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Oerend hard  

De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage 

rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden tot 2,0-

2,5%. Doordat aandelenmarkten gelijktijdig corrigeren geven de portefeuilles in juni een deel van de 

jaarwinst op. De oorzaak van de daling van obligaties heeft echter positieve implicaties voor 

aandelen. We hebben in het eerste deel van juni aanpassingen gemaakt in de portefeuilles voor 

meer optimistische vooruitzichten voor Europa. Onze portefeuilles staan nu op ‘gemiddeld’ risico 

waardoor wij ruimte hebben om risico toe te voegen als marktbewegingen nieuwe kansen bieden.  

 

Inleiding 

‘Als de herverdeling van groei mondiaal doorzet en de angst voor deflatie verder wegebt, denken we 

dat de huidige (negatieve) rente veel te laag is’  (uit mailing: Go with the flow, 2 april 2015).  

De laatste weken is de rente op langlopende staatsobligaties in Europa en de VS hard gestegen. De 

koers van de 10-jaars obligatie van Duitsland daalde in korte tijd met zo’n 6,5% (hogere rente = 

lagere koersen). Deze beweging laat zien dat deze zogenaamde veilige beleggingen ook zeer risicovol 

kunnen zijn. Wij hebben een lage rentegevoeligheid in de obligatieportefeuilles omdat we al langere 

tijd een normalisering van het renteniveau verwachten. We zijn dus niet verrast door de rentestijging 

op zich maar de snelheid heeft ons wel verbaasd. De markt ging even Oerend hard richting Normaal!  

Nu het stof iets is opgetrokken, verklaren we de recente rentestijging. Vervolgens leggen wij 

rentegevoeligheid (‘duration’) uit en hoe wij dit gebruiken bij het beheersen van het risico in de 

obligatieportefeuilles. We hebben de marktbewegingen van de laatste weken aangepakt om de 

portefeuilles te positioneren voor een beter economisch klimaat. Dit lichten we toe in het tweede 

deel van deze mailing. 

 

Plotselinge rentestijging 

Onderstaande grafiek laat de rente zien op de Duitse 10-jaars obligatie. De rente was gedaald tot 

0,05% midden april en is sindsdien in 2 stappen gestegen tot ongeveer 1%. De daling van de koers 

door die bewegingen was ongeveer 6,5%. De heftige stijging valt te verklaren door een onverwacht 

hogere EU inflatie van 0,9% in April ten opzichte van 0,6% een maand ervoor. Tegelijkertijd kwamen 

er economische cijfers uit die duiden op een verder herstel van de Europese economie. Zelfs de ECB 

waarschuwde de afgelopen weken voor hogere volatiliteit (= beweeglijkheid van koersen) op de 

obligatiemarkt.  



 

Als deflatie voorkomen wordt en de groei aantrekt is er nauwelijks een reden om obligaties aan te 

houden die geen of zelfs een negatieve rente opleveren. Voor veel beleggers waren de inflatie- en 

groeicijfers een reden om tegelijkertijd de nooduitgang op te zoeken. Voor dit massale aanbod bleek 

de deur echter te klein. De prijs van deze obligaties kelderden in no-time.  

 

Rentegevoeligheid van een obligatieportefeuille: Duration 

In onze ‘Mijn Valuedge’ applicatie geven we bij elke portefeuille de ‘duration’ van de 

obligatieportefeuille. Duration is voor ons de belangrijkste risicomaatstaf voor obligaties. Duration 

meet de gevoeligheid van  de koersen van obligaties op veranderingen van de kapitaalmarktrente 

(looptijd >1 jaar). Duration wordt bepaald door de couponrente en de looptijd van de obligatie. 

Obligaties met een lange looptijd zijn gevoeliger voor veranderingen van de rente en hebben 

daardoor een hoge duration. De koper legt zich immers voor een lange tijd vast tegen een 

afgesproken rentevergoeding en wordt pas afgelost na een aantal jaren. De couponrente speelt ook 

een rol bij het berekenen van de rentegevoeligheid. Hoe hoger de coupon, hoe lager de 

rentegevoeligheid. De belegger krijgt immers al een deel van zijn vergoeding (= jaarlijkse rente) voor 

het einde van de looptijd. Bij een coupon van 10% is de obligatie minder gevoelig voor een 1% 

stijging van de rente dan bij een coupon van 1%. Als vuistregel geldt dat een obligatie met een 

duration van 5 bij een rentestijging van 1% met 5% zal dalen in koers. 

De couponrente van een obligatie wordt bepaald door de kapitaalmarktrente ten tijde van de 

uitgifte. De afgelopen jaren zijn veel staatsobligaties uitgegeven tegen een zeer lage couponrente 

omdat de rente extreem laag was (vaak ruim onder de 1%).  De obligaties met langere looptijden zijn 

door de combinatie van een hele lage coupon en lange looptijd uitermate rentegevoelig. De duration 

van recent uitgegeven Duitse 10-jaars obligaties ligt boven de 6,5. Dit betekent dat als het 

renteniveau met 1% stijgt dat de koers met ongeveer 6,5% daalt en dat is dus precies wat er gebeurd 

is de afgelopen weken. Wij denken dat de kapitaalmarktrente de weg naar normaal is ingeslagen en 

vinden de meeste staatsobligaties met een lange looptijd op dit moment dus niet aantrekkelijk en 

zeker geen ‘veilige beleggingen’.  



Lage duration in onze portefeuilles 

Wij hebben momenteel alleen een kleine positie in kortlopende Europese staatsobligaties in de 

portefeuilles. De rest van de obligatieportefeuille bestaat uit staatsobligaties van opkomende landen 

en bedrijfsobligaties. Een stijgende rente op staatsobligaties van ontwikkelde landen heeft ook een 

effect op de andere obligaties die wij in de portefeuilles hebben. In de regel wordt er bij Duitse- en 

Amerikaans staatspapier van uitgegaan dat de hoofdsom altijd terugbetaald wordt, omdat deze 

landen de hoogste kredietwaardigheid hebben. Met andere woorden, de markt denkt dat de kans op 

wanbetaling (kredietrisico) zeer klein is. Bij bedrijfsobligaties en staatsobligaties van opkomende 

landen is dat anders. Beleggers eisen bij deze obligaties een opslag voor het risico van eventuele 

wanbetaling. Dit vertaalt zich in de regel in een hogere couponrente en kortere looptijd voor dit 

soort obligaties en daardoor ligt de duration veel lager. Deze vereiste opslag voor kredietrisico heet 

‘spread’ en komt bovenop de ‘risico vrije’ rente van Staatsobligaties met de hoogste krediet-

waardigheid. Doordat de rente op staatsobligaties van de VS en Europa opliepen, zijn de rentes van 

bedrijfsobligaties en Emerging Markets obligaties ook opgelopen. De koersdalingen waren echter 

beperkter doordat de duration van deze obligaties lager is en de spread iets gedaald is.  

Wij hebben de afgelopen maanden in de portefeuilles van onze klanten een duration aangehouden 

van tussen 2,5-3,0. Het rendement op de obligatieportefeuille is weliswaar niet heel hoog, maar 

omdat wij een langzame stijging van de rente verwachten is het belangrijker voor ons dat het 

renterisico laag is. De keuze voor deze lage rentegevoeligheid heeft er voor gezorgd dat, ondanks de 

recente stijging van de rente met ongeveer 1%, de daling in de obligatieportefeuilles beperkt is 

gebleven tot 2,0-2,5%.  

 

Aangepaste positionering  

Een stijging van de inflatie (vanaf een laag niveau) gecombineerd met economische groei is slecht 

voor de koersen van obligaties maar geeft een positief signaal voor aandelenbeleggingen. Inflatie 

betekent immers stijging van het algemeen prijspeil en suggereert daarmee enige “pricing power” bij 

bedrijven. Dit zou, in combinatie met volumestijging door economische groei, moeten leiden tot 

omzetstijging. Gedurende de afgelopen jaren hebben veel bedrijven kostenreducties doorgevoerd en 

dit betekent dat een kleine omzetstijging leidt tot een relatief grote winststijging. Stijgende winsten 

zijn een belangrijke drijfveer voor aandelenkoersen. 

Begin April meldden we dat we meer redenen zagen om fundamenteel onze exposure naar Europese 

aandelen uit te breiden maar dat wij wilden wachten op een beter aankoopmoment. In de laatste 

twee weken zijn Europese aandelen gedaald met name gevoed door de aanhoudende onrust over  

Griekenland. We hebben deze zwakte gebruikt om Europese aandelen aan de portefeuilles toe te 

voegen nadat we een deel van de winsten in Emerging Azië hadden veilig gesteld (zie laatste mailing 

我有恐高症). We hebben sinds eind vorig jaar een grote draai gemaakt uit Amerikaanse in Europese 

aandelen. Onze weging in Amerikaanse aandelen is nu slechts 15% van de aandelenportefeuille ten 

opzichte van 45% in 2014. Europa kent nu een weging van iets meer dan 50% ten opzichte van 25% in 

2014. Deze duidelijke keuze willen we graag verder toelichten.  

  



De VS is veel verder in de economische cyclus dan Europa. Een krappe arbeidsmarkt, een sterke 

dollar, hoge waarderingen en een centrale bank die binnenkort de rente verhoogd, verlagen het 

rendement dat wij verwachten op Amerikaanse aandelen. Onderstaande grafiek geeft een scherp 

beeld van de prestaties van Amerikaanse aandelen ten opzichte van Europese aandelen sinds 1995. 

Normaliter volgen de twee regio’s elkaar op de voet. Door een meer daadkrachtig optreden van 

Amerika (overheden, centrale banken en bedrijven) als reactie op de financiële crisis van 2008, 

hebben Amerikaanse aandelen significant beter gepresteerd de laatste jaren. Europa kreeg in deze 

periode te maken met een  schuldencrisis waardoor het voortbestaan van de Europese Unie in 

gevaar kwam. We denken dat het grote gat, dat goed zichtbaar is op onderstaande grafiek, de 

komende jaren opgevuld gaat worden doordat Europa sterker wordt. Toenemende integratie, 

afnemende bezuinigingen van overheden, een zwakke euro, een zeer ondersteunende centrale bank 

en veel overtollige capaciteit (= hoge werkeloosheid) in het systeem zorgen voor een situatie die 

vergelijkbaar is met Amerika een aantal jaar geleden. Wij zien de eindfase in de onderhandelingen 

met de Grieken -ongeacht de uitkomst daarvan- als een moment dat verdere integratie van Europa 

hoe dan ook versterkt gaat worden. Onzekerheid maakt dan plaats voor duidelijkheid en dat is over 

het algemeen positief voor financiële markten. 

 

 

 

Europese banken 

We hebben in juni bij het aankopen van Europese aandelen een extra accent gelegd op de Europese 

bankensector via de aankoop van de Ishares Euro Stoxx Banks ETF. Banken profiteren in onze ogen 

de komende kwartalen van hogere rentemarges, lagere voorzieningen voor slechte leningen en een 

aantrekkende vraag naar kredieten. Bovendien is het proces van het versterken van de kapitaalbasis 

voor de bankensector bijna afgerond. Een grotere weging in Europese Banken kan in onze ogen extra 

performance toevoegen in een periode van verder normaliserende (= oplopende) rente zoals 

onderstaande figuur laat zien. 



 

 

De linker figuur zet de relatieve performance van Europese Banken ten opzichte van de brede markt 

(zwart) af tegen de Duitse 10-jaars rente (grijs). Er valt duidelijk af te lezen dat banken zeer slecht 

gepresteerd hebben tijdens de daling van die rente. Nu het omgekeerde het geval is mag je 

verwachten dat bankaandelen beter gaan presteren. Op de rechter figuur valt de samenhang af te 

lezen van alle Europese sectoren met de Amerikaanse 10-jaars rente. De bankensector (rood) heeft 

een grote positieve samenhang met stijgende rente in Amerika waar defensieve sectoren juist een 

sterke negatieve samenhang hebben. Juist deze defensieve sectoren hebben de afgelopen jaren heel 

goed gepresteerd in het licht van pessimisme over de economische vooruitzichten en de zoektocht 

naar inkomen (defensieve sectoren keren in de regel veel dividend uit).  

 

Tenslotte 

De markt begint eindelijk de angst voor economische stagnatie en deflatie los te laten. Als  beleggers 

zich gaan positioneren voor een meer optimistische toekomst dan zal dit verdere  invloed hebben op 

de koersen van obligaties. Ondanks dat we de afgelopen weken een grote rentestijging hebben 

gehad, denken wij dat dit slechts een begin is op weg naar normaal. We blijven daarom defensief 

gepositioneerd in obligaties (lage duration). De betere groei- en inflatiecijfers zijn fundamenteel goed 

voor aandelen, waarbij wij met name ‘upside’ zien voor Europese aandelen. De gelijktijdige daling 

van aandelen en obligaties van de afgelopen weken komt niet vaak voor. Bovendien kent elk 

beursjaar een fase dat er een correctie optreedt. We zien de huidige aandelencorrectie als tijdelijk en 

hebben ruimte om risico toe te voegen als we nieuwe kansen zien.  

Met vriendelijke groet, 

Theo en Renco 
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