontwikkelingen 
beïnvloeden, of dit nu gaat over de brexit of over een mogelijke af-
zetting (‘impeachment’) van president Trump. Het ruime monetaire 
beleid zal de eventuele negatieve gevolgen van het uitblijven van 
een handelsakkoord, ten dele kunnen compenseren. 
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krediet trekt aan, maar de toenemende concurrentie op de Belgi-
sche hypotheekmarkt zet de marges op de kredietverlening onder 
druk. Andere banken breiden hun vermogensbeheeractiviteiten met 
succes uit, maar KBC heeft moeite om het beheerd vermogen te 
vergroten, terwijl de provisiebaten nauwelijks groeien. De aande-
len zijn verkocht om beleggingen met betere groeivooruitzichten 
mogelijk te maken.

Ook het aandeel Pentair werd in het derde kwartaal verkocht. 
Pentair is wereldleider in de waterbehandelingsindustrie en richt 
zich op watersystemen en filtratietechnologie. Het bedrijf worstelt 
evenwel met een moeilijke markt. Marges verbeteren niet, of staan 
onder druk. De laatste kwartaalcijfers vielen gemiddeld niet tegen 
gezien de analistenverwachtingen, maar konden geen indruk maken 
op de markt. Verbetering van resultaten wordt pas op termijn ver-
wacht. De Goldman Sachsanalist stelde in een recent commentaar: 
Pentair “not out of the woods yet”. Voor de beheerder was dit de 
reden om aan andere aandelen de voorkeur te geven.

In het afgelopen kwartaal kochten wij Sika. Dit is een van oorsprong 
Zwitserse, mondiale onderneming met een wereldwijd netwerk van 
dochterondernemingen, die actief zijn op het gebied van gespecia-
liseerde toepassingen in de bouw en in de industrie, met name op 
het gebied van zogenaamde ‘performance-materials’. Daarbij gaat 
het om producten voor de afbouw en renovatie van gebouwen, om 
afdichting en verlijming, betonhulpstoffen, daksystemen, vloer-
systemen en waterafdichting. Sinds 1968 heeft Sika één integrale 
bedrijfsstructuur en is het genoteerd op de Zwitserse beurs. In 
2010 vierde Sika haar 100-jarig bestaan. Het bedrijf is nu aanwezig 
in meer dan 70 landen, met bijna 15.000 werknemers. Sika geeft 
principes van duurzame ontwikkeling een doorslaggevende rol bij 
het aangaan van uitdagingen op het gebied van watermanagement, 
energiebesparing en klimaatbescherming. In 2018 kwam de omzet, 
na een groei van meer dan 13 procent, uit op meer dan 7 miljard 
Zwitserse franken.

De visie op de markten voor het laatste kwartaal van 
2019.
In ons basisscenario gaan wij niet uit van een mondiale recessie. Een 
groot verschil is dat de centrale banken wereldwijd een verruimend 
beleid voeren, in plaats van het verkrappende beleid van vorig jaar. 
Als gevolg van opnieuw neerwaarts bijgestelde winstverwachtingen 
en de opgelopen koersen, zijn de waarderingen van de aandelen 
wel gestegen. Voor de Amerikaanse aandelenmarkt ligt de waarde-
ring enigszins boven het historische gemiddelde. Voor de Europese 
ligt deze ongeveer op het langjarig gemiddelde. Aandelen uit de 

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei 
SBB Groei kent een offensief profiel, gericht op  
een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei 
belegt  in meerdere beleggingscategorieën 
zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging 
Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggings-
fondsen, grondstoffenfondsen en goud. De porte-
feuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een 
brede spreiding plaats om de risico’s te beperken. 
Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse 
en relatieve waardering zullen activa, regio’s of 
valuta binnen de portefeuille een groter tactisch 
gewicht krijgen ten opzichte van de strategische 
(normale) allocatie en wordt ingespeeld op de 
financiële marktomstandigheden. De nadruk zal 
in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen 
in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige 
analyse van macro-economische indicatoren en 
trends zoals ‘flow of funds’, wordt daarbij ook 
gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse 
van bedrijfsresultaten en naar de waardering van 
individuele aandelen uit diverse regio’s. In de 
regio’s Europa en de VS wordt veelal direct in aan-
delen belegd. Bij beleggingen in Emerging Markets 
en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de 
specifieke expertise van fondsmanagers. 

Risico-verdeling
Rekening 64056 / GIRO / Offensief hoog Rapportagedatum 30 september 2019

Fundshare SBB Groei Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend Pagina 1

Aandelen (56.1 %)

Beleggingsfondsen Aandelen Emerging Markets (22.3 %)

Beleggingsfondsen Aandelen (20.4 %)

Liquiditeiten (1.2 %)

Onderverdeling in beleggingscategorie

Noord Amerika (41 %)

Europa (36.6 %)

Opkomende Markten (22.3 %)

Onderverdeling in Regio

Risicowijzer AFMRisicowijzer Stroeve Lemberger

0 20 40 60 80 100

Risico-verdeling
Rekening 64056 / GIRO / Offensief hoog Rapportagedatum 30 september 2019

Fundshare SBB Groei Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend Pagina 1

Aandelen (56.1 %)

Beleggingsfondsen Aandelen Emerging Markets (22.3 %)

Beleggingsfondsen Aandelen (20.4 %)

Liquiditeiten (1.2 %)

Onderverdeling in beleggingscategorie

Noord Amerika (41 %)

Europa (36.6 %)

Opkomende Markten (22.3 %)

Onderverdeling in Regio

Risicowijzer AFMRisicowijzer Stroeve Lemberger

0 20 40 60 80 100



in het derde kwartaal van dit jaar dook de 10-jaars rente zelfs even 
naar 1,45%.

Het Europese rentebeleid
Ook de rente in de eurozone heeft in de afgelopen maanden 
laagterecords gebroken. Dit is het gevolg van het samenspel tussen 
bijzonder soepel monetair- en restrictief begrotingsbeleid. Door de 
ECB en andere centrale banken zijn al enige jaren geleden negatieve 
renteniveaus geïntroduceerd, waarbij het effect op obligatiekoersen 
nog is versterkt door het beleid van kwantitatieve versoepeling (de 

De obligatierente in het derde kwartaal van 2019
Begin 2019 bedroeg het effectieve rendement op een 10-jaars Ned-
erlandse staatslening 0,4%. Inmiddels is het effectieve rendement 
-0,4% en heeft deze zelfs even -0,5% geraakt. De vraag is nu of 
banken op spaarrekeningen een negatieve rente zullen gaan heffen. 
Voor grotere bedragen is dit inmiddels al het geval en in sommige 
landen is er zelfs sprake van een negatieve hypotheekrente. 

Het Amerikaanse rentebeleid
De onzekerheden rond de handelsoorlog tussen de Verenigde 
Staten en China en tegenvallende groei van de wereldeconomie, 
waren voor de Amerikaanse centrale bank de redenen om in het 
derde kwartaal twee maal de rente te verlagen; eind juli en medio 
september met in totaal 50 basispunten, naar een bandbreedte 
tussen de 1,75% en 2,00%. De Fed was eerder dit jaar al gestopt met 
het afbouwen van de balans van de centrale bank. In 2017 was men 
begonnen met het verkleinen van de balans door het gedeeltelijk 
niet meer herbeleggen van afgeloste obligaties uit de portefeuille, 
die in de crisisjaren met $ 4500 miljard was uitgebreid. Fed-voor-
zitter Jerome Powell noemde de renteverlagingen beide keren ‘een 
verzekering tegen toekomstige tegenvallende ontwikkelingen’. Bij de 
eerste verlaging zei Powell nog dat het ging om een ‘mid-cyclische’ 
stap en dat het geen voorbode was voor een serie renteverlagin-
gen. Powell heeft wel steeds verzekerd dat de Fed alles uit de kast 
zal trekken om de economische groei te laten voortduren. De 
Fed staat daarbij voortdurend onder kritiek van president Trump, 
die aandringt op nog meer renteverlagingen en zelfs vraagt om 
dezelfde negatieve rentes als in Europa. Powell benadrukt keer op 
keer de onafhankelijkheid van de centrale bank, maar omdat hij 
telkens maatregelen moet nemen om de door Trump veroorzaakte 
onzekerheden te compenseren, zit hij feitelijk toch steeds meer 
in de tang van de president. De Fed let bovendien nauwlettend 
op de reacties van de financiële markten. Beleggers rekenen er op, 
dat bij escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China, de 
Fed zal ingrijpen. Verdere renteverlagingen beginnen zij zo al snel 
in te prijzen. Op de Amerikaanse obligatiemarkt stond de rente 
het derde kwartaal fors lager dan in 2018. De 10-jaars rente op 
Treasuries (Amerikaanse staatsleningen) bedroeg in 2018 gemiddeld 
2,9%. In november 2018 steeg deze zelfs naar meer dan 3,2%, maar 

Beleggingsbeleid Fundshare
Stroeve Beleggen Behoud

Het Behoudfonds liet ook in het derde kwartaal van 2019 een positieve ontwikkeling zien. In 
het afgelopen kwartaal bedroeg de performance van het Behoudfonds 1,09%. Dit brengt de 
performance voor de eerste 9 maanden van 2019 op 5,35%.
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Rente

Rente 10-jarige leningen ult.sept 2018 ult. dec 2018 ult.maart 2019 ult.juni 2019 ult. sept 2019

Nederlandse Staat  0,58  0,39  0,03 -0,16 -0,42

Duitsland  0,47  0,24  -0,07 -0,33 -0,57

USA  3,06  2,68  2,41  2,01 1,66

Italië  3,15  2,74  2,49  2,10 0,82

Spanje  1,50  1,42  1,10  0,40 0,15

Rendementen categorieën vastrentend

* IG = Investment Grade

Rendementen in euro’s

Resultaten tot en met 30  sept 2019

2018 2019 YTD
4e kwartaal 

2018
1e kwartaal 

2019
2e kwartaal 

2019
3e kwartaal 

2019

Aggregaat Europese 

bedrijfsobligaties (IG*)

EUR (1,25) 6,79 (0,62) 3,20 2,16 1,29

(Markit iBoxx-index)) Euro 

Bedrijfsobligaties High Yield

EUR (3,37) 7,70 (3,39) 4,76 1,68 1,11

Barclays Em. Markets Local 

Currency Staatsleningen

USD (5,71) 7,42 2,48 3,14 4,72 (0,55)

(Barclays-index) EuroAgg 

Treasuries Total

EUR 0,98 10,02 1,47 2,53 3,38 3,80

Nederlandse staatsleningen EUR 2,38 7,28 1,54 2,30 2,34 2,48

Europese staatsleningen EUR 0,98 10,02 1,47 2,53 3,38 3,80

Netherlands Cash Indices 

1 maands LIBOR

EUR (0,39) (0,29) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10)

Netherlands Cash Indices 

3 maands LIBOR

EUR (0,36) (0,27) (0,09) (0,09) (0,09) (0,09)

Verdeling portefeuille in de risicomijdende sfeer, 
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een renteverlaging door de Federal Reserve zal volgen. Inmiddels 
gaat 90% van de analisten hier van uit. Het uitblijven van een rente-
verlaging zou dan ook slecht vallen op de internationale financiële 
markten. Er is inmiddels voldoende aanleiding voor een verdere 
renteverlaging. Er zijn eerste indicaties dat de handelsoorlog nu 
eveneens de binnenlandse Amerikaanse economie negatief begint 
te beïnvloeden. 

aankoop van obligaties door de ECB). Omdat veel Europese over-
heden minder grote begrotingstekorten hebben, worden er relatief 
minder nieuwe staatsobligaties uitgegeven en dat heeft bijgedragen 
aan de schaarste van schuldtitels van de overheid. Dit leidt automa-
tisch tot een neerwaartse druk op de rente. 
Het beleidscomité van de ECB kwam medio september met een 
nieuw pakket aan steunmaatregelen, die vooraf als de ‘Big Bazooka’ 
van Draghi werd aangekondigd. De ECB-president treedt dit najaar 
af. De beleidsrente werd verlaagd naar -0,5% en de deur naar 
verdere renteverlagingen blijft nadrukkelijk openstaan. Daarnaast 
wordt het opkoopprogramma van Europese obligaties opnieuw op-
gestart vanaf november, met aankopen van € 20 miljard per maand. 
Het zal pas worden gestaakt als de inflatieverwachtingen weer 
langere tijd terug zijn bij de doelstelling van de ECB, vlak onder 2%. 
Ook krijgen banken nog gunstiger voorwaarden voor leningen bij de 
centrale bank en wordt de sector gedeeltelijk gecompenseerd voor 
de pijn van de negatieve rente.
Steeds meer economen menen dat de effectiviteit van het mone-
tair beleid is afgenomen en dat de overheden aan zet zijn om met 
een ruimer begrotingsbeleid de economische groei te stimuleren. 
Een deel van de economen, inclusief de president van DNB Klaas 
Knot, vindt inmiddels dat de negatieve effecten van de lage of 
negatieve rente, de positieve effecten overtreffen. Pensioenfondsen 
zien hun dekkingsgraden (de verhoudingen tussen hun bezittingen 
en toekomstige verplichtingen) met de lagere rentestanden ver-
slechteren volgens de in Nederland verplicht gehanteerde reken-
methoden. Door de vormgeving van het regelgevingskader dwingt 
de lage rente institutionele beleggers om nog meer in vastrentende 
waarden te beleggen, zelfs in obligatieleningen met een negatieve 
effectieve rente. Van het monetaire beleid gaat bovendien een 
neerwaartse druk uit op de wisselkoers van de euro.

Het beleid in de Fundshare Behoud portefeuille
Het beleid van de beheerder bleef in het derde kwartaal nagenoeg 
onveranderd. Er is sprake van een combinatie van hoogrentende 
obligaties, schuldpapier van Emerging Markets en garantienotes, die 
aan de positieve koersontwikkeling van het fonds hebben bijgedra-
gen. Anderzijds bestaat een belangrijk deel van de portefeuille uit 
defensieve staatsleningen, onder meer van Nederland en Frankrijk, 
om het risico van een obligatieportefeuille bij rentestijging onder 
controle te houden.

Visie op het laatste kwartaal van 2019
In onze vorige nieuwsbrief schreven we: De rentemarkt in Europa 
blijft daarmee in het teken staan van ‘lower for longer’. In Europa 
is het wachten op de nieuwe president van de Europese centrale 
bank, mevrouw Lagarde. Bankpresident Draghi heeft in die zin een 
voorschot genomen, waarbij eenvoudig gesteld kan worden dat 
de effecten van de forse actie, die hij recent heeft doorgevoerd, 
eerst moeten worden geëvalueerd om te zien wat de gevolgen 
zijn, voordat aan nieuwe maatregelen gedacht kan worden. Alleen 
als de Europese economie echt naar een recessie afglijdt (wat 
niet ons centrale scenario is), zullen de dan noodzakelijke, verdere 
maatregelen genomen worden. Het ligt in de verwachting dat niet 
monetaire, maar begrotingsmaatregelen en met name in Duitsland, 
een centrale rol zullen gaan spelen. In de Verenigde Staten heeft 
het monetaire beleid meer speelruimte, omdat men daar in 2017 
en 2018 de rente verhoogde. De markt prijst in dat er, na de twee 
eerdere renteverlagingen dit jaar, in het vierde kwartaal nogmaals 

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud
De voornaamste doelstelling van de SBB Behoud 
fonds is voor u als cliënt op langere termijn een sta-
biel rendement te genereren dat ligt boven hetgeen 
op een spaarrekening is te behalen (vanzelfsprekend 
na alle kosten, dus netto). De portefeuille wordt 
belegd in obligaties en aan obligaties verwante 
producten, met name structured notes met minimaal 
90% hoofdsomgarantie. Een strakke risicobeheersing 
staat voorop. Een tweede doelstelling is een buffer te 
vormen die bescherming biedt in tijden dat de aande-
lenmarkten slecht presteren.  
Teneinde de rendementsdoelstelling te behalen 
ontwikkelt de fondsmanager actief een visie op de 
obligatiemarkten. Dit betreft de toekomstige rente-
ontwikkeling in de verschillende delen van de wereld, 
dus op de looptijd (duration) van de obligaties, de 
debiteuren die in de portefeuille worden opgeno-
men, een visie op de verschillende segmenten van de 
obligatiemarkt (high yield, Emerging Marketobligaties, 
variabel rentende leningen, inflation linkedobligaties 
etc.) tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op 
de aandelen- en valutamarkten. 
Ter bescherming van u als deelnemer in het fonds zijn 
diverse richtlijnen cq beperkingen door de beheerder 
opgenomen die ervoor zorgen dat de fondsmanager 
geen overmatig risico kan nemen. Specifieke details 
over het risicomanagement in de Behoudportefeuille 
treft u aan in de Essentiele Beleggers Informatie (EBI).
Er kan zowel worden belegd in individuele obligaties 
alsook in obligatiefondsen. De nadruk bij de indivi-
duele obligaties ligt op obligaties met een nominale 
waarde van minimaal € 100.000. Een individuele 
obligatiebelegger kan vanwege de omvang lastig 
een breed gespreide portefeuille hierin opbouwen. 
Het fonds kan en doet dit wel. Om dit te verzekeren 
zijn er normen over de spreiding/diversificaties in 
de fondsrestricties opgenomen. De obligatiefond-
sen worden vaak gebruikt om specifieke posities in 
bepaalde marktsegmenten in te nemen. In beperkte 
mate kan worden belegd in structured notes en meer 
specifiek in garantienotes met tenminste 90% hoofd-
somgarantie op einddatum. U kunt dit zien als een 
obligatie waarvan het opwaarts potentieel gekoppeld 
is aan de stijging van de aandelenbeurzen, in plaats 
van een vaste coupon. 
Kort samengevat, het behoud van vermogen en een 
stabiel rendement staan voorop bij het beheer van 
het SBB Behoud fonds.
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Vermogensbeheer NV
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Evert Zaat, macro-econoom en MSc.  
verzekeringskunde en financial planning, 
begeleidt zijn cliënten en stuurt het beleggings-
beleid van Stroeve Lemberger aan. Evert’s 
leerscholen waren het Ministerie van Financiën 
en De Nederlandsche Bank. Al zo’n 20 jaar 
bekleedt hij leidinggevende functies. Evert 
heeft grote belangstelling voor Behavioral 
Finance, de psychologie van de particuliere 
belegger. Daarom staan transparantie en 
communicatiekracht voor hem centraal in  
dit vertrouwensvak. 

Tom Stroeve, inmiddels als zevende 
generatie Stroeve werkzaam in het 
effectenvak, is sinds mei 2013 verbonden 
met Stroeve Lemberger. Na zijn studie 
geschiedenis aan de UvA, kreeg Tom een 
gedegen opleiding in het beleggingsvak bij 
BinckBank. Tom was er actief als broker en 
coördinator van de Alex Academy, waar hij 
verantwoordelijk was voor alle klassikale- en 
onlinetrainingen.

Cok Inden is een snel denkende en schakelende, 
door alle ontwikkelingen in het effectenvak 
gevormde praktijkman. Hij stond vele jaren 
lang met beide voeten op de beursvloer: van 
zijn start als pure beginner, tot functies als 
directeur en (mede) - eigenaar van meerdere 
hoekmansbedrijven. Op 43-jarige leeftijd 
neemt Cok afscheid van het hoekmansvak om 
zijn loopbaan als beleggingsadviseur voort te 
zetten. Eerst bij Theodoor Gilissen Bankiers  
en sinds 2006, als senior beleggingssadviseur, 
voor Stroeve Lemberger.

De econoom Wim Zwanenburg is onze lead 
beleggingsstrateeg bij Stroeve Lemberger. 
Een man met een helikopterview, een gepas-
sioneerde professional en een zorgvuldige 
denker. Na zijn studie werkte hij enkele jaren 
in diverse beleggingsfuncties bij ABN Amro 
en Mees Pierson. Daarna was hij lid van 
meerdere beleggingscommissies van Bank 
Degroof. Als beleggingsstrateeg treedt Wim, 
namens Stroeve Lemberger, regelmatig op bij 
BNR Nieuwsradio. 

Met de fondsen Stroeve Beheerd Beleggen, FundShare UCITS SBB Groei en FundShare UCITS SBB Behoud, staat de eigen portefeuillesamen-
stelling van Stroeve Lemberger centraal. Met FundShare (www.fundshare.nl) heeft Stroeve Lemberger een platform en een partner gevonden 
om dit te realiseren. FundShare heeft een state-of-the-art infrastructuur, zodat de kosten van beleggen laag zijn en de fondsen volledig 
transparant. Stroeve Lemberger Vermogensbeheer heeft daarbij gekozen om niet voor ieder risicoprofiel een afzonderlijk fonds op te richten, 
maar voor een tweetal fondsen, een risicovol en een risicomijdend fonds. Iedere belegger kan dan een eigen keuze maken voor ieder gewenst 
risicoprofiel, door een combinatie van deze twee fondsen. Dit heeft als voordeel dat u meer flexibel bent en kunt schuiven afhankelijk van 
uw behoefte, uw risicobeleving of de vooruitzichten voor financiële markten. 

FundShare Fund Management B.V. heeft een AFM vergunning voor het beheren van AIFMD en UCITS fondsen. 
Op de website http://management.fundshare.nl/funds-information.html treft u alle informatie over de 2 beleggingsfondsen. Dat betreft de 
prospectus, de factsheet en de Essentiële Beleggers Informatie (NL).

Stroeve Lemberger beschikt over een vergunning van de AFM. 

Op deze publicatie is een disclaimer van toepassing. Deze kunt kunt u lezen op onze website www.stroevelemberger.nl/publicaties/disclaimer.

Het portefeuillemanagement is in handen van Evert Zaat, Cok Inden, Tom Stroeve en Wim Zwanenburg. 
De algemene richting van het aan- en verkoopbeleid in de portefeuilles ligt bij Evert Zaat. Hij is binnen de directie van Stroeve Lemberger  
verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Voor het Behoudfonds wordt de dagelijkse invulling van het portefeuille management mede 
bepaald en uitgevoerd door Cok Inden. Voor het Groeifonds neemt Tom Stroeve die taak op zich. Wim Zwanenburg is adviseur van beide 
beleggingsfondsen. 
Hieronder treft u meer informatie aan over de portefeuillemanagers.


