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Executive summary 

 

> De afgelopen jaren is er door de centrale banken zoveel extra geld bij gecreëerd, dat daardoor 
obligatie- en aandelenkoersen tot ver boven hun reële onderliggende economische waarde zijn 
opgedreven. Steeds meer analisten spreken daarom van een bubbel. 

 

> De bubbel zal waarschijnlijk pas knappen als de hoeveelheid overtollig geld afneemt. De fiscale 
en monetaire autoriteiten hebben evenwel aangegeven pas hun voet op de rem te plaatsen als 
niet alleen inflatieverwachtingen en loonstijgingen zijn opgelopen, maar ook de inflatie zelf. Dit 
kan nog wel even op zich laten wachten. 

 

> Historisch bezien komen de aandelen pas onder neerwaartse druk te staan als de reële rentes 
duidelijk oplopen; niet zozeer de nominale rentes. 

 

> Deze keer kan dit echter als gevolg van de enorme overwaardering van de aandelen veel eerder 
gebeuren. 

 

> Voor de eerste keer zien we dit gaan spelen als de economieën vanaf medio dit jaar flink 
aantrekken en mogelijk zelfs daarvoor. 

 

> We verwachten steeds meer een combinatie van lage groei en oplopende inflatie; dus stagflatie. 
Noch voor obligaties noch voor aandelen zou dit gunstig zijn. Beleggers moeten dan veel meer 
aan inflation hedges gaan denken.  

 

> De centrale banken zien we eerder met het verhogen van de rentes beginnen dan nu algemeen 
wordt aangenomen. De rentes staan nu te laag voor de hoge economische groei die we 
verwachten. 

 

> De S&P 500 index zien we de komende maanden tot kwartalen niet ver boven 4000 uitstijgen. 
Tegelijkertijd zien we de index in deze periode maximaal naar 3000-3300 (en waarschijnlijk 
niet verder dan 3550) dalen. 

 

> Aandelen in Europa en Azië doen het waarschijnlijk relatief iets beter. 
 

> Het grote publiek stort zich nu op penny stocks, maar geleidelijk zien we de aandacht van deze 
groep verschuiven naar de inflation hedges. 

 

> De goudprijs kan eerst naar circa $1700 terugvallen, voordat de stijging richting $3000 doorzet. 
 

> EUR/USD zien we de komende maanden maximaal naar circa 1,24 oplopen en per saldo naar 
1,16-1,19 afglijden. Pas daarna zien we de langetermijnstijging richting 1,40 hervatten.  

https://www.icc-research.com/
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Overhit 

 
Steeds vaker komen we commentatoren tegen die zich afvragen of bij de aandelen niet sprake is van 
een bubbel die elk moment kan barsten. Steeds meer gerenommeerde analisten vergelijken de 
huidige situatie met die van eind jaren 20 in de vorige eeuw. Die eindigde in een depressie waarbij 
de economie voor circa een derde inkromp. De reden dat hier nu zo over nagedacht wordt, is dat de 
waarderingen van de aandelen op allerlei manieren gemeten zeer extreem zijn.  
 
 

 

 
Op maar één manier is dit niet het geval: als je de waardering relateert aan de huidige zeer lage 
rentes. Dit maakt veel analisten echter nog extra wantrouwig, want de huidige extreem hoge 
waarderingen hebben sowieso een hoge winstgroei nodig om niet flink terug te vallen. Hoge 
winstgroei valt echter alleen te verwachten als de economie goed groeit. Valt echter niet te 
verwachten dat de rentes dan ook mee oplopen? 
 

https://www.icc-research.com/
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Het antwoord op deze vraag is waarschijnlijk ja, maar dit zegt niets over wanneer dit dan gebeurt. 
Dat de aandelenkoersen zo ver boven hun reële onderliggende waarden staan, komt volgens vrijwel 
elke analist doordat de centrale banken al jarenlang er meer geld bij creëren dan de reële economie 
kan absorberen en de rentes enorm omlaag gedrukt hebben. Het overtollige geld is hierdoor naar de 
asset markten weggevloeid. Met name naar aandelen, obligaties en onroerend goed.  
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The devil is in the timing 

Gezien deze achtergrond valt het te verwachten dat de overwaardering van de assets pas zal eindigen 
als het overtollige geld gaat afnemen. Iets dat voor de hand ligt als de inflatie flink bestreden moet 
worden en de centrale banken hun voet op de rem moeten gaan plaatsen. Maar dit timen is 
buitengewoon lastig:  
 

> Als de inflatie te veel oploopt kan ook besloten worden eerst fiscaal te gaan afremmen. De eerste 
tijd hoeft dan helemaal niet veel monetair afgeremd te worden.  

 

> De meningen zijn erg verdeeld over hoe snel de inflatie zal oplopen. Er bestaat een groep 
economen – waartoe wij ook behoren - die van mening is dat dit vrij snel kan gebeuren, omdat 
de coronacrisis volgens hen de aanbodkant van de economie flink geraakt heeft en dit niet 
zomaar te herstellen valt. Aan de andere kante wordt er door veel economen op gewezen dat 
voorlopig sprake blijft van overcapaciteit. Die zal volgens hen nog geruime tijd de inflatie laag 
houden.  

 

> Zelfs als de inflatie gaat oplopen, is het nog maar de vraag hoe snel de fiscale en monetaire 
autoriteiten daar op reageren. De beleidsmakers in het Westen vinden de huidige inflatie 
namelijk veel te laag en willen deze daarom eerst een stuk zien oplopen voordat ze ingrijpen.  

 

> Frappant is ook hoe dit alles terug te zien valt bij het charttechnische beeld. Zo zijn er twee 
charttechnici die we nauwkeurig volgen, omdat ze het in het verleden vaak goed gezien hebben. 
De een voorspelt nu dat de S&P-500 index heel dichtbij zijn top staat en daarvandaan circa 40% 
zal dalen. De ander daarentegen ziet de S&P-500 index de komende 2 à 3 jaar nog ongeveer 
75% verder stijgen ten opzichte van het huidige niveau. Dan pas ziet hij een langdurige bear 
market beginnen. In feite komt het erop neer dat de eerste technische analist de inflatie snel en 
de tweede de inflatie voorlopig niet ziet oplopen.  

 
 

Fiscale en monetaire autoriteiten willen behind the curve 
blijven  

 
Bij dit alles is het ons inziens van groot belang het grote plaatje goed voor ogen te houden. Daarmee 
bedoelen we het volgende. Al voor de kredietcrisis van 2008, maar zeker daarna klagen veel 
beleidsbepalers over twee dingen. 
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Gevaarlijke combi 

De inflatie is te veel naar beneden doorgeschoten. Hierdoor hoeft maar iets te gebeuren of de lage 
inflatie slaat door naar deflatie. De combinatie van hoge schulden - waarvan vrijwel overal ter wereld 
sprake is - en deflatie is killing voor een economie en moet dus voorkomen worden. Dit kan alleen 
maar door te zorgen dat meer vraag naar goederen en diensten komt. Vanuit de loonstijgingen valt 
dit bij een schok voor de economie niet te verwachten. De werkloosheid loopt dan op, waardoor de 
loonstijgingen - die door de globalisering en invoering van moderne technologie sowieso al laag 
liggen - juist afnemen. Dit betekent dat de vraagkant gestimuleerd moet worden door te zorgen dat 
meer krediet wordt opgenomen. Het meest voor de hand ligt dat overheden dit dan doen - een 
groter overheidstekort dus - maar in verband met de vergrijzing van de bevolking - waardoor de 
overheidsfinanciën sowieso gaan verslechteren - doen ze dit het liefst zo weinig mogelijk. Dus 
moeten particulieren en bedrijven dit doen. Aangezien deze reeds zoveel schuld hebben, lukt dit 
alleen maar bij zeer lage rentes. Door de lage inflatie staan de rentes echter al dichtbij de 0% of 
zelfs daaronder, zodat deze nog maar zeer weinig verder verlaagd kunnen worden in het geval van 
een schok. De conclusie is daarom dat de lage inflatie ervoor zorgt dat veel te weinig mogelijkheden 
bestaan om een schok voor de economie op te vangen. Dit lukt alleen maar als inflatie en rentes 
hoger komen te liggen.  
 

Tweedeling 

Een tweede punt waarmee de beleidsmakers zitten is de enorme verdeeldheid die in de maatschappij 
is ontstaan tussen werknemers die al decennialang hun besteedbaar inkomen gelijk of achteruit zien 
gaan en de groep er juist hard op vooruit is gegaan. Dit is een gevolg van de globalisering - veel 
meer concurrentie vanuit het buitenland waar van veel goedkopere arbeidskrachten gebruik wordt 
gemaakt - en van de invoering van de moderne technologie. Dit laatste zorgt ervoor dat veel banen 
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voor minder geschoolden verdwijnen en die voor goed geschoolden toenemen. Hierbij komt dat de 
midden- en lage inkomens maar weinig of niet aandelen en onroerend goed bezitten, zodat ze ook 
niet van de waardestijging daarvan profiteren. Het resultaat van dit alles is dat in veel 
maatschappijen een steeds grotere tweespalt ontstaat, welke niet alleen economische maar ook 
grote sociale en politieke gevolgen heeft.  
 
 

Modern Monetary Theory 

 
In antwoord op deze problematiek heeft een aantal vooraanstaande economen de afgelopen jaren 
een nieuwe theorie ontwikkeld: de zogenaamde Modern Monetary Theory (MMT). Deze houdt in dat 
de overheidstekorten tijdelijk aanzienlijk vergroot mogen worden en deze ook voor een groot deel 
door de centrale banken gefinancierd kunnen worden. Men zou kunnen zeggen, het standaardrecept 
om de inflatie uit de hand te laten lopen. Daarom willen de voorstanders van MMT ook een 
belangrijke regel invoeren. MMT kan net zolang doorgevoerd worden, totdat de inflatie duidelijk 
oploopt. Hiertoe hebben de centrale banken nu ook de ruimte gecreëerd. Ze gaan namelijk bij de 
inflatie niet meer uit van een plafond van 2%, maar van een gemiddelde inflatie van 2%. Aangezien 
deze daar al jarenlang onder ligt, mag deze nu dus een tijdlang (een flink stuk) hoger komen te 
liggen. Pas als volgens deze maatstaf de inflatie te ver naar boven doorschiet, moet het economisch 
beleid veranderd worden en moeten de fiscale en monetaire autoriteiten op de rem trappen. Het 
grote voordeel is dat dan de (nominale) rentes een stuk hoger dan nu komen te liggen en er dus 
weer ruimte ontstaat om schokken bij de economie op te vangen. Hogere inflatie heeft ook het 
voordeel dat de schuldenlast er door verminderd wordt. 
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Kanttekeningen  

Zowel in Europa als in de VS wordt MMT nu grotendeels toegepast. Gevreesd moet alleen worden 
dat de uitkomst ervan wel eens minder fraai kan worden dan de theoretici willen doen voorkomen.  
 
In de eerste plaats betreft dit het al maar verder opdrijven van de asset prijzen. In het begin is het 
fiscaal en monetair stimuleren van de economie namelijk zeer gunstig voor de asset prijzen 
(aandelen, onroerend goed, obligaties, et cetera). Er moet namelijk niet alleen door de overheid meer 
geleend worden, maar ook door bedrijven en particulieren. Anders kunnen er onmogelijk genoeg 
krapte op de arbeidsmarkt, oplopende loonstijgingen en inflatie ontstaan. Meer leningen van 
bedrijven en particulieren zullen alleen maar optreden als eerst de asset prijzen veel oplopen. 
Tegenover de hoge leningen komt dan namelijk een steeds hogere waarde van de bezittingen te 
staan. Op een gegeven moment verbeteren balansen dan zoveel, dat ook door particulieren en 
bedrijven weer meer geleend wordt.  
 
Het is daarom een heel bewuste politiek van centrale banken om door de creatie van overtollig geld 
de asset prices op te jagen. Echter, deze komen hierdoor steeds verder boven hun reële onderliggende 
waarde te liggen. Dit betekent dat, zodra het fiscale en/of monetair beleid verkrapt moet worden, 
de asset prijzen veel kunnen dalen. De vraag is of dit getolereerd kan worden, want dan komt 
tegenover de hoge schulden te weinig waarde van de assets te staan. Het kredietkaartenhuis kan 
dan in elkaar storten en de economie in een depressie duwen. Met andere woorden, het is maar zeer 
de vraag of als de inflatie echt gaat oplopen deze ook weer teruggedrongen kan worden.  
 
Een tweede kanttekening bij MMT is in hoeverre het mogelijk zal zijn de tweedeling in de 
maatschappij te verminderen door middel van hogere loonstijgingen. Natuurlijk zullen de midden- 
en lagere inkomens blij zijn als na zoveel jaren van stagnatie en achteruitgang hun besteedbaar 
inkomen eindelijk omhoog gaat (hetgeen overigens wel ten koste van de winsten zal gaan). Dit 
verandert echter niets aan de reden waarom de tweedeling in de maatschappij is ontstaan. Deze is 
namelijk voornamelijk ontstaan door de concurrentie vanuit het buitenland en de invoering van de 
nieuwe technologie.  
 
De theorieboekjes zeggen hierover dat het Westen daarop moet reageren met het uitvinden en op 
de markt brengen van nieuwe goederen en diensten die elders nog niet gemaakt kunnen worden. 
Dit vereist dat veel meer geld besteed wordt aan scholing van de beroepsbevolking, research & 
development, infrastructuur, deregulering, durfkapitaal, et cetera. Zaken waar politiek gezien vaak 
geen groot enthousiasme voor te vinden valt. Tot nu toe is de achteruitgang van concurrentiepositie 
en verdwijnen van banen dan ook grotendeels opgevangen door steeds meer van de toekomst te 
lenen. Niet door het beleid te verbeteren. Dit blijft ook zo lang MMT vooral mikt op stimulering van 
de consumptie in plaats van investeringen.  
 
Totdat dit draait kan er ook niet veel verwacht worden van de verbetering van de tweedeling in de 
maatschappij. Midden- en lagere groepen kunnen er best op vooruitgaan, maar de hogere groepen 
nog altijd veel meer. Overigens kan men er vrijwel zeker op rekenen, dat getracht zal worden dit 
weer op te vangen door middel van importbeperkingen en het laten dalen van de koers van de eigen 
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valuta. Een politiek die tijdelijk wel helpt, maar op den duur alleen maar zorgt voor verdere 
verarming.  
 
 

Minder overschot van liquide middelen in aantocht 

 
Zoals hiervoor aangegeven valt het gedrag van de financiële markten gedurende de afgelopen jaren 
grotendeels te verklaren door de creatie van overtollige liquiditeiten en het kunstmatig omlaag 
drukken van de rentes. Dat deze situatie al zo lang aanhoudt, komt doordat de kredietcrisis al aangaf 
dat bedrijven en particulieren eerder te veel dan te weinig schulden waren aangegaan. Toch moest 
de leningsactiviteit bij hen omhoog, om de economie uit het dal te trekken en deflatie te voorkomen. 
In principe had dit laatste ook gekund door middel van veel hogere overheidstekorten, maar daar 
bestond weinig animo voor. Het enige alternatief was daarom de asset prijzen opdrijven door een 
overschot aan geld te creëren.  
 
Terugkijkend op de afgelopen tien jaar kan geconcludeerd worden dat dit stroef is verlopen: de asset 
prijzen zijn wel weliswaar veel gestegen, maar bedrijven en particulieren bleven terughoudend om 
er nog veel meer geld bij te lenen. Banken waren ook terughoudend bij het verstrekken van krediet. 
Het is dan ook begrijpelijk dat het economisch herstel vanaf 2009 historisch gezien erg zwak en 
traag is geweest. Hier trad in de VS pas verandering in op nadat de regering de belastingen sterk 
verlaagde en het overheidstekort flink liet oplopen.  
 
Dit laatste bevestigt het grote verschil tussen nu en de circa tien jaar vanaf 2009. De VS hebben hun 
overheidstekort het afgelopen jaar verder opgevoerd en Europa is dezelfde kant opgegaan. De 
hedendaagse zeer lage rentes hebben dit voor de overheden vrij gemakkelijk gemaakt. Bovendien 
worden de tekorten grotendeels door de centrale banken gefinancierd. In feite een onderdeel van de 
overheid zelf. Dit levert wel een groot verschil met vroeger op. Toen moest men het vooral hebben 
van bedrijven en particulieren die meer krediet gingen opnemen terwijl ze eigenlijk vonden dat ze al 
te veel schulden hadden. Een moeizaam proces dus. Dit geldt evenwel niet voor de overheid. Politici 
zijn maar al te blij als ze de overheidsuitgaven kunnen vergroten en/of de belastingen verlagen. Al 
helemaal toen de coronacrisis uitbrak. In feite betekent dit ook dat het extra door de centrale banken 
erbij gecreëerde geld - via de overheid - nu min of meer rechtstreeks op de bankrekening van 
bedrijven en particulieren terecht komt.  
 

Redenen voor optimisme 

Kijken we vervolgens naar hoeveel geld op deze wijze extra bij bedrijven en particulieren terecht is 
gekomen, dan was er nu normaliter sprake geweest van een super boom. Corona gooide echter roet 
in het eten. De maatregelen om het coronavirus tegen te houden remmen de economie namelijk 
enorm af. Daarbij komt dat bedrijven en particulieren door de coronacrisis een stuk voorzichtiger 
naar de toekomst zijn gaan kijken. Zo is bijvoorbeeld een feit dat er veel meer geld bij bedrijven en 
particulieren terecht is gekomen dan ze achteruit zijn gegaan. In plaats van hun uitgaven hierop te 
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verhogen zijn ze meer gaan sparen. Dit betekent echter ook dat men optimistisch tegen de tweede 
helft van dit jaar kan aankijken:  
 
 

 

 

> Er zijn dan zoveel kwetsbare mensen ingeënt dat een flink deel van de maatregelen die nu de 
economie zo afremmen vrij snel afgebouwd kunnen worden. Temeer daar tegen die tijd ook 
meer hulp verwacht kan worden van nieuwe testapparatuur en medicijnen.  

 

> De ervaring van het vorige jaar leert dat naarmate het weer warmer wordt en mensen meer 
buiten leven, de overdracht van het virus veel langzamer gaat. 

 

> Naarmate de situatie rondom het coronavirus verbetert, zullen mensen positiever tegen de 
toekomst aankijken en waarschijnlijk een deel van de opgelopen besparingen besteden.  

 

> Zo rond het voorjaar treden in zowel de VS als Europa nog allerlei nieuwe fiscale 
stimuleringsmaatregelen in werking. 

 

> Als door dit alles inderdaad vanaf de lente/zomer de economieën flink groeien, zal in verband 
met de MMT-theorie voorlopig niet door de fiscale en monetaire autoriteiten veel op de rem 
getrapt worden.  

 
Het is vooral van belang hoe snel de vaccinatie verloopt van de kwetsbare groepen (circa 30% van 
de bevolking). De niet-kwetsbare groepen zijn namelijk veel minder bang om besmet te raken en 
zullen daarom al een stuk vrijer gaan bewegen, zodra de kwetsbare groep goed is ingeënt. Dit alles 
overwegend denken we dat in de VS reeds aan het einde van de lente en in Europa vanaf de zomer 
de economie duidelijk kan aantrekken en in de tweede helft van het jaar steeds harder zal groeien. 

https://www.icc-research.com/
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Misschien is dit een optimistische blik op de zaak, maar de belangen zijn dusdanig groot dat we 
verwachten dat er op farmaceutische bedrijven en de medische wereld zoveel druk uitgeoefend zal 
worden, dat veel van de huidige problemen vrij snel opgelost worden. 
 
 

 

 

Krappere omstandigheden aanstaande? 

Hiervan uitgaande betekent dit ook dat de situatie met betrekking tot de overtollige liquiditeiten 
geleidelijk zal veranderen:  
 

> Naarmate een economie aantrekt, gaat deze steeds meer van het overtollige geld zelf 
absorberen.  

 

> Eerder gaven we al aan dat de fiscale en monetaire autoriteiten voorlopig de economische groei 
geen strobreed in de weg willen leggen. Eerst moeten loonstijgingen en inflatie oplopen. Dit is 
waar, maar er moet toch rekening mee gehouden worden dat er dan wel een heel abnormale 
situatie ontstaat. In de tweede helft van het jaar kan de groei van de economie gemakkelijk naar 
5% à 6% oplopen. Dit bij een inflatie van 1,5%. Met andere woorden, de nominale groei komt 
dan op circa 7% uit. Normaliter liggen de rentes om dit niveau heen. Nu staan ze echter op -/-
0,5% - 1%. Monetair gezien betekent dit dat de economie in de tweede helft van het jaar extra 
gestimuleerd wordt ten opzichte van nu, terwijl deze al hard groeit. Voeg daaraan toe dat 
voorlopig verdere stijging van de grondstoffenprijzen verwacht wordt, de productiviteit maar 
langzaam toeneemt en voor het Westen nu - vanwege demografische ontwikkelingen - de tijd 
aanbreekt waarvandaan een steeds mindere toename van de beroepsbevolking verwacht kan 
worden. Ook al is dan sprake van reserve capaciteit, dan nog doet dit vermoeden dat oplopende 
inflatie niet al te lang op zich zal laten wachten. Temeer daar voorlopig eerder meer dan minder 
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protectionistische maatregelen door het Westen getroffen zullen worden. Dit alles betekent dat 
gedurende de tweede helft van het jaar toch iets gewijzigd moet worden bij de monetaire 
politiek. Op zijn minst op een dusdanige wijze dat de monetaire stimulering niet nog verder 
toeneemt. Financiële markten kunnen ook zelf aan de bel trekken door - uit angst voor 
oplopende inflatie - de langetermijnrentes op te stuwen.  

 
 

Wanneer reageren de markten? 

 
Op dit moment is het zo dat het coronavirus vanaf eind vorig jaar sneller om zich heen is gaan 
grijpen en dit nu ook terug te zien is in de economische cijfers. In de VS is hierdoor de groei van de 
economie duidelijk teruggevallen en in Europa is zelfs sprake van een nieuwe recessie. De reële 
economie absorbeert nu relatief weinig liquiditeiten en de centrale banken moeten vol op het 
gaspedaal trappen. Dit betekent dat de aandelenkoersen best iets kunnen dalen op een tegenvallende 
economie, maar vrij snel ook weer gesteund worden door de extra geldtoevoer. Hetzelfde geldt in 
principe voor de obligatiekoersen en de goudprijs. Voor de dollar is dit licht positief, omdat de 
Amerikaanse economie het relatief nog altijd vrij goed doet.  
 
 

 
 
Wat gebeurt echter als de economie aantrekt en de monetaire omstandigheden al dan niet door 
toedoen van de centrale banken verkrappen?  
 
Voor de obligatiekoersen is dit duidelijk. Die gaan dalen doordat de centrale banken minder obligaties 
gaan opkopen - dus minder extra geld erbij creëren - of doordat de inflatieverwachtingen stijgen. 
Hoe eerder de geldcreatie wordt teruggedrongen, hoe minder de langetermijnrentes zullen oplopen. 
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De langetermijnrentes stijgen namelijk eerder als de inflatieverwachtingen oplopen dan wanneer die 
verwachtingen de kop worden ingedrukt door monetaire verkrapping. 
Alleen hebben we hiervoor al aangegeven dat noch de fiscale noch de monetaire beleidmakers van 
plan zijn meteen te verkrappen zodra de economie aantrekt. Ze komen in principe niet in actie als 
de inflatieverwachtingen behoorlijk oplopen, maar pas als de inflatie dit daadwerkelijk doet. Daar 
kan vrij veel tijd tussen zitten.  
 
Zo bekeken kunnen de langetermijnrentes dus best wel een tijdje stijgen als gevolg van aantrekkende 
groei en oplopende inflatieverwachtingen, maar hoeft dit in principe de aandelenkoersen niet al te 
veel schade te berokkenen. Daartoe blijft de economische ontwikkeling te positief. Dit zag men in 
het verleden ook regelmatig. Vaak stopten de aandelenkoersen pas met stijgen, nadat eerst de rente 
drie keer door de centrale bank verhoogd was en deze toen pas serieus de inflatie begon te bevechten 
door de economische groei af te remmen.  
 

Geschiedenis herhaalt zich waarschijnlijk niet 

De vraag is evenwel of het deze keer ook zo gaat: 
  

> In vorige cycli trok de economie als gevolg van de fiscale en monetaire stimulering in het begin 
slechts langzaam aan. Hierdoor kwam de nominale groei van de economie niet plotseling ver 
boven de langetermijnrentes te liggen. Nu ligt het anders doordat de ontwikkeling rondom het 
coronavirus zo’n belangrijke rol speelt. Verbetering van deze situatie kan plotseling voor een 
snel aantrekkende economie zorgen, waardoor de nominale groei wegschiet van de 
langetermijnrente.  

 

> Gezien dit laatste punt zal deze keer veel eerder dan bij vroegere cycli monetair verkrapt moeten 
worden, willen de inflatieverwachtingen niet te snel oplopen. Wel is het zo dat de centrale 
banken juist uit zijn op hogere inflatie, maar als ze niet ingrijpen en de langetermijnrentes lopen 
door de stijgende inflatieverwachtingen snel op, dan zijn ze nog verder van huis.  

 
Dit laatste punt moet ons inziens niet onderschat worden. Gezien de enorme hoge schulden - vrijwel 
overal in de wereld - zijn stijgende langetermijnrentes al snel funest voor de economische groei. Des 
te omdat de asset prijzen zo ver boven hun reële onderliggende economische waarden zijn 
opgedreven. Hierdoor kunnen ze veel eerder negatief reageren op stijgende 
langetermijnrentes/verkrapping van het monetair beleid/minder toename van de overtollige 
liquiditeiten dan bij vorige cycli het geval was. Tegenover de hoge schulden komt dan een te geringe 
waarde van de bezittingen te staan.  
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De monetaire autoriteiten moeten de inflatieverwachtingen en de langetermijnrentes daarom goed 
onder controle houden. Praktisch gesproken betekent dit in de huidige situatie dat obligatie- en 
aandelenkoersen wel eens in een vroeg stadium negatief kunnen reageren op het aantrekken van de 
economie. Met name omdat ze nu zo overgewaardeerd zijn.  
 
Sterker nog, zowel obligaties als aandelen kijken niet zozeer naar de omstandigheden van vandaag, 
maar verdisconteren nu reeds hetgeen ze de komende kwartalen zien gebeuren. Naarmate we dichter 
in de buurt van de lente komen,  wordt dit een steeds grotere bedreiging voor de obligaties en 
aandelenmarkt.  
 

Divergentie tussen aandelen en obligaties 

De volgende vraag is dan of daarmee dan meteen de bull market ten einde is gekomen. Wat de 
obligatiekoersen betreft is dit inderdaad het geval. Alleen kunnen wel als gevolg van een langdurig 
aanhoudende vrij hoge groei de credit spreads voorlopig onder neerwaartse druk blijven.  
 
Anders ligt het bij de aandelen. Misschien dat bij het aantrekken van de economie het monetaire 
beleid verkrapt gaat worden, er minder overtollige liquiditeiten bij zullen komen en/of de 
langetermijnrentes gaan stijgen, maar de beleidsmakers blijven wel uit op aanhoudende (vrij hoge) 
groei. Dit zal de aandelenkoersen ondersteunen en kan na verloop van tijd zelfs weer voor nieuwe 
hoogtepunten zorgen. Dit laatste met name als de deflatoire krachten in de wereld dusdanig sterk 
blijven, dat het nog lang gaat duren voordat de inflatie werkelijk te veel gaat oplopen (een scenario 
dat ons wel minder waarschijnlijk lijkt op dit moment; ons inziens gaat de inflatie vrij snel oplopen).  
 
We kunnen het ook vanuit een andere hoek benaderen. Als de economie aantrekt, hoeven oplopende 
rentes de aandelenkoersen in principe niet al te veel te hinderen. Dit gebeurt pas als niet de 
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nominale, maar de reële rentes duidelijk beginnen te stijgen. Dan pas wordt een economie namelijk 
echt monetair afgeremd. De monetaire autoriteiten zullen de reële rentes echter pas naar een veel 
hoger niveau willen tillen als de inflatie daadwerkelijk oploopt.  
 
Hierbij kan alleen wel een adder onder het gras zitten. Als namelijk de inflatieverwachtingen snel 
oplopen en de autoriteiten doen niet of onvoldoende om dit tegen te gaan, dan kan de obligatiemarkt 
op hol slaan. Beleggers worden dan zo wantrouwend met betrekking tot de inflatieontwikkeling, dat 
ze nu al hun obligaties massaal van de hand doen. De nominale langetermijnrentes kunnen dan toch 
- ondanks dat de monetaire autoriteiten daar helemaal niet op uit zijn - een tijdlang harder stijgen 
dan de inflatieverwachtingen, waardoor de reële rentes stijgen. Dan dus niet door de centrale banken 
geïnitieerd, maar door de markten zelf. Dit verwachten we over niet al te lange tijd - zij het op kleine 
schaal - zodra men meer vertrouwen krijgt dat het coronavirus onder controle komt.  
 
 

Langetermijnverwachtingen 

 
Vaak wordt ons gevraagd wat dit alles betekent voor de langetermijnvooruitzichten. We kijken daar 
als volgt tegen aan:  
 

> Zowel de fiscale als de monetaire autoriteiten zullen er ons inziens voor zorgen dat de Westerse 
economieën niet alleen de komende kwartalen, maar ook de komende jaren flink groeien.  

 

> Er zal zowel fiscaal als monetair afgeremd moeten worden als de inflatieverwachtingen en 
daardoor de langetermijnrentes te veel stijgen. Tot echt terugdringen van de inflatie zien we 
het dan evenwel niet komen. Gezien de hoge schulden zou dit veel te gevaarlijk zijn.  

 

> Een probleem gaat wel worden dat de optelsom van de toename van de productiviteit en van de 
beroepsbevolking - potential growth - waarschijnlijk laag blijft, zo niet verder zal dalen. Het 
resultaat wordt dan steeds meer stagflatie. 

 

> Binnen dit plaatje past ook dat de loonstijgingen steeds meer oplopen ten koste van de winsten. 
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Gevolgen voor de financiële markten 

 
De laatste fase van een bull market bij aandelen wordt vrijwel altijd veroorzaakt door massale 
participatie van het grote publiek. Daar is nu duidelijk sprake van, maar pas op: 
 

> In zo’n laatste fase kunnen de koersen eerst nog scherp stijgen, voordat ze keren. 
 

> Zo’n laatste fase kan kwartalen en soms zelfs jaren aanhouden. 
 

> De fundamentals doen er niet zo veel meer toe; het gaat om momentum. Dit valt vooral de 
laatste dagen ook weer sterk te zien. 

 
We zien nu ook een relatief nieuw fenomeen. In deze tijd zijn er nogal wat bedrijven die er slecht 
voor staan en met grote schulden zitten. Veelal bestaan ze alleen nog maar als gevolg van de 
overheidssteun. Hun aandelen staan daarom ook laag. Veel hedge funds zitten deze aandelen short in 
de verwachting dat de aandelenkoersen van deze bedrijven maar één kant op kunnen bewegen, 
namelijk omlaag. Maar kleine beleggers zijn nu een belangrijke rol gaan spelen. Allerlei kleine 
particuliere beleggers, nauw met elkaar in contact staand via de social media en internetforums en 
niet gehinderd door veel kennis van zaken, hebben de laatste tijd niets anders gezien dan dat 
aandelenkoersen per saldo steeds stijgen. Waarom dan niet gebruikmaken van de opgelopen 
spaargelden om via internet brokers collectief goedkope penny stocks te kopen, waarin de hedge funds 
short zitten. Dan stijgen de koersen al snel. Vaak zelfs in een steeds sneller tempo, omdat de hedge 
funds hun shortposities moeten terugdraaien en stijgende koersen steeds meer nieuwe particuliere 
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beleggers aantrekken. Op deze wijze zijn al heel wat penny stocks vele malen over de kop gegaan, 
wat nog meer kleine beleggers aantrekt. 
 
De aandelenkoersen van deze bedrijven bereiken daarmee krankzinnige hoogtes. Frappant is ook dat 
veel hedge funds steeds meer gedwongen worden de long posities die ze bij de gewone aandelen 
hebben te liquideren. De verkoop van de grotere aandelen zijn nodig om de verliezen op de short 
posities te dekken. Indices zoals de Dow Jones en de S&P 500 zijn daarmee onder neerwaartse druk 
komen te staan.  
 
Dit alles roept echter ook een aantal belangrijke vragen op: is dit alles niet een duidelijk teken dat 
sprake is van een bubbel door de enorme geldcreatie door de centrale banken. We mogen hopen van 
niet, want bubbels knappen altijd op een gegeven moment en veroorzaken daarmee grote schade 
aan de koersen en de economie. Gevreesd moet echter worden dat het antwoord ‘ja’ is. Maar wanneer 
de bubbel knapt valt vrijwel nooit te voorspellen. Op dit moment kunnen we ons twee aanleidingen 
voorstellen.  
 
 

 

 
De eerste en meest belangrijke is dat de centrale banken de overheden al tijden smeken het 
stimuleerstokje over te nemen. Dit gebeurt nu inderdaad, waardoor de vooruitzichten van de groei 
van de economie veel beter worden en de centrale banken dus steeds minder hoeven gas te geven. 
Tegelijkertijd absorbeert een goed draaiende economie veel van de overtollige liquiditeit. De 
aandelenkoersen - die vooral door de overtollige gelden omhoog gestuwd werden - krijgen het dan 
veel moeilijker. De ervaring leert dat de koers/winstverhoudingen dan sneller dalen dan dat de 
winsten stijgen. Zeker als tegelijkertijd de rentes oplopen. Zo’n situatie kan ontstaan naarmate de 
vaccinaties goed van de grond komen. 
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Een tweede maar veel minder waarschijnlijke aanleiding voor het knappen van de bubbel zijn 

toenemende politieke en sociale spanningen binnen de VS. Nog steeds doen de ergste complottheorieën 

de ronde, vooral onder Republikeinse aanhangers, die massaal via (sociale) media verspreid worden. 

 

Aandelen 

Aan het begin van dit rapport gaven we de mening aan van twee gerenommeerde technische analisten. 

De één voorspelt nog veel verdere koersstijging gedurende de komende jaren, terwijl de ander denkt dat 

bij de S&P 500 de top al bereikt is of anders binnenkort bereikt wordt. Dit zal gevolgd worden door een 

flinke bear market. 

 

Wat voor de eerste analist spreekt, is dat bij bubbels in het verleden de koersen vaak eerst nog veel 

verder waren gestegen. Maar we zijn in de tijd gemeten nog maar een paar maanden tot hoogstens een 

paar kwartalen verwijderd vanaf het punt dat de economieën flink aantrekken, het overschot aan 

liquiditeiten afneemt en de rentes oplopen. Gecombineerd met de zeer hoge waarderingen van dit 

moment doet dit ons sterk vermoeden dat het opwaarts potentieel bij de S&P 500 index niet ver boven 

4000 ligt. 

 
 

 

 
Tegelijkertijd verwachten we voorlopig ook geen echte bear market. Die zien we pas beginnen nadat 
de inflatie eerst te veel is gestegen en deze bestreden wordt of uit de hand dreigt te lopen. Dit kan 
nog gemakkelijk kwartalen, zo niet jaren op zich laten wachten. 
 
Tot die tijd neemt de hoeveelheid overtollige liquiditeiten misschien wel af en lopen de rentes al op, 
maar per saldo blijft ook dan nog altijd sprake van een ruime liquiditeitsvoorziening en vrij lage 
rentes. 
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In het ergste geval zien we de S&P 500 index daarom de komende kwartalen naar 3000-3300 
terugvallen. De komende tijd – zolang het coronavirus veel schade blijft aanrichten – moet sowieso 
veel fiscaal en monetair gas gegeven worden. 
 
Overigens verwachten we dat de aandelen in Europa, waar de hoeveelheid overtollige liquiditeiten 
minder snel zal afnemen, en die in de opkomende Aziatische landen, waar het coronavirus veel beter 
onder controle wordt gehouden, het relatief iets beter zullen doen. 
 

Inflation hedges 

Totdat echt fiscaal en monetair afgeremd wordt, zien we het grote publiek niet afgestraft worden 
voor hun gedachte dat nu gemakkelijk geld te verdienen valt. Die zien we dus doorgaan met 
speculeren. We zien echter de aandacht geleidelijk aan verschuiven naar de inflation hedges: 
edelmetalen, grondstoffen, onroerend goed en real assets (met name schaarse assets, zoals kunst, 
diamanten et cetera). 
 
Hierbij moeten we echter een kanttekening plaatsen. We achten de kans groot dat, zodra de 
economieën duidelijk aantrekken, de langetermijnrentes in eerste instantie harder stijgen dan de 
inflatie(verwachtingen). Dit betekent oplopende reële rentes, hetgeen meestal negatief voor de 
inflation hedges is. Een grote speculatiegolf bij de inflation hedges zien we daarom pas echt op gang 
komen nadat duidelijk wordt dat bij de aandelen niet zo veel meer te halen valt en de 
inflatie(verwachtingen) harder oploopt, zodat de reële rentes weer dalen. 
 

Goud 

In het verlengde van het bovenstaande zien we de goudprijs de komende tijd als gevolg van hogere 
reële rentes per saldo eerst nog dalen – mogelijk naar circa $1700 – voordat een stijging naar circa 
$3000 zo niet daarboven begint. Rally’s tussendoor zien we beperkt blijven tot naar circa $1900. 
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Rentes 

In Europa komt de vaccinatie maar langzaam op gang. In de VS gebeurt dit voortvarender. Voor beide 
geldt echter dat de mutaties bij het coronavirus de komende maanden nog voor flink wat nieuwe 
besmettingen kunnen zorgen. Dus veel maatregelen die de verspreiding van het virus moeten 
tegenhouden en tegelijkertijd de economie schaden, moeten voorlopig gehandhaafd zo niet 
verscherpt worden. 
 
Daartegenover staat dat de fiscale stimulering in Europa en vooral die in de VS opgevoerd wordt. 
Voor de centrale banken bestaat er voor de komende tijd geen reden om nog harder op het monetaire 
gaspedaal te trappen, maar voor het intrappen van het rempedaal is het zeker ook nog te vroeg. 
 
De conclusie is dat we de komende kwartalen noch de Fed noch de ECB de kortetermijnrente zien 
veranderen. De Fed zien we daarmee in de tweede helft van 2022 en de ECB in de eerste helft van 
2023 
beginnen (futures markten gaan dit wel veel eerder verdisconteren). 
 
Anders ligt dat bij de langetermijnrentes. Die gaan steeds meer oplopende inflatie in de toekomst 
verdisconteren en ze krijgen er steeds meer mee te maken dat de reële economie meer van de 
overtollige liquiditeiten absorbeert. Verder verwachten we dat de Fed eind dit jaar/begin volgend jaar 
zal beginnen met het langzaam afbouwen van de hoeveelheid obligaties die de centrale bank elke 
maand opkoopt. Dit zien we de ECB vanaf medio 2022 doen. 
 
 

 

 
Dit betekent dat we de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties – nu 1% - hoogstens nog 
verder zien dalen naar circa 0,9% en ergens de komende paar maanden boven het belangrijkste 
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weerstandsniveau van 1,2% zien uitstijgen (de langetermijnrentes beginnen meestal al ruim voordat 
de economie aantrekt te stijgen). Daarna verwachten we een vrij snelle verdere stijging naar circa 
1,4% en later in het jaar naar 1,75%-2%. 
 
De rente op tienjarige Duitse staatsobligaties – nu -/-0,54% - zien we dit patroon volgen, maar in 
afgevlakte vorm; veel verder dan naar -/-0,6% zien we deze rente niet dalen. De komende maanden 
verwachten we verder per saldo een uitbraak boven het weerstandsniveau op -/-0,5%, met daarna 
eerst een verdere stijging naar -/-0,2% en later naar circa 0%. 

 

EUR/USD 

In de VS wordt sneller gevaccineerd en meer fiscaal gestimuleerd dan in Europa. Hierdoor verwachten 
we meer opwaartse druk op de Amerikaanse dan op de Europese rentes. Verder zien we de 
aandelenkoersen de komende tijd niet snel meer verder stijgen en mogelijk zelfs dalen, zodat vanuit 
deze hoek de dollar ook geholpen kan worden. 
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Per saldo zien we EUR/USD daarom gedurende de komende maanden tot kwartalen naar 1,16-1,19 
wegglijden en tussendoor maximaal naar circa 1,24 stijgen. Wel verwachten we dat de koers op de 
langere termijn naar circa 1,40 zo niet hoger oploopt als gevolg van grote twin deficits in de VS, die 
grotendeels monetair gefinancierd worden. 

 
 
Heeft u vragen over dit rapport? Of over ontwikkelingen in de financiële markten? 
Of over uw risk management in meest brede zin? Neem contact op met onze 
onafhankelijke rente-, valuta- en commodity adviseurs. Per telefoon op 030-
8201221 of per email icc@icc-consultants.nl. 
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