
De corona crisis:
kansen voor beleggers (en ondernemers)

De corona crisis was voor LG Partners aanleiding voor onderzoek. Hoe ziet de 
"nieuwe wereld" eruit? Wat betekent dat voor onze beleggingsaanpak? 

En waar liggen de kansen?

Wij streven immers naar het bouwen van zorgvuldig gebalanceerde 
portefeuilles voor een robuust lange termijn rendement. Met een interactief 
webinar delen we de resultaten van ons onderzoek – helder en transparant. 

Dit is een samenvatting van dat webinar.
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I. De wereld voor corona
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn onze schulden gestegen 
tot historisch hoge niveaus.

Doordat de rente (kort en lang) op record lage niveaus 
staat, zijn deze schulden betaalbaar gebleven. 

En waren we relatief comfortabel met die situatie. 

Temeer omdat we een periode van gestage groei en 
stabiele en lage inflatie hadden.

Daarbij hadden we het vertrouwen dat centrale banken én 
overheden effectieve steun zouden bieden bij eventuele 
tegenvallers:
- door, waar mogelijk, de rente nog verder te verlagen;
- door overheidsbestedingen (fiscale maatregelen) op 
 te voeren, uitkeringen te verhogen, belastingen te 
 verlagen of directe investeringen in de economie 
 (zorg, onderwijs, infrastructuur).
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II. Corona
De gevreesde tegenvaller kwam uit onverwachte hoek: 
de corona crisis leidde tot een ongekende uitval van de 
wereldwijde economie.

Met een flinke negatieve groei- en inkomensschok, maar 
ook flinke koersdalingen op de financiële markten.

Wereldwijd hebben de centrale banken én de overheden 
hier snel op gereageerd:
- lagere rentes, waar mogelijk;
- opkoop-programma’s voor voldoende liquiditeit in het 
 systeem;
- steun aan burgers en bedrijven die door de 
 'lock-downs’ schade oplopen. 

Deze enorme uitgaven zorgden ervoor dat zowel de 
begrotingstekorten als de totale schulden in de wereld nog 
(veel) verder zijn opgelopen.

Daarmee is de eerste schok gedempt en zijn de financiële 
markten enigszins gekalmeerd.

Maar dit is een ongekende en unieke situatie, die wij de 
afgelopen 70 jaar nog niet eerder hebben meegemaakt. 
Daarom moeten we verder terug in het verleden als we 
willen nadenken over de toekomstige 'nieuwe wereld.'
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Intermezzo
In de jaren 1940-1950 beleefde de USA een vergelijkbare 
situatie: torenhoge schulden, een historisch lage rente en 
een kwakkelende economie. En een overheid en centrale 
bank die er alles aan deden om die groei te stimuleren.

In die periode bleek dat: 
- een overheid zich gedurende langere termijn flinke 
 tekorten kan permitteren;
- centrale banken de rente laag kunnen houden om de 
 ontstane schulden betaalbaar te houden.

Maar ook dat in zo’n ‘wereld’:
- groei en inflatie veel grilliger zijn dan wij in de laatste 
 decennia gewend zijn;
- centrale banken groei en inflatie niet goed meer 
 kunnen sturen;
- Dalende inflatie niet gekeerd kan worden met lagere 
 rente (die is al 0%);
- Centrale banken inflatie niet willen remmen omdat 
 dat de groei in gevaar brengt én (in combinatie met 
 een lage rente) ervoor zorgt dat de schuldenberg 
 langzaam kan ‘wegsmelten’.

Als we over de toekomst en mogelijke scenario’s nadenken, 
kunnen we dus niet uitgaan van het recente verleden.

STABIELESTABIELE
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III. De nieuwe wereld
Overheden en centrale banken willen er alles aan doen om 
economische krimp te vermijden. 

Overheden:
- zullen dominanter aanwezig zijn in onze economie;
- zullen een centrale rol spelen in het creëren van 
 economische groei.

Centrale Banken:
- financieren schulden met opkoop-programma’s;
- houden de rente laag om de schulden betaalbaar te 
 houden en de groei niet te remmen.

Unieke situatie:
- Centrale banken kunnen (ongewenste) dalende 
 inflatie moeilijk remmen.
- Stijgende inflatie is zelfs gewenst, want onderdeel 
 van de oplossing van het schuldenprobleem. 
 Overheden én centrale banken zullen inflatie als 
 succes zien omdat daarmee de enorme schuldenberg 
 langzaam krimpt.

Nu kunnen we een drie-tal scenario's schetsen:
Scenario 1: ‘not enough’ met dálende groei en inflatie
Scenario 2: ‘just about right’ met gezonde groei en inflatie
Scenario 3: ‘too much’ met groei en té hoge inflatie 

33   SCENARIO'S
   SCENARIO'S
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IV. Kansen voor beleggers
De drie hoofdscenario's in deze ‘nieuwe wereld’:

1. "Not enough" steun: dalende groei en dalende inflatie

2. "Just about right" steun: stijgende groei en matige 
 inflatie

3. "Too much" (inflatie): stijgende groei en fors 
 stijgende inflatie

In alle scenario’s zijn aandelen, obligaties en dus een 
traditionele portefeuille niet optimaal.

Maar goud, grondstoffen en inflatiegerelateerde obligaties 
doen het dan aanzienlijk beter.

En als je van die kansen gebruik maakt door ze toe te 
voegen, krijg je meer balans en betere uitkomsten.

De kans voor beleggers: kijk naar de gevoeligheden 
van je bestaande portefeuille en voeg spullen toe die je 
portefeuille meer in ‘balans’ brengt.

Daarmee kan je de uitkomsten in de verschillende scenario’s 
van je portefeuille aanzienlijk verbeteren en in de ‘nieuwe 
wereld’ slapeloze nachten vermijden.

BALANS   ZORGT   VOOR
BALANS   ZORGT   VOOR

BETERE   UITKOMSTEN
BETERE   UITKOMSTEN
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Appendix: 
kansen voor ondernemers
Ook voor ondernemers ligt de ‘kans in de balans’. Analyseer 
daarom je huidige activiteiten:
- Bewegen al je activiteiten in dezelfde richting?
- Core competences: waar ben ik goed in? Huizen 
 verkopen of huisvestingsproblemen oplossen?
- Nieuwe activiteiten (die ‘verschillend’ reageren in en 
 compensatie bieden bij tegenvallers): kan ik ook 
 nadenken over verhuur-activiteiten in een ander 
 segment; of helpen bij financiering van verbouwing 
 (i.p.v. verhuizing)?

Spreiding is dus niet alleen voor beleggers belangrijk, maar 
ook voor ondernemers een manier om in ‘de nieuwe wereld’ 
succesvol te zijn én te blijven.

Wat is dan belangrijk?
- Talent: heb ik de ‘rol’ of de ‘persoon’ gehuurd? Is mijn 
 pool van talent voldoende flexibel inzetbaar?
- Operationele flexibiliteit: ben ik in staat om 
 verschillende activiteiten efficiënt op- én af te 
 schalen?
- Financiële structuur: is mijn financiële opzet 
 voldoende gespreid en flexibel?

AFHANKELIJK   VAN
AFHANKELIJK   VAN

"DEZELFDE"   ACTIVITEITEN 

"DEZELFDE"   ACTIVITEITEN ??
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Disclaimer

Dit document is opgesteld door en eigendom van LG Partners, en heeft 
een informatief karakter. U dient dit document niet te beschouwen als een 
beleggingsadvies of aanbeveling om bepaalde aandelen of andere financiële 
instrumenten te kopen of verkopen.

De door LG Partners gebruikte data en getoonde historische rendementen zijn 
gebaseerd op verschillende bronnen, inclusief interne data van LG Partners, en 
publiek beschikbare data van o.a. AEX, MSCI Inc., Bloomberg Inc., BinckBank, 
Morningstar, Investing.com, Thomson Reuters Datastream en Bridgewater 
Associates LP. Hoewel we de gebruikte informatie van externe bronnen 
betrouwbaar achten, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de 
juistheid van die informatie.

De in dit document gemaakte vergelijkingen tussen de verschillende 
beleggingscategorieën zijn met de uiterste zorgvuldigheid uitgevoerd en geven in 
de optiek van LG Partners een representatief inzicht in de karakteristieken, risico’s 
en rendementen van die verschillende categorieën. De waarde van uw belegging 
kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de 
toekomst.


