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de bodem van de markten op 23 maart, werden eerdere ver-
liezen grotendeels goedgemaakt. Aandelenmarkten, maar ook 
die van bedrijfsobligaties, sorteerden met een sterke rally voor 
op het economische herstel uit de recessie. Financiële markten 
reageerden vooral op de sneller dan verwachte daling van het 
aantal besmettingen in Europa en de verwachte versoepeling. 
De beurzen veren op nu de economieën uit het diepe dal lijken 
te gaan klimmen. Vooral de Amerikaanse aandelenmarkt pres-
teerde sterk, met name de technologiewaarden op de Nasdaq, 
die profiteerden van het ‘stay at home’-thema. Net als de cor-
rectie, vond ook het herstel veel sneller plaats dan velen hadden 
verwacht. De volatiliteit, de beweeglijkheid van de koersen 
op de effectenbeurzen, nam, ondanks enkele dagen met forse 
plussen en minnen, in het tweede kwartaal per saldo sterk af in 
overeenstemming met de daling van het aantal besmettingen in 
diverse landen.

De economie kreeg wereldwijd een enorme klap van de co-
ronapandemie omdat in vrijwel alle landen de gezondheidszorg 
op de eerste plaats werd gesteld en de economie op slot ging. 
Door de snelle verspreiding van het virus stroomden wereld-
wijd de ziekenhuizen vol en dreigde er geen intensive care units 
meer geleverd te kunnen worden aan patiënten die nog zouden 
kunnen herstellen; de exponentieel oplopende curve van het 
aantal patiënten moest met harde ingrepen worden gedempt. 
Daardoor kwam het openbare leven in veel landen zo goed 
als stil te liggen; kinderen gingen niet naar school, winkels en 
fabrieken werden gesloten, kantoren bleven leeg omdat de 
meeste mensen thuis moesten werken. In Duitsland en Neder-
land was de lockdown nog relatief soepel vergeleken met de 

Herstel beurzen is ingezet
De financiële markten herstelden in het tweede kwartaal van 
de forse klappen die in het eerste kwartaal werden opgelopen. 
Men lijkt van de eerste schrik bekomen. Na het eerste kwartaal, 
een historisch slecht kwartaal, zagen we in het tweede kwartaal 
forse koersstijgingen, vooral in de maanden april en mei. Vanaf 

De ontwikkelingen in het tweede 
kwartaal van 2020
en de vooruitzichten voor de rest van het jaar.

De beleggingsresultaten en overige informatie
De performance van de participatie FundShare UCITS Stroe-
ve Beheerd Beleggen Groeifonds bedroeg in het tweede 
kwartaal van 2020 19,54%. Voor het eerste half jaar van 2020 
was dat -3,32 %. Voor geheel 2019 bedroeg de koersstijging 
in totaal nog 28,44%. De koers van het fonds kwam daarmee 
aan het einde van het tweede kwartaal uit op € 15,6955. De 
performance van de participatie FundShare UCITS Stroeve 
Beheerd Beleggen Behoudfonds bedroeg in het tweede 
kwartaal van 2020 4,85%. De eerste helft van 2020 kwam 
daarmee uit op -3,50 %. Voor geheel 2019 was er nog een 
toename van 5,82%. De koers van het fonds kwam eind juni 
2020 kwam uit op € 11,2311.
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Prestaties in Euro’s Geheel 
2017

Geheel 
2018

Geheel 
2019 

1e kwar-
taal 

2020

2e 
kwar-

taal 
2020

Geheel 
2020 
YTD

Nederlandse staatsleningen (1,02) 2,38 3,66 1,59 0,80 2,40

Europese staatsleningen in 

euro’s

0,24 0,98 6,77 0,29 1,73 2,02

Aggregaat Europese obligatie-

markt (*IG)

0,68 0,41 5,98 (1,13) 2,39 1,24

Europese bedrijfsobligaties 

(*IG)

2,41 (1,25) 6,24 (6,15) 5,28 (1,19)

Internationale aandelen (MSCI 

World)

7,51 (4,11) 30,02 (19,23) 16,61 (5,82)

Europese aandelen 10,24 (10,57) 26,05 (22,59) 12,60 (12,84)

Aandelen in de eurozone 12,63 (12,75) 25,45 (25,10) 17,00 (12,37)

Amerikaanse aandelen 4,97 (1,60) 31,45 (18,20) 18,38 (3,17)

Aandelen Emerging Markets 20,59 (10,27) 20,61 (21,84) 15,36 (9,84)

Vastgoed Eurozone (EPRA) 17,66 (8,16) 21,02 (25,42) 10,25 (17,78)

Grondstoffen (DJ UBS), in 

euro’s

(11,47) (8,64) 7,40 (21,76) 2,64 (19,70)



zoals eerder werd gesignaleerd. Met gerichte maatregelen trach-
ten de autoriteiten een tweede golf te voorkomen, maar het 
besmettingsgevaar is zeker niet geweken zolang er geen vaccin 
is. In de VS is het nog spannend, omdat in veel staten mogelijk te 
snel op versoepeling is ingezet en daardoor het aantal besmet-
tingen opnieuw sterk toeneemt. Vooral het zuiden en westen 
van de VS zien een toename van de besmettingen. Wel is het 
zo, dat de kosten voor de economie van een nieuwe algehele 
lockdown zodanig groot zijn, dat hier alleen in het uiterste geval 
naar gegrepen zal worden.

Steun door overheden en centrale banken
Krijgen we te maken met een kortstondige recessie, of mondt 
deze gezondheidscrisis uit in een langdurige depressie? We we-
ten dat het absolute dieptepunt van de conjuncturele ontwikke-
ling in veel landen in april lag. De grote vraag is hoe het herstel 
zich zal gaan ontwikkelen. De dreiging van een diepe recessie 
leidde wereldwijd tot een ongekend snelle reactie van centrale 
banken en van overheden om de economie te beschermen en 
te stimuleren. De stimuleringsmaatregelen zijn van ongeken-
de omvang en, ondanks de enorme ideologische verschillen, 
volkomen gelijkgericht. De centrale banken kunnen dit beleid 
lang volhouden, maar voor de overheden is dat nog maar de 
vraag, zeker als er zich nog een tweede golf van besmettingen 
aandient. Beleggers zien in dat de diepe recessie op dit moment 
vooral een uitvloeisel is van een gezondheidscrisis en niet direct 
een cyclische of structurele oorzaak heeft. De kanteling van de 
coronacurve onderbouwde het optimisme van beleggers en zij 
vertrouwen erop dat de acties van de centrale banken en over-
heden de structurele schade aan de reële economie beperken. 
De heropening van de economie biedt beleggers een perspec-
tief op herstel. 

Visie op de tweede helft van 2020
Vanwege de bijzonder lage rentetarieven in de belangrijkste 
landen, zien wij voor beleggingen in vastrentende waarden maar 
een relatief beperkt potentieel, al is de kans op koersverlie-
zen door rentestijgingen de komende twee jaar heel beperkt. 
Ondanks de grootschalige economische krimp op korte termijn, 
adviseren we om aandelenbeleggingen op peil te houden bij 
de assetallocatie, rekening houdend met de versnelling van de 
digitale economie als gevolg van de coronacrisis en een herstel 
van de winstgevendheid in 2021 en 2022. Wij zien wat lichtpun-
ten nu de economie in veel landen weer opengaat. Wij menen 
dat de gigantische steunmaatregelen van de centrale banken 
en van de verschillende nationale overheden, voldoende zullen 
zijn om de kloof te overbruggen en de schade aan de bedrijven 
te beperken, met uitzondering van enkele specifieke sectoren. 
Een grootschalige heropleving van de pandemie achten wij niet 
erg waarschijnlijk. Het virus is echter nog niet weg zolang er 
nog geen vaccin op de markt is. Bewegingsvrijheidbeperkende 
maatregelen en het gedrag van oudere consumenten, zullen 
daarom een volledig economisch herstel naar het niveau van het 
pre-coronatijdperk voorlopig in de weg staan. 

strenge lockdown in Spanje, Italië of Frankrijk, waar mensen niet 
zonder pas de straat op konden en alleen de meest essentiële 
levensmiddelenwinkels open bleven. In mei en juni werden in 
veel landen de sociale beperkingen geleidelijk versoepeld om de 
economische neergang te beperken.

De visie eind vorig kwartaal
Wij schreven: Waarom denken wij dat dit niet het moment is 
beleggingen af te bouwen? De verleiding in tijden van crisis is 
om gefixeerd te raken op het worst case scenario, defensief te 
worden en te focussen op het behoud van kapitaal. We denken 
dat dat een vergissing is: dit is niet het moment om te verkopen. 
De correctie heeft al plaatsgevonden en de activa zijn al geprijsd 
voor pandemie en misschien wel paniek. De vooruitzichten 
zijn onzeker, maar we hebben niet de luxe om uit te stappen 
en te kunnen wachten tot er volledige duidelijkheid is over de 
uiteindelijke impact van het virus op de samenleving en de eco-
nomie. Markten zullen de gevolgen van COVID-19 inprijzen, lang 
voordat alle onzekerheid is verdwenen. Als langetermijninves-
teerders moeten we een standpunt innemen over de uiteinde-
lijke menselijke, sociale en economische kosten van het virus en 
die visie vervolgens toetsen aan de huidige waarderingen in de 
markt. De koersdalingen, zeker op de markt voor bedrijfsobli-
gaties van goede kwaliteit, lijken te ver gegaan, aangewakkerd 
door paniek en ontwrichting van de markten. De waarderingen 
beginnen aantrekkelijk te worden en we zullen huidige risico’s in 
de beleggingsportefeuille dus niet verminderen.

Bij het schrijven van de vorige visie, begin april, zagen wij nog 
geen tekenen van economisch herstel, maar wij meenden dat de 
gigantische steunmaatregelen van de centrale banken en van de 
verschillende nationale overheden, voldoende zullen zijn om de 
kloof te overbruggen, mits de lockdown niet te lang zou duren.

Economie en recessie
De afsluitmaatregelen, om de verspreiding van de coronapande-
mie in te dammen, leidden tot een diepe wereldwijde recessie. 
De onzekerheden zijn vanzelfsprekend meer dan normaal. De 
OECD publiceerde recent in haar Economic Outlook zelf 2 ver-
schillende inschattingen. Een single hit scenario en een dubbel 
hit scenario, waarbij de laatste uitgaat van een tweede ronde 
van besmettingen van het coronavirus, na de versoepelingen van 
de lockdown wereldwijd. Het is overigens treffend dat dit laat-
ste scenario als eerste wordt gepresenteerd, hetgeen aangeeft 
hoe voorzichtig de voorspellers zijn. In dit scenario daalt de 
economische groei in 2020 wereldwijd met 7,6%, waarna in 2021 
een bescheiden herstel met een groei van 2,8% volgt. Het milde 
scenario gaat uit van een daling dit jaar met 6,5% en vooral van 
een sneller herstel in 2021, namelijk met 5,2%. Het gaat in ieder 
geval dus enkele jaren duren eer de economie weer terug is op 
het niveau van voor de pandemie.

Het dempen van de besmettingscurve lijkt in de meeste Euro-
pese landen gelukt, want de golf van nieuwe covid-gevallen is 
in veel landen exponentieel gedaald. De wereldgezondheids-
organisatie WHO wijst er evenwel op dat mondiaal het aantal 
corona-infecties nog steeds stijgt. De uitbraak loopt wereldwijd 
in verschillende fasen, maar momenteel zien we dat in China en 
in Europa het coronavirus redelijk onder controle is. Zo nu en 
dan is daar een nieuwe uitbraak, maar beslist niet op de schaal 
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op korte termijn in te schatten. Het verbeterende economische 
sentiment in de VS kan leiden tot herstel van de consumptieve 
uitgaven en investeringen, al blijft de Amerikaanse Fed-president 
Powell erg voorzichtig. Hij meent dat het lang zal duren voordat de 
Amerikaanse economie weer op het niveau van voor de crisis zal 
zijn. Veel beursgenoteerde ondernemingen trokken hun prognoses 
voor 2020 in, maar in juni leek er wel een einde te komen aan de 
neerwaartse bijstellingen van de winsttaxaties. Een aantal sectoren, 
vooral die met aan horeca en toerisme gerelateerde bedrijven, krij-
gen echter harde klappen, anderzijds doen veel techbedrijven juist 
nu goede zaken. Voor de banken is het de vraag of zij genoeg voor-
zieningen hebben getroffen voor de te verwachten faillissementen 
en kredietverliezen. Voor Europese bedrijven is het perspectief niet 
wezenlijk verschillend van het Amerikaanse beeld, zij het dat in de 
VS het belang van de technologiesector veel groter is.

Visie aandelenbeurzen 
Aan het einde van het eerste kwartaal schreven wij: “Vooralsnog 
zijn wij van mening dat de aandelenmarkten niet in een structurele 
‘bear-market’ verkeren en dat ook bij veel ondernemingen uitein-
delijk herstel van de winstgroei zal plaatsvinden. De historie leert 
ons de les dat een ‘event driven’-recessie van korte duur kan zijn 
en in snel tempo kan leiden tot het herstel van de economie en de 
rendementen op de financiële markten”. Het herstel van de beurzen, 
met name in de VS, heeft nu in belangrijke mate plaatsgevonden. 
Wij blijven optimistisch over aandelenbeleggingen, al was het 
alleen maar omdat de centrale banken voor een enorme geldcrea-
tie hebben gezorgd en de obligatiemarkt met haar negatieve rentes 
geen alternatief is. Wat zijn de risico’s? Uiteindelijk zal evenwel 
het herstel van de beurzen gedragen moeten gaan worden door 
een opleving van de economie en de winstgevendheid van het 
bedrijfsleven. Dat kan alleen gebeuren als er geen tweede lockdown 
in de G20-landen plaatsvindt. De huidige (te) hoge koers/winst-
verhoudingen geven aan dat de beurs geen grootschalige tweede 
lockdown inprijst. Wij denken dat beleidsmakers eerder zullen 
kiezen voor gerichte maatregelen, zeker in de VS met de verkiezin-
gen dit najaar. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat het herstel van de 
winstgevendheid van het bedrijfsleven in 2021 en 2022, voldoende 
zal zijn om de huidige beursniveaus (K/W’s, e.d.) te rechtvaardigen.

De transacties in het tweede kwartaal

Verkopen

De ING Groep opereerde de afgelopen jaren met een comfortabe-
le kapitaalpositie, voornamelijk als gevolg van het afstotingsproces 
van de verzekeringsactiviteiten. ING Bank heeft ongeveer 50% van 
hun activiteiten in haar drie belangrijkste markten, Nederland, Bel-
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De beursontwikkeling
De aandelenbeurzen liepen vooral in de maanden april en mei 
vooruit op een economisch herstel, als gevolg van het vooruitzicht 
op een geleidelijke versoepeling van de lockdown. Het herstel was 
breed. In het tweede kwartaal stegen de beurzen met nagenoeg 
dezelfde percentages, namelijk in Europa met 16%, in de VS met 18% 
en in de Emerging Markets met 15%. In het eerste kwartaal, toen 
de beurzen daalden, was dit helemaal anders omdat de zogeheten 
“stay at home” aandelen (met name de technologie-aandelen in de 
VS), het veel beter deden dan aandelen in andere sectoren. Terwijl 
de beurzen in Europa en de Emerging Markets over de eerste helft 
van 2020 nog verliezen in de dubbele cijfers laten zien, is de Ameri-
kaanse beurs bijna weer terug op het peil van begin dit jaar. 

Economisch herstel 
De vraag is natuurlijk of het optimisme van de aandelenbeurzen 
terecht is. De liquiditeitssteun van de centrale banken legde een 
vangnet onder de markten. Op enig moment moet er dan een 
omslag in de diepe recessie plaatsvinden, althans daar moeten de 
eerste tekenen zichtbaar van worden. De publicatie van het Ameri-
kaanse banenrapport over de maand mei, leidde begin juni dan ook 
tot grote consternatie en optimisme onder beleggers. Analisten 
wreven zich de ogen uit. In plaats dat de werkloosheid in mei verder 
was opgelopen van 14,7% tot om en nabij de 20%, zoals ze hadden 
verwacht, was die teruggevallen tot 13,3%. Een verschil van tien 
miljoen banen. Geen enkele econoom die persbureau Bloomberg 
voorafgaand aan de publicatie had gepolst, had een stijging van de 
werkgelegenheid verwacht. Nadere analyse van de cijfers van het 
Amerikaanse Bureau of Labor Statistics duiden erop dat er in de 
rapportage nogal wat meetfouten zaten, omdat vanwege corona 
ook een mindere respons was verkregen op enquêtes. De werkloos-
heid zou in de VS in mei 3%-punt hoger liggen dan werd gemeten 
en dan is er wel degelijk een toename ten opzichte van april, zij 
het nog altijd flink minder dan wat economen hadden voorspeld. 
De banencijfers over juni, die 2 juli werden gepubliceerd, beves-
tigden de positieve trend in de ontwikkeling van het aantal banen, 
waarmee de veerkracht van de Amerikaanse economie nog eens 
duidelijk werd.
In de VS heeft de diepe recessie onderliggende sociale (en ook raci-
ale) problemen blootgelegd. Hoewel we de meevallende banencij-
fers moeten relativeren, waren er zeker nog wel meer lichtpunten. 
De detailhandelsverkopen, die in april met 16,4% daalden t.o.v. de 
vorige maand, bleken in mei met 17,7% te zijn gestegen. Ook de in-
dustriële ondernemers in een aantal oostelijke staten, bleken in mei 
veel optimistischer dan vooraf ingeschat. De Citigroup Economic 
Surprise-index stond medio juni op een all-time high. De pessimis-
tische verwachtingen worden ruim overtroffen door meevallers, 
waaruit maar weer eens blijkt hoe moeilijk het is om de gevolgen 

Beleggingsbeleid FundShare UCITS
Stroeve Beheerd Beleggen Groei

In het tweede kwartaal werd de forse wereldwijde daling van de aandelenbeurzen voor een 
belangrijk deel goedgemaakt. De koers van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen 
Groei steeg met 19,12%.



management is van mening dat het dit jaar, ondanks gemengde 
wereldwijde trends, de winst kan laten groeien en ongeveer $ 500 
miljoen aan vrije kasstroom kan genereren, waarmee het concern 
dividend kan betalen en groei-initiatieven kan financieren. Aanjagers 
van de winst zijn onder meer de veerkrachtige algemene vraag naar 
aluminiumverpakkingen en nieuwe capaciteit op de uitverkochte 
Noord-Amerikaanse markt. De opkomende markten vertegenwoor-
digen voor Ball ook een fors groeipotentieel.

Farmaceut Merck heeft haar kracht op het gebied van oncologie 
en vaccins bewezen. Merck is de op drie na grootste verkoper van 
geneesmiddelen op recept, na Pfizer, Novartis en Roche. Buiten 
de VS staat het bedrijf bekend als Merck, Sharpe & Dohme. De VS 
vertegenwoordigen ongeveer 45% van de omzet. Internationaal 
heeft het bedrijf activiteiten in meer dan 140 markten. De genees-
middelen-producent heeft verder gebouwd op zijn marktleider-
schap in immuno-oncologie, waar de inkomsten van zijn grootste 
product (merkmedicijn Keytruda) de gecombineerde inkomsten 
van de nummers twee, drie en vier ver overtreffen. Ondersteund 
door sterke klinische proefresultaten, een toonaangevend aantal 
onderzoeken in oncologie, sterke alliantie-inkomsten van oncolo-
giepartners AstraZeneca en Eisai en lopend onderzoek naar vaccins 
en ziekenhuiszorg, bevindt dit bedrijf zich in een goede positie om 
een   hoge omzetgroei te handhaven. Op basis hiervan zal Merck 
naar verwachting sterke bedrijfsresultaten blijven rapporteren, ook 
ondersteund door recente en aanstaande productgoedkeuringen.

5

gië en Duitsland en het merendeel van haar leningen is verzekerd, 
bijvoorbeeld door middel van hypotheken. De ontwikkelingen 
op deze markten zijn de afgelopen jaren relatief gunstig geweest, 
waarbij het economisch herstel aansloeg en de kredietverliezen 
laag bleven. De geografische nadruk op deze landen en de toegang 
tot ruime goedkope depositofinanciering, zijn factoren waar ING 
de afgelopen jaren van heeft geprofiteerd. De omgeving met lage 
rentetarieven en een lage rentemarge, heeft echter ook geleid 
tot een zwakke groei van het bedrijfsresultaat. De coronacrisis zet 
ook een rem op de verdere groei. Banken zijn verplicht (of in ieder 
geval sterk aangeraden) om de dividenduitkering voorlopig uit te 
stellen. Voor ING betekent dit dat het slotdividend van 2019 en de 
interim-dividendbetalingen van 2020 zijn opgeschort, waarmee de 
rendementsverwachtingen voor beleggers verder zijn verslechterd. 
Over het eerste kwartaal van 2020 rapporteerde ING Groep een 
aanzienlijke winstdaling. De belangrijkste reden voor de winstda-
ling was de toename van de voorzieningen voor verliezen op de 
kredietportefeuille, een stijging van 54% ten opzichte van een jaar 
geleden.

De Duitse autofabrikant Daimler staat de komende jaren voor enor-
me uitdagingen, zoals de vervanging van door fossiele brandstoffen 
aangedreven auto’s, door elektrische auto’s. Als gevolg hiervan 
zullen de kosten voor Research & Development nog fors oplopen. 
Het afgelopen jaar kampte het concern ook al met tegenvallende 
exporten naar China. Het bedrijf ziet zich genoodzaakt tot 2025 
nog eens 10.000 banen te schrappen om de vraaguitval door de 
coronacrisis op te vangen. Nog voor de uitbraak van het coronavirus 
kondigde de fabrikant van onder meer Mercedes-Benz al aan, dat 
er de komende twee jaar 10.000 arbeidsplaatsen zullen verdwij-
nen. Hiermee wil het concern €1,4 miljard besparen. Bij Daimler 
werkten eind 2019 ongeveer 299.000 mensen. Daimer heeft (net als 
Volkswagen) ook een dieselaffaire en hoewel het concern daarvoor 
al voorzieningen heeft getroffen ten laste van het bedrijfsresultaat, 
is de kans groot dat de voorzieningen niet toereikend zijn en dat 
de omzet- en winstprognoses verder onder druk kunnen komen 
te staan. Koersdoelen en winsttaxaties voor de aandelen Daimler 
worden door beleggingsanalisten aanhoudend naar beneden toe 
bijgesteld en wij zien, ondanks de lage waardering van het aandeel, 
voorlopig geen omslag in deze trend. 

Aankopen

Ball Corporation is ‘s werelds grootste blikfabrikant. De omzet 
van Ball voor verpakkingen (90% van de netto-omzet) is afkom-
stig van een relatief beperkt aantal grote drankenproducerende 
bedrijven en merken zoals Coca-Cola, Anheuser Busch InBev, 
Molson Coors en Unilever, maar de langdurige contracten met deze 
biergiganten en frisdrankfabrikanten bieden voldoende zeker-
heid voor een gestage omzetontwikkeling. Daarnaast biedt het 
lucht- en ruimtevaartsegment een scala aan ruimtevaartsystemen 
en -diensten. Ball Corporation opereert via 85 locaties in onge-
veer 25 landen, met de VS als de grootste interne markt. In 2018 
verkocht Ball zijn Amerikaanse activiteiten op het gebied van het 
verpakken van voedsel en stalen aerosol, om een   nieuwe joint ven-
ture te vormen, genaamd Ball Metalpack. Ball is misschien wel één 
van de best gepositioneerde verpakkingsbedrijven om de nadelige 
gevolgen van het coronavirus te doorstaan,   vanwege zijn focus op 
duurzame aluminium blikjes die worden gebruikt voor het verpak-
ken van dranken en andere essentiële consumentenproducten. Het 

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei 
Het SBB Groei fonds 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. 



wachting van economen loopt het Amerikaanse begrotingstekort 
op van 4,7% in 2019 naar 17,3% in 2020. Om de stimuleringsmaat-
regelen voor de economie te bekostigen, geeft het Amerikaanse 
ministerie van fi nanciën recordbedragen uit aan nieuwe staats-
leningen. Ondanks het enorme beroep op de kapitaalmarkt, is 
de Amerikaanse tienjaarsrente gedaald van 1,9% naar 0,7% medio 
juni, mede door de drukkende werking van het opkoopprogram-
ma van de Fed.
Ook de Europese landen hebben hun fi nancieringsbehoefte fors 
opgeschroefd, maar de ECB heeft de geldsluizen wijd open staan. 
De aanwezigheid van de ECB als koper van enorme hoeveelhe-
den schuldpapier, heeft er tot nu toe voor gezorgd dat de rentes 
laag blijven. Ze ondersteunt daarmee indirect de solvabiliteit van 
individuele landen en tegelijkertijd blijft men het banksysteem li-
quiditeit verschaffen. De ECB besloot in juni o.l.v. Christine Lagar-

De obligatierente in het tweede kwartaal van 2020
Eind 20109 bedroeg het effectieve rendement op een 10 jaars 
Nederlandse staatslening -0,05%. De trend naar een beperkt 
hogere rente in 2020 werd evenwel onderbroken naar aanleiding 
van het coronavirus. Eerst daalde de rente tot -0,6% door de 
acties van de centrale banken. Even later volgde een scherpe 
stijging tot 0,1% toen be;eggers zich tijdelijk zorgen maakten of 
de obligatiemarkt de te verwachte uitgifte van staatsleningen, 
als gevolg van de forse additionele begrotingsuitgaven, wel aan 
zou kunnen. Toen direct daarop het signaal kwam van de centrale 
banken dat men die extra staatsleningen en bedrijfsobligaties zou 
gaan opkopen en tevens direct actie werd ondernomen, daalde 
de rente op 10 jaars Nederlandse staatslengen weer tot -0,25% 
eind maart. In het tweede kwartaal zette die rentedaling zich 
per saldo voort. Eind juni was het effectieve rendement op een 
10 jaars Nederlandse staatslening -0,32%. Het ophogen van het 
opkoopprogramma van de ECB, de Europese Centrale Bank, van 
€ 750 miljard met nog eens € 600 miljard, betekende dat de 
rente langer laag zal blijven. 

Het monetaire beleid tijdens de coronacrisis 
De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft in maart de beleids-
bepalende geldmarktrente al fors verlaagd, zodat deze nu tussen 
de 0% en 0,25% fl uctueert. De Fed-president gaf in juni aan niet 
over te willen gaan tot een negatieve rente, zoals bij de ECB 
wel het geval is, maar voorlopig, de eerste twee jaar, ook nog 
niet te denken aan een renteverhoging. De Fed kondigde medio 
maart aan niet alleen Treasuries (staatsobligaties) op te zullen 
kopen, maar ook steeds meer bedrijfsobligaties (via aankoop van 
exchange traded funds, ETF’s) en zelfs individuele bedrijfsobliga-
ties met een mindere, riskantere debiteurenkwaliteit (‘high yield’). 
Hoewel de uitvoering daarvan nog tot mei op zich liet wachten, 
werd met de aangekondigde maatregelen een bodem in de markt 
gelegd. Het sentiment verbeterde dramatisch. De Amerikaanse 
federale overheid geeft recordbedragen uit aan stimulerings-
maatregelen, zoals de zogeheten CARES Act. Daarin zit onder 
meer fi nanciële steun aan kleine en middelgrote bedrijven en de 
directe cashbetaling van 1000 dollar aan elke Amerikaan. Veel 
bedrijven hebben uitstel gekregen van het betalen van belasting 
en dit heeft een enorm gat geslagen in de begroting. Naar ver-

Beleggingsbeleid FundShare UCITS
Stroeve Beheerd Beleggen Behoud

Het SBB Behoudfonds liet in het tweede kwartaal van 2020 een positieve ontwikkeling zien. 
In het afgelopen kwartaal bedroeg de performance van het SBB Behoudfonds 4,85%.
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Rente

Rente 10-jarige leningen dec./18 mrt./19 jun./19 sep./19 dec./19 mrt./20 jun./20

Nederlandse Staat 0,39 0,03 -0,16 -0,42 -0,05 -0,22 -0,29

Duitsland 0,24 -0,07 -0,33 -0,57 -0,19 -0,47 -0,45

USA 2,68 2,41 2,01 1,66 1,88 0,67 0,66

Italië 2,74 2,49 2,10 0,82 1,41 1,52 1,26

Spanje 1,42 1,10 0,40 0,15 0,47 0,68 0,47

Rendementen categorieën vastrentend

* IG = Investment Grade

Rendementen in euro’s, m.u.v. EMLC Staatsleningen

Resultaten tot en met 30 juni 2020

2018 2019

1e 
kwartaal 

2020

2e 
kwartaal 

2020

YTD 1e 
Helft 
2020

Aggregaat Europese bedrijfsobligaties (IG*) EUR -1,3 6,2 -6,2 5,3 -1,2

(Markit iBoxx-index)) Euro Bedrijfsobligaties High 

Yield

EUR -3,4 9,5 -14,9 11,2 -5,4

Barclays Em. Markets Local Currency Staatsleningen USD -5,7 13,1 -13,6 8,9 -5,9

(Barclays-index) EuroAgg Treasuries Total EUR 1,0 6,8 0,3 1,7 2,0

Nederlandse staatsleningen EUR 2,4 3,7 1,6 0,8 2,4

Europese staatsleningen EUR 1,0 6,8 0,3 1,7 2,0

Netherlands Cash Indices 1 maands LIBOR EUR -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2

Netherlands Cash Indices 3 maands LIBOR EUR -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2

Verdeling portefeuille in de risicomijdende sfeer, 
Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 30 juni 2020

Europese Staatsleningen 
(o.a. via indexbeleggingen)

Achtergestelde leningen Notes met volledige kapitaalgarantie
Bedrijfswaarden (via fondsen en indexbeleggingen) Liquiditeiten
Bedrijfswaarden Individueel EUR Notes met beperkte kapitaalgarantie 
Bedrijfswaarden High Yield EUR+USD Overige
Emerging Markets Loc.Currency Bonds Var.rentende lening



omdat haar offi ciële doelstelling, een infl atie juist beneden 2%, 
verder weg lijkt dan ooit. De Europese infl atie ligt beneden 1% en 
er lijkt eerder sprake van een risico op defl atie dan van een oplo-
pen van de infl atie, zeker met de ontwikkeling van de olieprijzen 
dit jaar. In onze visie blijft de rente dus in de komende 2 jaar 
laag. Voor het fonds betekent dit dat we slechts een bescheiden 
rendementsvooruitzicht hebben. 

de om het obligatie-opkoopprogramma, om de economische 
gevolgen van het coronavirus te beperken (Pandemic Emergency 
Purchase Programme, PEPP), te vergroten met 600 miljard  naar 
1.350 miljard euro. Dit betekent dat de bank het huidige koop-
tempo tot maart volgend jaar kan volhouden. Het PEPP is een 
aanvulling op het al langer lopende opkoopprogramma (Asset 
Purchase Programme (APP)). In tegenstelling tot de Amerikaanse 
Fed hanteert de ECB ook negatieve beleidsrentes om de infl atie 
op te stuwen, maar dit was al het geval voor de coronacrisis. 

De ontwikkeling van bedrijfsobligaties
Aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar schreven wij 
in ons verslag: De paniek op de fi nanciële markten heeft tot een 
probleem geleid bij de prijsvorming van met name bedrijfsobli-
gaties. De liquiditeit in die markt is opgedroogd. Aangezien de 
renteverschillen tussen staatsleningen en (vooral investment 
grade) bedrijfsobligaties nu zeer aantrekkelijk zijn, zullen wij in de 
portefeuille hierop inspelen. Wij verwachten, als de markt weer 
tot rust is gekomen, een herstel van de koers van het Behoud-
fonds. Als we kijken naar gegoede Europese obligatieleningen 
(technisch: investment grade), dan ligt het effectieve rendement 
nu gemiddeld circa 1,24% boven dat van staatsobligaties. Per 
saldo is dat nog steeds 0,54% hoger dan het renteverschil aan 
het begin van het jaar. Over de afgelopen maand is dit verschil 
al met 0,32% teruggelopen. Dat wil zeggen dat de verhoudingen 
weer enigszins zijn genormaliseerd, maar dat bedrijfsobligaties 
nog steeds tegenover staatsleningen een aantrekkelijk rendement 
geven. Dit geldt nog meer voor bancaire obligaties. De effectieve 
rendementen zijn hier tot 0,5% hoger dan voor niet-bancaire 
obligaties met eenzelfde rating (risiconiveau). Dit zal zeker te 
maken hebben met de afboekingen die banken zullen moeten 
doen op bedrijven die vanwege corona failliet zullen gaan. 
Overigens, wij verwachten niet dat de recessie tot een crisis in 
het bankwezen zal leiden. De ECB zorgt ervoor dat er voldoen-
de liquiditeit in het systeem aanwezig is, zodat de banken altijd 
aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het renteverschil met 
staatsleningen bedraagt voor Europese high yield obligaties op 
dit moment 4,7%.

Visie van de beheerder op het tweede halfjaar
Mevrouw Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, 
heeft aangegeven dat, vanwege de waarschijnlijk meest diepe 
recessie in de Europese historie, de rente de komende jaren laag 
zal blijven, eerst door het verder opkopen van obligaties, daarna 
door het herinvesteren van obligaties die afl open. Dit betekent 
dat de uitgifte van staatsleningen, om de fors toegenomen be-
grotingstekorten en om straks het nieuwe post corona Europese 
herstelfonds te fi nancieren, niet zullen leiden tot een duidelijke 
rentestijging. De Europese Centrale Bank had recent, in het kader 
van het opkoopprogramma, een probleem met de uitspraak van 
het Duitse constitutionele hof over de onderbouwing van de 
obligatie-aankopen. Bij onvoldoende rekening houden met de 
gevolgen voor de verschillende belanghebbenden, zou de Duitse 
Bundesbank mogelijk niet meer aan het opkoopprogramma 
mogen deelnemen. Inmiddels lijkt dat met een sisser af te lopen 
en bleek de uitspraak niet meer dan een (interne) storm in een 
(Duits) glas water. Het is nu aan de Bundesbank en niet aan de 
Duitse rechter om te bepalen of de onderbouwing (van haar ei-
gen aankopen) voldoende is. De Europese Centrale Bank kan ook 
onverminderd doorgaan met het stimuleren van de economie, 

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud
De voornaamste doelstelling van het SBB Behoudfonds 
is voor u als cliënt op langere termijn een stabiel 
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% hoofdsom-
garantie. Een strakke risicobeheersing staat voorop. 
Een tweede doelstelling is een buffer te vormen die 
bescherming biedt in tijden dat de aandelenmarkten 
slecht presteren. 
Teneinde de rendementsdoelstelling te behalen ont-
wikkelt de fondsmanager actief een visie op de obliga-
tiemarkten. Dit betreft de toekomstige renteontwikke-
ling in de verschillende delen van de wereld, dus op de 
looptijd (duration) van de obligaties, de debiteuren die 
in de portefeuille worden opgenomen, een visie op de 
verschillende segmenten van de obligatiemarkt (high 
yield, Emerging Marketobligaties, variabel rentende 
leningen, infl ation linkedobligaties etc.) tegen de ach-
tergrond van de ontwikkelingen op de aandelen- en 
valutamarkten. 
Ter bescherming van u als deelnemer in het SBB 
Behoudfonds zijn diverse richtlijnen cq beperkingen 
door de beheerder opgenomen die ervoor zorgen dat 
de fondsmanager geen overmatig risico kan nemen. 
Specifi eke details over het risicomanagement in de Be-
houdportefeuille 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 obli-
gatiebelegger kan vanwege de omvang lastig een breed 
gespreide portefeuille hierin opbouwen. Het SBB 
Behoudfonds kan en doet dit wel. Om dit te verzeke-
ren zijn er normen over de spreiding/diversifi caties in 
de fondsrestricties opgenomen. De obligatiefondsen 
worden vaak gebruikt om specifi eke posities in bepaal-
de marktsegmenten in te nemen. In beperkte mate kan 
worden belegd in structured notes en meer specifi ek 
in garantienotes met tenminste 90% hoofdsomga-
rantie 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 Behoudfonds.
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Stroeve Lemberger 
Vermogensbeheer NV
T +31 (0) 294 492 592 
www.stroevelemberger.nl

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 https://management.fundshare.nl/document/?fundName=FundShare+UCITS+Stroeve+Beheerd+Beleggen+Behoud
https://management.fundshare.nl/document/?fundName=FundShare+UCITS+Stroeve+Beheerd+Beleggen+Groei 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 voor: 

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 SBB Behoudfonds wordt de dagelijkse invulling van het portefeuille management mede 
bepaald en uitgevoerd door Cok Inden. Voor het SBB Groeifonds neemt Tom Stroeve die taak op zich. Wim Zwanenburg is adviseur van beide 
beleggingsfondsen. 
Hieronder treft u meer informatie aan over de portefeuillemanagers.


