
Baloise Market View

Huidige economische en financiële marktvooruitzichten
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Monitoring COVID 19

Lockdowns tonen effect, maar het aantal gevallen blijft stijgen in Spanje. 
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7-daags gemiddelde van nieuwe coronagevallen
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Monitoring COVID-19: vaccins

De wereldwijde vaccinatiecampagne voedt de hoop, maar er zijn nog 

steeds hindernissen. 
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Globale vaccinatietarieven
% van de bevolking die ten minste eenmaal is 

gevaccineerd› In de afgelopen weken zijn er wereldwijd massale 

vaccinatiecampagnes gestart. 

› De financiële markten reageerden met veel optimisme. 

› Er zijn echter sterke regionale verschillen in de vaccinatiegraad en er 

blijven grote uitdagingen bestaan.

Huidige situatie

Hindernissen

› De knelpunten in het aanbod bij Pfizer en AstraZeneca zorgen voor

vertraging in de vaccinaties.

› Een lage vaccinatiegraad in delen van Europa is een uitdaging op

langere termijn.

– Zo blijkt uit enquêtes dat momenteel slechts ongeveer 40% van de

Fransen bereid is zich te laten vaccineren. Onderzoekers schatten dat

tussen 60% en 80% van de bevolking gevaccineerd moet worden om de

groepsimmuniteit te bereiken.

› De bescherming tegen nieuwe mutaties is onduidelijk.

– De vaccinfabrikant Moderna kondigde aan dat met de in Zuid-Afrika

ontdekte mutatie de effectiviteit van zijn vaccin lager is dan met de vorige

varianten en is nu bezig met de ontwikkeling van een extra vaccin.
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Ontwikkeling van de financiële markt sinds het begin van het jaar

De aandelenmarkten geven aan dat er veel hoop is ingeprijsd
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ObligatiesAandelen FX
Alternatieven

& Grondstoffen

Bronnen: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P.

› Aandelen, met name aandelen uit 

opkomende markten, profiteerden van 

de jacht op rendement en de 

verwachte economische opleving. 

› De start van het jaar voor obligaties 

was zeer terughoudend.

› De olieprijs is gestegen, mede 

dankzij de geplande bezuinigingen op 

de olieproductie door de OPEC-leden. 
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Macro-economische omgeving: samenvatting

Regionaal lopen de groeiperspectieven uit elkaar

Baloise marktbeeld, 26.01.2021 5

› Regeringen hebben wereldwijd de inperkingsmaatregelen aangescherpt om

de recente coronavirusmutaties aan te pakken. Een verdere wereldwijde

economische vertraging is dan ook te verwachten.

› De economische ontwikkeling verschilt sterk van regio tot regio. Terwijl

de EU waarschijnlijk te maken zal krijgen met een dubbele recessie, is het

herstel in Azië, aangedreven door China, relatief krachtig en de verdere

stimulans van de regering Biden versterkt de economische vooruitzichten

voor de VS.

› De kerninflatie (exclusief energie- en voedselprijzen) ligt momenteel ruim

onder het streefcijfer, vooral in Europa, met 0,2% in de eurozone en -0,4% in

Zwitserland. In de VS ligt de kerninflatie bij 1,4%.

Groei en inflatie

› De Amerikaanse rente ligt tussen 0% en 0,25%. Tot de economie zich

herstelt, worden maandelijks obligaties ter waarde van 120 miljard dollar

gekocht.

› Het QE van de Europese Centrale Bank om de gevolgen van de pandemie

op te vangen werd verhoogd van 1,35 biljoen euro tot 1,85 biljoen euro in

december. De 1,85 biljoen euro zal ten minste tot eind maart 2022 lopen.

De rente voor de depositofaciliteit blijft op -0,50%.

› In Zwitserland blijft de basisrente op -0,75%.

Monetair beleid
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Inkoopmanagersindex

De gegevens voor januari zijn eerste schattingen van IHS Markit. Deze zijn niet beschikbaar 

voor China. 

Bronnen: Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. 



Financiële marktomgeving: risicopremies

Beleggers worden steeds minder gecompenseerd voor risico's 

› Risicovolle beleggingen zoals aandelen en 

bedrijfsobligaties hebben een sterk herstel laten zien na 

de Covid-schok. 

› Enerzijds weerspiegelen de huidige prijzen de 

verwachting op een sterk economisch herstel. Aan 

de andere kant heeft de coronacrisis het lage 

renteklimaat versterkt. Beleggers blijven dus jagen op 

rendementen in de risicovollere beleggingscategorieën.     

› De creditspreads op zowel Euro- als US-dollarobligaties 

liggen weer op of dicht bij het niveau van vóór de crisis 

(grafiek links). Dit is deels te wijten aan de interventies 

van de centrale banken. De risicopremies voor aandelen 

zijn ook merkbaar lager dan enkele maanden geleden. 

› Het rendementspotentieel van risicovolle beleggingen 

is daardoor ook gedaald en investeerders worden 

steeds minder gecompenseerd voor de risico's die ze 

nemen.
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Economische en financiële marktvooruitzichten

Onze huidige scenario's voor de komende 12 maanden
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Negatief scenarioBasisscenario
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60% Positief scenario

U-vorm: De wereldwijde recessie heeft medio 

2020 haar dieptepunt bereikt, maar het herstel is 

traag en ongelijk verdeeld over de regio's en 

sectoren (verdere wanbetalingen in de zwaarst 

getroffen sectoren).

W-vorm: Weer een scherpe wereldwijde 

groeivertraging in de komende 6 maanden. 

Aanvoerketens worden verstoord. Dit leidt tot hoge 

werkloosheid en hoge wanbetalingen in zwaar 

getroffen sectoren.

V-vorm: Sterk en duurzaam herstel in de 

komende 6 maanden door inhaaleffecten 

(consumptie) en verbeterde toekomstige 

groeivooruitzichten (hogere investeringen)

› Rentevoeten gaan zijwaarts ten opzichte van 

de huidige niveaus

› Kredietspreads benaderen de niveaus van 

vóór de crisis

› Volatiele beursontwikkeling, maar met een 

licht opwaartse trend

› Rentevoeten bereiken nieuwe dieptepunten

› Sterke toename van de kredietspreads

› Hernieuwde uitverkoop op de beurzen 

(verliezen >30% vanaf het huidige niveau)

› Lichte stijging van de langetermijnrente

› Verdere vernauwing van de creditsspreads

› De aandelenmarkten blijven stijgen als gevolg 

van de genereuze liquiditeitssituatie en 

bereiken nieuwe hoogtepunten. 
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Fed, ECB, SNB: Lage inflatie, expansief beleid 

met de bereidheid om het QE uit te breiden en 

tevens de bestaande maatregelen uit te breiden.

Fed, ECB, SNB: Deflatie en sterke uitbreiding en 

verlenging van het aantal QE's tot eind 2021, hoge 

SNB-interventies vanwege de sterkte van de CHF.

Fed, ECB, SNB: status-quo tot eind 2020, gevolgd 

door geleidelijke afbouw van QE en lagere FX-

interventies door  de SNB

› Sterke uitbraken, maar grotendeels 

beheersbaar dankzij de 

implementatiekracht van de overheid

› Over het geheel genomen minder 

ingrijpende maatregelen dan in het 

voorjaar van 2020

› Goedgekeurde vaccins bieden ook 

bescherming tegen recente mutaties 

› Het reproductiegetal stijgt ver boven 1, wat 

leidt tot een geïntensiveerde wereldwijde 

pandemiegolf.

› Volledige lockdown zoals in het voorjaar van 

2020 

› Vanwege de hoge schuldenlast aarzelen de 

regeringen met verdere hulppakketten

› Goedgekeurde vaccins bieden weinig 

bescherming tegen recente virusmutaties 

30% 10%

› Recente virusmutaties zijn minder besmettelijk 

dan gevreesd.

› Snelle beheersing van de pandemie dankzij 

vaccins en social distancing

› De beperkingen kunnen worden versoepeld in 

een mate die zeer weinig invloed heeft op de 

algemene economische activiteit.
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Baloise Market View: In één oogopslag

Positionering ten opzichte van de benchmark
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› Aandelen: In de marktprijzen is een sterk herstel van de economie en de bedrijfswinsten

ingeprijsd. Deze verwachtingen moeten nog worden bevestigd. We zien hier enige kans

op teleurstelling, die zou kunnen leiden tot een kortetermijncorrectie. Daarom geven wij

de voorkeur aan een neutrale aandelenpositie over een periode van drie tot twaalf

maanden. Het risico van een grote inzinking kan worden afgedekt met derivaten. Over het

geheel genomen vinden wij aandelen nog steeds aantrekkelijker dan obligaties.

› Obligaties: Wij verwachten een langdurige omgeving met een lage rente en daarom

vinden wij obligaties over het algemeen onaantrekkelijk. De spreads op investment-grade

bedrijfsobligaties zijn de afgelopen maanden sterk gedaald en lijken ons niet meer zo

aantrekkelijk. Wij hebben daarom een neutrale weging op bedrijfsobligaties en zijn

voorzichtig met betrekking tot de kredietselectie, aangezien de hernieuwde intensivering

van de crisis waarschijnlijk zal leiden tot verdere ratingverlagingen en hogere

wanbetalingspercentages, met name in sectoren zoals toerisme en amusement.

Staatsobligaties blijven onaantrekkelijk door de zeer lage rentevoeten en dienen alleen

als stabilisator in geval van marktverstoringen.

› Alternatieve investeringen: In het segment van de alternatieve beleggingen zijn

aantrekkelijke rendementsbronnen met een stabiel rendement, zoals vastgoed, te vinden,

vooral in vergelijking met andere activaklassen. Maar ook hier is selectiviteit van groot

belang. Portefeuilles met hoge toewijzingen aan hotel-, restaurant- en vrijetijdsvastgoed

blijven het meest blootgesteld aan huurderfaillissementen en dalingen van de

marktwaarde.

› Cash: Gezien de volatiele marktomgeving hebben we op de korte termijn een verhoogde

cashpositie, ondanks de negatieve rentestand. Deze zou op middellange termijn weer tot

neutraal moeten worden teruggebracht wanneer zich marktkansen voordoen.

Aantrekkelijke Aantrekkelijke 

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Bron: Baloise Asset Management 22.01.2021 
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Baloise Market View: In detail

Positionering ten opzichte van de benchmark 
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● ●

CHF ● ●
EUR ● ●
USD ● ●

EmMa (USD) ● ●

● ●

CHF ● ●
EUR ● ●
USD ● ●

Staatsobligaties CHF ● ●
EUR ● ●

USD ● ●

● ●

Vastgoed fonds (CHF) ● ●
aandelen (CHF) ● ●

Senior Secured Loans USD ● ●
Cash CHF ● ●

huidige inschatting ●; afgelopen maand ◌

Bron: Baloise Asset Management 22.01.2021 
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Disclaimer:
Baloise Asset Management AG is niet aansprakelijk voor de gebruikte kerncijfers en prestatiegegevens. De inhoud van de publicatie bevat opinies over

marktontwikkelingen en is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. In het bijzonder vormt de informatie geenszins een aankoopbod, een

beleggingsadvies of een hulpmiddel bij de besluitvorming op juridisch, fiscaal, economisch of ander gebied. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor

eventuele verliezen of gederfde winst als gevolg van het gebruik van de informatie.

Swiss Exchange Ltd, ("SIX Swiss Exchange") is de bron van de Swiss Performance Index (SPI) en de Swiss Bond Index (SBI) en de daarin opgenomen

gegevens. SIX Swiss Exchange is op geen enkele wijze betrokken geweest bij het opstellen van de informatie in dit rapport. SIX Swiss Exchange geeft geen

garantie en wijst alle aansprakelijkheid af (al dan niet door nalatigheid) met betrekking tot de informatie in dit rapport, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de

nauwkeurigheid, adequaatheid, juistheid, volledigheid, tijdigheid en geschiktheid voor enig doel, en met betrekking tot eventuele fouten, weglatingen of

onderbrekingen in de SPI of SBI of de gegevens daarin. Elke verspreiding of overdracht van de informatie die afkomstig is van SIX Swiss Exchange is

verboden.
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