
                  
Nieuwsbrief Beleggen Na Zomer 2021        

Economisch Herstel na Corona 

Na het herstel van de Coronacrisis in 2021 in vooral westerse/ontwikkelde landen staan de Wereldwijde 

Aandelen al 80% hoger dan de bodem in 2020. Er is daarbij deels sprake van sterk economisch herstel en 

door de blijvende lage rente beleggen steeds meer particuliere & professionele beleggers in aandelen & 

andere (nieuwe) producten (via Beleggingsplatforms in Aandelen & Bitcoins & SPACS). Daarbij versterken 

de Centrale Banken met hun huidige geld/rente beleid nog steeds de lage rente en is er nog steeds geen 

rendement op sparen/obligaties en is er in 2021 (zoals bij internetzeepbel 2000) een grote toestroom van 

daghandelaren die zich richten op de Techbedrijven (Nasdaq Index in 2 jaar verdubbeld) en Amerikaanse 

beursgenoteerde bedrijven die nog geen winst maken zijn sinds de afgelopen zomer al 4 keer zoveel 

waard geworden… Wie zijn geld vanaf 2008 in Amerikaanse aandelen heeft geïnvesteerd heeft een 

gemiddeld rendement behaald van 11,0% per jaar (Europa 5,2% per jaar). Waar USA bedrijven in 2008 

nog 40% van MSCI All Country-index was, is dat nu al bijna 60% terwijl de USA economie maar 25% 

uitmaakt van de wereldeconomie en de vraag is of dat wel houdbaar is, die groei van veel USA aandelen. 

De USA Big Tech bedrijven profiteren dus van het zeer lage rentebeleid & het opkoopbeleid van Centrale 

Bank en van extra digitalisering tijdens de Corona crisis, waardoor hun koers/winst verhouding erg hoog 

is, waarbij meerdere professionals zich afvragen of er nog wel rendement/groeikansen liggen in de USA.  

Daarom beleggen veel (61) beleggingsprofessionals nu niet teveel meer in USA Aandelen (blijft wel als 

basisstrategie in hun portefeuilles) maar zien zij nu meer kansen in Europese bedrijven, mede omdat hun 

koers/winstverhoudingen nog erg laag zijn, zo blijkt uit het periodieke onderzoek van Alpha Reseach. 

Europa staat nu bovenaan versus USA, Japan, Opkomende Markten & Asia-Pacific. Daarbij wordt zowel 

het economisch herstel na Corona meegenomen en blijft het huidige ECB Geldbeleid nog positief effect 

hebben op EU Aandelen, ook al zitten daar nog wel veel risico’s aan (zie Punt ECB beleid).  

Er zijn wel bottlenecks op markt voor belangrijke grondstoffen (olie/gas/metaal/koper) & meerdere 

goederen (zoals chips) en de aanvoer daarvan (met sterk gestegen aanvoerkosten) en er dreigen nu zelfs 

tekorten op de arbeidsmarkt. Sommige analisten voorspellen daarom dat de winstgroei van bedrijven zal 

afvlakken. Dit kan zeker als de in 2021 al gestegen inflatie doortrekt en dan ook zal leiden tot dalende 

aandelenkoersen. Wel hebben bedrijven in grondstoffen, industriële & financiële sectoren een veel 

lagere koers/winst balanswaarde en zij kunnen nog optimaal profiteren van het economisch herstel in 

2021/2022. De huidige situatie op de financiële markten doet volgens het IMF begin 2021 denken aan de 

barsten van de internetzeepbel in 2000. Ook bedrijven zonder winst gaan nu moeiteloos naar de beurs 

en veel bedrijven kopen extra aandelen in. De bereidheid van beleggers om risico’s te nemen is excessief.  

Nu de Sky de limit lijkt op de aandelenmarkten waarschuwen meerdere beleggers dus voor hoogtevrees 

met ongelukken. De wereldwijde Schuldenberg is ook enorm bovenmaats. De economie is niet de markt 

en omgekeerd. Amerikaanse aandelen zijn inmiddels dus veel te duur. Er moet een bepaalde balans zijn 

tussen beurs en economische realiteit of tussen de aandelenkoers en de winst/omzet per bedrijf. Lopen 

die zaken te ver uit elkaar dan ontstaat er een luchtbel die vroeg of laat moet knappen. Daarbij is de ene 

keer de markt gedreven door veranderingen in Macro Cijfers of beleidswijziging van Centrale Banken, de 

andere keer is een sterk beleggingssentiment of extreme positionering bepalend voor de richting van de 

markt. Onzekerheid schuilt in werkelijke status van de wereldeconomie, onverwachte economische 

cijfers of een sterk stijgende inflatie en in het nog steeds zeer ruime geldbeleid van de Centrale Banken.  

                                                                       

De Amsterdamse AEX beurs is 2021 het 

meeste gestegen in koerswaarde: 28%, 

waarbij vooral grote tech-bedrijven zoals 

ASML, ASMI & Adyen het sterkst stegen 

kwa beurswaarde. Rendement met 

beleggen in aandelen 2021 komt deels 

door TINA: There Is No Alternative…   

  



Inflatie 2021 

Omdat er na de Coronacrisis 2020 in 2021 weer een stijging van de economische groei is maken veel 

beleggers zich nu druk over een sterk stijgende inflatie, die deels al in 2021 heeft plaatsgevonden. Dat   

komt door de stijgende prijzen, zoals de sterk gestegen energie & olieprijzen & prijzen van grondstoffen 

en veel goederen (zoals chips) zijn slecht leverbaar (& extra transport kosten) in 2021 door een stijgende 

vraag naar die producten. Dat komt mede omdat mensen hun (in 2020 extra gespaarde) geld weer 

kunnen uitgeven en daarom wordt dus een sterke stijging van de inflatie verwacht. Inflatie & inflatie-

verwachtingen zijn bepalend voor de lange termijn rentes, voor het berekenen van reële rendementen 

op beleggingen en het rente/geldbeleid van Centrale Banken. Daarbij lijkt de gestegen inflatie in 2021 in 

de USA (5,4%) & Europa (3,4%) volgens die Centrale Banken nog tijdelijk en passen zij hun geld/rente 

beleid nog niet aan om vooral het economische herstel te handhaven en lopen overheden/bedrijven met 

grote schulden dan grote risico’s… Maar er is steeds meer druk op USA/EU Centrale Banken om hun 

opkoopbeleid van staats & bedrijfsobligaties af te bouwen en daarbij heeft de Centrale Bank USA 

aangegeven dat haar steunpakket waarschijnlijk wordt afgebouwd eind 2021 en de ECB gaat haar extra 

opkoopbeleid gefaseerd verminderen (zie ECB beleid verderop). Daarbij wijzen economen die niet 

geloven in die stijgende inflatie op structurele factoren die gewijzigd zijn: globalisering & automatisering 

die het arbeidsaanbod en arbeidsverdeling hebben gestimuleerd. Inflatie ontstaat niet alleen door de 

geldhoeveelheid maar ook door omloopsnelheid, ergo geldhoeveelheid x omloopsnelheid creëert 

inflatie maar juist die omloopsnelheid van geld daalt. Daarbij moeten we niet vergeten dat door 

vergrijzing het arbeidsaanbod steeds meer daalt en ontstaat (zonder arbeidsmigranten) in ontwikkelde 

landen een arbeidstekort en dat leidt tot stijgende lonen (zoals in Nederland) en een stijgende inflatie. 

Maar de stijgende inflatie is volgens veel economen (& Centrale Banken) in 2021 een tijdelijk fenomeen 

en hoeft u als belegger zich hierover nog niet al te druk te maken….    als dat klopt….dat weten we niet!  

 

Stagflatie-angst?  

Omdat de schulden van alle overheden wereldwijd erg hoog zijn (hoogste punt na WO II: 281.000 miljard 

US Dollar Wereldwijd = 356% bruto binnenlands product alle landen), moet de rente dus wel laag blijven. 

Omdat het $ 1.900,- Miljard Steunpakket USA & ECB € 800 Miljard Extra Steun (naast PEPP € 1.850,-) nog 

steeds doorloopt maakte een Econoom de vergelijking met de jaren 70: overheden zeer hoge schulden, 

rente zeer laag & inflatie zou tijdelijk zijn. De olieprijzen stegen toen enorm, de lonen stegen ook en 

bedrijfswinsten daalden en nam de economische bedrijvigheid af en ontstond een langere periode met 

prijsstijgingen & lage economische groei: stagflatie. Daarbij kwam die loonstijging destijds door het grote 

tekort aan arbeid. Daarvan is nu veel minder sprake & Arbeid delft al 50 jaar het onderspit tegen 

kapitaal, technologische innovatie & globalisering. Daarom zien andere economen die stagflatie nog niet 

terugkomen nu, al blijft het onduidelijk of het huidige (straks af te bouwen) geld/rentebeleid van Centrale 

Banken nog wel waarde blijft toevoegen aan onze economie wereldwijd en onze economische groei….     

ECB beleid vanaf 2021 

Het ECB beleid is al jaren gericht om economische groei te stimuleren, prijsstabiliteit te handhaven en 

inflatie op 2% te houden. Door de rente laag te houden en massaal staats/bedrijfsobligaties op te kopen 

lukt dat al jaren niet omdat extra geld (ook niet via banken & extra leningen) niet wordt geïnvesteerd in 

de echte economie, maar vooral in de Financiële markten (aandelen/investeringen) en de huizenmarkt.  

Die stijgende aandelenmarkten & huizenprijzen zijn niet verwerkt in de HCIP Inflatie-index (alleen huur 

huizen) en daarom heeft de ECB zelfs besloten in 2021 haar beleid aan te passen. Zij staan tijdelijk een 

hogere inflatie dan 2% per jaar toe, maar die 2% inflatienorm geldt nu dus voor de middellange termijn, 

mede om hun huidige rente & geld/opkoopbeleid te handhaven en zij gaan ook huizenprijzen meenemen 

in de nieuwe HCIP Inflatie index. Aanvullend gaat de ECB haar huidige Pandemie PEPP Opkoopbeleid met 

1850 miljard nog niet staken (tot maart 2022), maar dat opkoopbeleid wordt wel gefaseerd verminderd. 

Het ECB Geldbeleid wordt ook klimaatvriendelijker en de aankoop van bedrijfsobligaties groener. 

Bedrijven moeten 100% transparant zijn hoe zij voldoen aan de Parijse Klimaatdoelen en de ECB koopt 

bedrijfsobligaties van groene, toekomstgerichte ESG bedrijven (nu 37%). De ECB is met haar geldbeleid 

(nu 300 miljard bedrijfsobligaties) zeer relevant als grote speler en wordt de vergroening/duurzaamheid 

door hun beleid belangrijker voor iedereen. De ECB verhoogt de rente nog niet, zelfs als de inflatie 

tijdelijk boven die 2% uitkomt. Dit betekent volgens economen dat de rente voorlopig nog steeds laag 

blijft, de spaarrente 0% blijft en dat de huizenprijzen en/aandelenkoersen nog positief ontwikkelen…   

 



Minimumtarief Multinationals 

De G7, G20 & OESO landen (130 van 139 totaal) hebben met elkaar afgesproken dat er wereldwijd een 

minimum belastingtarief komt van 15% voor alle multinationals met minimaal 750 miljoen omzet. 

Daarbij gaan die Multinationals een deel van die vennootschapsbelatting betalen in landen waar zij een 

deel van hun winst behalen. Dit moet leiden tot wereldwijd € 150 miljard aan extra belastinginkomsten 

en dat grote US (Big Tech) bedrijven dus een deel van hun winstbelasting ook in Europa gaan betalen. 

Daarbij vindt de G20 dat we de CO2 uitstoot van bedrijven moeten belasten als middel om klimaat-

verandering tegen te gaan. Dit actieplan wordt gepresenteerd in oktober 2021 en moet dan uiterlijk   

rechtsgeldig worden vanaf 2023. Daarbij zijn er nog landen die akkoord moeten gaan (Ierland/Hongarije) 

en is de EU Digitaks uitgesteld, zodat we eerst samen het G20/OESO plan uitvoeren vanaf uiterlijk 2023. 

Duurzaam Beleggen als de Nieuwe Norm 

De ESG (Environment, Social & Governance) factoren hebben grote invloed op beleggingsportefeuilles. 

ESG wordt big business. Vermogensbeheerders komen met beleggingsfondsen met duurzame bedrijven 

of groene obligaties. Interesse voor ESG maakt dat bedrijven, overheden en kapitaalverschaffers behoefte 

hebben aan een onafhankelijke, objectieve (& uniforme) meting van duurzaamheidsinspanningen van 

een bedrijf. De S hing er de afgelopen decennia een beetje bij in de uitwerking van de ESG in vergelijking 

met het Klimaat (E) en Check & Balances (G) in de onderneming. De groeiende aandacht voor het klimaat 

heeft alles te maken met het groeiende besef dat de opwarming van de aarde reëel is en dat ons klimaat 

op termijn ook een groot effect heeft op de beleggingen. Regelgeving zoals de wereldwijde CO2 belasting 

versterken dat inzicht. Betaalt een bedrijf wel eerlijk belasting, geeft het voldoende terug aan haar eigen 

personeel & de samenleving en helpt het de overheid bij grote vraagstukken in deze tijd? Beleggers 

richten zich nu steeds meer op omgevingsfactoren die de License to Operate van een onderneming 

bepalen en de S is daar 1 van. Niet alleen de particuliere belegger, maar ook de beleggingsplatvormen, 

vermogensbeheerders en de grote pensioenfondsen kijken steeds meer naar de 4 cijferige pincode van 

bedrijven die moet kloppen: rendement, risico, kosten én ESG. 

Nieuwe klimaatplannen & klimaatregels komen nu vooral uit Europa, maar ook de USA, Japan, Canada en 

China hebben al goede klimaatplannen. In Europa staat de Europese Green Deal al 1,5 jaar centraal 

waarbij de EU in 2030 55% minder emissie moet uitstoten en in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De ESG 

factoren hebben dus een grote invloed op beleggingsportefeuilles en alle partijen hebben behoefte aan 

een onafhankelijke/objectieve/uniforme meting van de duurzaamheid-inspanningen van een bedrijf. 

Daarbij zijn huidige data om ESG te beoordelen niet 100% eenduidig en is het nog steeds lastig om juiste 

ESG Investeringskeuzes te maken. Ook al komt Sustainalytics (van Morningstar) met ratings op basis van 

normen & oordelen over de duurzaamheid per bedrijf. Maar ook Fidelity, Standard & Poor, Moody & 

Fitch begeven zich op die markt, waarbij iedereen wel eigen normen & regels toepast. Daarbij geeft 

Nederlandse toezichthouder AFM aan via haar recente onderzoek over de toepassing van Sustainable 

Finance Disclosure Regulation (SFDR), een Europese verordening die vanaf maart 2021 geldt met als doel 

informatievoorziening aan eindbeleggers over duurzaamheidseffecten beleggingsproduct te vergroten, 

dat veel informatieverschaffing over duurzaamheidsrisico’s en kenmerken van veel fondsen in Nederland 

nog te algemeen is en 57% van de Nederlandse beleggingsfondsen hebben geen duurzame kernmerken. 

Het is daarbij dus wel wachten op een wereldwijde standaard omdat de huidige data om ESG te 

beoordelen niet 100% eenduidig zijn en is het nog steeds erg lastig voor vermogensbeheerders om 

bedrijven volledig op hun ESG rating te beoordelen omdat alle data daartoe nog niet beschikbaar zijn en 

kunnen zij u als belegger dus nog niet altijd 100% de juiste ESG investeringskeuzes laten maken.  

Duurzaam beleggen is dus nog steeds in ontwikkeling als de nieuwe norm, maar nog lang niet 100%....   

 

Duurzame beleggingen hebben een positieve invloed op bestrijden van klimaatcrisis. Investeringen in 

een klimaat-neutrale wereld zullen groeien. Tijdens de recente overstromingen in Limburg, België en 

Duitsland werd weer duidelijk dat het klimaatbeleid voor onze eigen toekomst steeds relevanter wordt. 

Iedereen die begint over de kosten van de klimaatcrisis leert zo ook na te denken over de kosten van het 

niet aanpakken van de klimaatcrisis vanaf 2021. U kunt als belegger besluiten om alleen te investeren in 

bedrijven die het beste scoren op de ESG meter van hun bedrijfstak, de best-in-class. U kunt zelfs een 

stapje verder gaan als u alleen belegt in bedrijven en sectoren die een positieve bijdrage leveren aan 

onze wereld. Dat noemen we impactbeleggen. Dat is alleen nog altijd niet makkelijk om 100% zuiver te 

beoordelen en aanvullend zijn veel impactbeleggingen niet beursgenoteerd en moet u dus altijd blijven 

zorgen voor voldoende spreiding in uw portefeuille, als blijvend basisprincipe voor alle beleggers. 



Beleggen in Opkomende Markten 2021  

Veel vermogensbeheerders & beleggingsanalisten waren begin 2021 nog positief over de ontwikkeling 

van bedrijven in opkomende markten, waarbij vooral Noordoost-Azië (China & India) als een kansrijk 

gebied wordt gezien vanwege hun snelle herstel na de Coronacrisis en omdat veel bedrijven zich daar 

goed ontwikkelen in vooral de IT/E-Commerce/Chip & Gezondheidszorg Sectoren en in 2021 bedraagt 

40% van die MSCI Emerging Markets Index inmiddels uit Chinese bedrijven en het aantal bedrijven in die 

Index is gestegen van 746 (2008) naar 1397 bedrijven in 2021: dus een goede, brede spreiding als basis. 

Daarbij worden China & Aziatische landen ook steeds minder afhankelijk van de Wereldeconomie (richten 

zich meer op zichzelf) en worden Opkomende Markten steeds minder verkouden als de USA niest, zoals 

China dat in 2020 bleef groeien ondanks de (Corona) crisis in USA/EU. Opkomend Azië (excl. Japan) is 12% 

van de wereldwijde Aandelenindex maar bedraagt nu 27% van de wereldeconomie & wereldwijde 

bedrijfswinsten. Daarbij liggen de beurskoersen en aandelenwaarderingen in Azië veel lager dan die in 

de USA (hoog tot zeer hoog) of Europa (laag tot normaal & soms hoog).  

Maar meerdere analisten wijzen erop dat het grote aandeel van Chinese aandelen in die Index ook tot 

meer risico kan leiden en dat is in 2021 gebleken toen de Chinese overheid ingreep bij IT/App/Sector 

bedrijven om vooral bij grote bedrijven hun machtsontwikkeling in te perken (net zoals USA & EU doen 

bij Big Tech bedrijven) en dat leidde in 2021 tot een sterke koersdaling van veel Chinese Bedrijven (MSCI 

China -9,20% 2021) en aanvullend staat het Chinese Vastgoedbedrijf Evergrande  sterk onder druk door 

haar enorme schulden (€ 260 miljard/wordt USA Lehman Brothers 2008 herhaald in China in 2021?) die 

nu niet kunnen worden afbetaald en dat leidde in veel Opkomende Markten Fondsen in 2021 dus tot een 

sterke daling. Omdat de USA rente op obligaties & US Dollar in waarde stijgt in 2021 heeft dat ook meestal 

een negatief effect op de aandelen Opkomende Markten, omdat minder beleggers voor die regio kiezen 

en dat speelt op dit moment (najaar 2021) dus ook: Opkomende Markten zijn nu veel minder populair. 

Daarbij scoorde (zie onderstaande tabel) het ene fonds (Dimensional EM Large Cap/+ 12,10%) veel beter 

dan het andere in 2021 (IShares BRIC -11,25%), waarbij dat komt door de betere & bredere spreiding die 

Dimensional toepast. Wij blijven zelf op basis van de analyses van vermogensbeheerders & beleggings-

specialisten wel positief over de kansen van beleggen in bedrijven van Opkomende Markten incl. China 

(2e economie ter wereld!), maar blijven klanten adviseren om vooral goed gespreid te blijven beleggen in 

meerdere regionale beleggingsfondsen en dus niet 100% in 1 Opkomende Markten Fonds. Beleggen in 

Opkomende Markten is niet zo risicovol als beleggen in Bitcoins, SPACS, Private Equity Investerings-

fondsen of via beleggingsplatforms in Individuele bedrijven. Lees daartoe onze aparte bijlage over hoe de 

beleggingswereld is veranderd in 2021….  

Beleggingsfondsen 2021  08-2021 1 jaar 3 jaar 5 jaar 

Ishares MSCI World Ucits ETF  22,83% 31,19% 14,15% 13,15% 

Ishares Core S&P 500 USA Ucits ETF  27,13% 31,49% 16,88% 16,12% 

Ishares MSCI Europe Ucits ETF   19,71% 32,32% 9,49% 8,68% 

Ishares MSCI Emerging Markets Ucits ETF 7,28% 25,83% 11,13% 8,70% 

Ishares China Large Cap Ucits ETF  -9,20% -2,87% 0,80% 3,00% 

Ishares BRIC 50 Opk. Markten Ucits ETF -11,25% -2,55% 6,60% 7,69% 

Dimensional EM Large Cap Equity  12,10% 31,18% 8,20% 7,93% 

 

Wat is nu relevant voor mij als belegger vanaf 2021? 

Naast een regionaal goed gespreide portefeuille (Wereld/USA/Europa/Azië-Opkomende landen) en naast 

groene Staatsobligaties in Bedrijfsobligaties & Obligaties Opkomende Markten beleggen is het ook goed 

om naar verschillende sectoren te kijken: sectoren die Hoog scoren (Gezondheidszorg /IT/Communicatie 

Diensten/Grondstoffen), sectoren die Neutraal scoren (Consumentenproducten/Energie/Materialen) & 

Negatief (Industrie/Financiële Bedrijven/Gereedschap) scoren en soms kan deze analyse van beleggings-

professionals waarde toevoegen aan uw portefeuille. Als u ook gelooft in duurzaam beleggen kan het 

beleggen in bepaalde sectorfondsen (mits beschikbaar) waarde toevoegen aan uw portefeuille, maar  

moeten we de geselecteerde fondsen kritisch analyseren op basis van hun risicoprofiel & sectorspreiding 

en de kansen die we zien in bepaalde sectoren ook benutten. Voor beleggers gaan we terug naar de basis: 

een vast bedrag storten levert op de langere termijn in een goed gespreide beleggingsportefeuille altijd 

een goed rendement op. Blijf breed gespreid beleggen in meerdere geselecteerde beleggingsfondsen of 

1 modelportefeuille met voldoende regionale & sectorspreiding en houdt vast aan die strategie om uw 

doel echt te bereiken, ook bij een tussentijds marktinzinking als die voorbij komt….          Life Supply 2021  


