
Geduld is een schone zaak…. zeker bij beleggen. We hebben er even op 
moeten wachten maar in het derde kwartaal lijkt de economische ‘zwaar-
tekracht’ dan eindelijk vat te hebben gekregen op de euro. Voor onze 
beleggingsportefeuilles is dit goed nieuws. Waarom dat zo is, en wat er 
in het afgelopen kwartaal nog meer gebeurde, leest u in de inleiding van 
deze Strategiebrief.

S T R A T E G I E B R I E F

Amsterdam, oktober 2014

OKTOBER  2014   |    1

��"�#%�

��������

����!���

����#���

��������

��������

��������

����!���

����#���

���	
�
�
��
�$"��

���	
�
�
��
�$" �

���	
�
�
��
�$#��

���	
�
�
��
�$# �

���	
�
�
��
�$$��

�$�	
�
�
��
�$$ �

�$�	
�
�
��
�����

���	
�
�
��
��� �

���	
�
�
��
�����

��
��

��
��
�

��	
�����	����	����������������	�����	���������������
"'&"���#!"$�

��������������

���������������

�����������������$$$�������������������

sĂůƵƚĂƉŽůŝƟĞŬ�ŝƐ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ũĂƌĞŶ�ŚĞĞŶ�ĞĞŶ�ǌĞĞƌ�ŬƌĂĐŚ-
ƟŐ� ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ� ŐĞďůĞŬĞŶ� Žŵ� ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ� ƉƌŽďůĞ-
men te bestrijden. Door de marktprijs van de eigen 
ŵƵŶƚ�ƚĞ�ǀĞƌůĂŐĞŶ͕�ǁŽƌĚƚ�ĚĞ�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƟĞƉŽƐŝƟĞ�ǀĂŶ�
het bedrijfsleven versterkt. Het stelt landen daar-
ŵĞĞ�ĞīĞĐƟĞĨ�ŝŶ�ƐƚĂĂƚ�ĞĞŶ�ĚĞĞů�ǀĂŶ�ĚĞ�͚ƌĞŬĞŶŝŶŐ͛�ĂĂŶ�

haar handelspartners te presenteren. De inzet van 
dit wapen kan dan ook tot grote spanningen tussen 
ůĂŶĚĞŶ�ůĞŝĚĞŶ͘��ŝƚ�ŚŽĞŌ�ĞĐŚƚĞƌ�ŶŝĞƚ�ĂůƟũĚ�ŚĞƚ�ŐĞǀĂů�
te zijn. Soms vormt het de weg van de minste weer-
stand en stemmen handelspartners er, uit welbegre-
pen eigenbelang, mee in. 
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De meest bekende voorbeelden van dergelijke va-
luta-akkoorden zijn ongetwijfeld het Plaza-Akkoord 
(september 1985) en het Louvre-Akkoord (febru-
ari 1987), waarbij de Verenigde Staten, Frankrijk, 
West-Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Japan 
afspraken maakten over de wisselkoers van de Ame-
rikaanse dollar. In 1985 werd overeengekomen dat 
de Amerikaanse munt mocht verzwakken om zo 
ƉƌŽƚĞĐƟŽŶŝƐƟƐĐŚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ��ŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ�
overheid te ontlopen. Het Amerikaanse bedrijfsle-
ven leed op dat moment sterk onder de dure dollar. 
�ŽŽƌ� ŚĞƚ� ƌĞƐƚƌŝĐƟĞǀĞ� ŵŽŶĞƚĂŝƌĞ� ďĞůĞŝĚ� ǀĂŶ� &ĞĚĞ-
ƌĂů�ZĞƐĞƌǀĞͲǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�sŽůĐŬĞƌ�ǁĂƐ�ĚĞ�ŬŽĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�
�ŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞ�ŵƵŶƚ�ŝŶ�ŬŽƌƚĞ�ƟũĚ�ϱϬй�ŽƉŐĞůŽƉĞŶ͘�,Ğƚ�
WůĂǌĂͲ�ŬŬŽŽƌĚ� ďůĞĞŬ� ďŝũǌŽŶĚĞƌ� ĞīĞĐƟĞĨ͕ � ŝŶ� ĂŶĚĞƌ-
ŚĂůłĂĂƌ�ǀĞƌǌǁĂŬƚĞ�ĚĞ�ĚŽůůĂƌ�ǁĞĞƌ�ŵĞƚ�ϱϬй͘�/Ŷ�ϭϵϴϳ�
werd daarom door dezelfde landen overeengeko-
men dat de koers van de dollar weer zou moeten 
stabiliseren. Om dit mogelijk te maken, stemden de 
ĚĞĞůŶĞŵĞŶĚĞ� ůĂŶĚĞŶ�ŚĞƚ� ĮƐĐĂůĞ� ĞŶ�ŵŽŶĞƚĂŝƌĞ� ďĞ-
ůĞŝĚ�ŽƉ�ĞůŬĂĂƌ�ĂĨ͘ �,ŽĞǁĞů�ŚĞƚ�ŵĞĞƌ�ŵŽĞŝƚĞ�ŬŽƐƩĞ�Žŵ�
ĚĞ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ŵĂƌŬƚĞŶ�ƚĞ�ŽǀĞƌƚƵŝŐĞŶ͕�ŚĞĞŌ�ŽŽŬ�ŚĞƚ�
Louvre-Akkoord zijn waarde bewezen.

sĂůƵƚĂƉŽůŝƟĞŬ�ǁŽƌĚƚ� ĞĐŚƚĞƌ� ŶŝĞƚ� ĂůƟũĚ� ŽƉĞŶůŝũŬ� ďĞ-
dreven en bezegeld met akkoorden. Vanaf 2003 
mocht de Amerikaanse dollar, zonder gemor, sterk 
ǀĞƌǌǁĂŬŬĞŶ�Žŵ�ŶĂ�ŚĞƚ�Ƶŝƚ�ĞůŬĂĂƌ�ƐƉĂƩĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�͚ŝŶ-
ternet bubble’ een diepe recessie in de Verenigde 
^ƚĂƚĞŶ� ĂĨ� ƚĞ�ǁĞŶĚĞŶ͘�DĞĞƌ� ƌĞĐĞŶƚ� ŚĞĞŌ� :ĂƉĂŶ� ĚĞ�
ruimte gekregen van haar belangrijkste handelspart-
ners om haar yen te devalueren als onderdeel van 
het op economische groei gerichte ‘Abenomics’-pro-
gramma. De yen deprecieerde in 2013, ten opzichte 
ǀĂŶ�ĚĞ�ĞƵƌŽ͕�ŵĞƚ�ƌƵŝŵ�ϭϴй͘

Nu lijkt het de beurt aan de euro. Om het gevaar van 
ŚĞƚ�ŽŶƚƐƚĂĂŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĚĞŇĂƚŽŝƌĞ�ƐƉŝƌĂĂů�ƚĞ�ďĞƐƚƌŝũĚĞŶ�
ŚĞĞŌ�ĚĞ��ƵƌŽƉĞƐĞ��ĞŶƚƌĂůĞ��ĂŶŬ͕�ŽŶĚĞƌ�ĂĂŶŵŽĞĚŝ-
ŐŝŶŐ� ǀĂŶ� ŚĞƚ� /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ�DŽŶĞƚĂŝƌĞ� &ŽŶĚƐ͕� � ďĞ-
ƐůŽƚĞŶ�ĮŶĂŶĐŝģůĞ�ĂĐƟǀĂ�ŽƉ�ƚĞ�ŐĂĂŶ�ŬŽƉĞŶ�ĞŶ�ǌŽ�ĞǆƚƌĂ�
euro’s op de markt te brengen. De dollarprijs van 
ĞĞŶ� ĞƵƌŽ� ĚĂĂůĚĞ� ŝŶ� ĂŶƟĐŝƉĂƟĞ� ŚĞƚ� ĂĐŚƚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞ�
kwartaal reeds van $ 1,37 naar $ 1,26, een daling 
ǀĂŶ�ϴй͘�,Ğƚ�ŶĂĚƌƵŬŬĞůŝũŬĞ�ǌǁŝũŐĞŶ�ǀĂŶ�tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ�
en Tokyo kan, ons inziens,  als instemming worden 
opgevat. Voor zowel de Verenigde Staten als Japan 
vormt de malaise in de eurozone, een belangrijke af-
zetmarkt voor beide landen, een bedreiging voor de 
eigen economie. Voor de Verenigde Staten geldt als 
bijkomend voordeel dat een wat duurder wordende 
dollar de opwaartse druk op het algemene prijspeil 
;ŝŶŇĂƟĞͿ�ǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚ͘�,ŝĞƌĚŽŽƌ�ŬƌŝũŐƚ�ĚĞ�&ĞĚĞƌĂů�ZĞ-
ƐĞƌǀĞ�ŵĞĞƌ�ƟũĚ�Žŵ�ŚĂĂƌ�ŵŽŶĞƚĂŝƌĞ�ďĞůĞŝĚ�ƚĞ�ŶŽƌŵĂ-
liseren.

KƉƟŵĂůĞ�Dŝǆ, de bakermat voor de door ons be-
ŚĞĞƌĚĞ� ŵĂĂƚǁĞƌŬƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞƐ͕� ŚĞĞŌ� ŝŶ� ŚĞƚ� ĚĞƌĚĞ�
ŬǁĂƌƚĂĂů�ƐƚĞƌŬ�ŐĞƉƌŽĮƚĞĞƌĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌǌǁĂŬŬŝŶŐ�ǀĂŶ�
ĚĞ�ĞƵƌŽ͘��ŽŽƌ�ŽŶǌĞ�ŬĞƵǌĞ�Žŵ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�ϱϬй�ǀĂŶ�ĚĞ�
portefeuille buiten de euro te beleggen, werd de va-
lutaire rugwind goed benut. Dit kan misschien wel 
het best worden geïllustreerd aan de hand van de 
Ϭ͕ϯϳϱй�h^�dƌĞĂƐƵƌǇ�ϮϬϭϲ, een kortlopende Ameri-
kaanse staatlening, die wij in maart 2013 aan onze 
portefeuilles hebben toegevoegd en begin augustus 
ŶŽŐ�ǀĞƌĚĞƌ�ŚĞďďĞŶ�ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ͘��ĞǌĞ�ŽďůŝŐĂƟĞ�ŝƐ�ĚŽŽƌ�
ons niet geselecteerd op het aanvangsrendement, 
ŵĂĂƌ�ŽŵĚĂƚ�ŚĞƚ�ĞĞŶ�ĞĸĐŝģŶƚĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ǁĂƐ�Žŵ��ŵĞ-
ƌŝŬĂĂŶƐĞ� ĚŽůůĂƌƐ� ŽƉ� ƚĞ� ŶĞŵĞŶ� ŝŶ� Ƶǁ� ĞƵƌŽͲĞīĞĐƚĞŶ�
depot. Door de verzwakking van de euro leverde 
deze ‘saaie’ belegging in het derde kwartaal een 
ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ŽƉ�ǀĂŶ�ŵĂĂƌ�ůŝĞĨƐƚ�ϳй͊�

Onze best presterende belegging in het achterlig-
gende kwartaal was echter tŝƐĚŽŵ� dƌĞĞ� :ĂƉĂŶ�
,ĞĚŐĞĚ��ƋƵŝƚǇ�&ƵŶĚ. Dit fonds, dat in Japanse aan-
delen belegt maar waarbij geen blootstelling wordt 
verkregen aan de Japanse yen maar aan de Ameri-
kaanse dollar, rendeerde in het derde kwartaal maar 
ůŝĞĨƐƚ�нϭϱй͘�KǀĞƌŝŐĞŶƐ�ĚƌŽĞŐĞŶ�ŶĂŐĞŶŽĞŐ�ĂůůĞ�ďĞůĞŐ-
ŐŝŶŐĞŶ�ƉŽƐŝƟĞĨ�ďŝũ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞƌĞƐƵůƚĂĂƚ�ŚĞƚ�
ĂĨŐĞůŽƉĞŶ� ŬǁĂƌƚĂĂů͘� �ůůĞĞŶ� ĚĞ� �ƵƌŽƉĞƐĞ� ĂĂŶĚĞůĞŶ-
beleggingen noteerden per saldo een klein verlies. 
Tegenvallende economische ontwikkelingen, mede 
ĂůƐ� ŐĞǀŽůŐ� ǀĂŶ�ĚĞ�ZƵƐƐŝƐĐŚĞ� ŝŵƉŽƌƚƐĂŶĐƟĞƐ͕�ŵĂĂŬ-
ƚĞŶ� ĚĂƚ� ĚĞ� �ƵƌŽƉĞƐĞ� ĂĂŶĚĞůĞŶŵĂƌŬƚĞŶ� ĞĞŶ� ƐƚĂƉũĞ�
terugdeden. 

The Plaza Hotel, New York
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In bovenstaande tabel vindt u ons vertrouwde 
overzicht van beleggingsgraadmeters. Wanneer 
deze naast die uit de Strategiebrief van juli wordt 
gelegd, valt op dat de rendementen voor de aande-
lenmarkten in lokale valuta nauwelijks zijn gewij-
zigd. Door de zwakte van de euro is het rendement 
ǀĂŶ� D^�/� tŽƌůĚ� /ŶĚĞǆ� ĞĐŚƚĞƌ� ƚŽĞŐĞŶŽŵĞŶ� ǀĂŶ�
нϱ͕ϳй�ƚŽƚ�нϭϭ͕ϲй͘�

�Ğ�ƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ďĞůĞŐŐŝŶŐƐŵŝǆ�ŝƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�
derde kwartaal licht aangepast. Zo hebben wij 
(gedeeltelijk) winstgenomen op >^W� >ŝĨĞ� ^ĐŝĞŶĐĞƐ�
&ƵŶĚ͕� �ŝŵĞŶƐŝŽŶĂů� �ŵĞƌŐŝŶŐ� DĂƌŬĞƚƐ� dĂƌŐĞƚĞĚ�
sĂůƵĞ� &ƵŶĚ͕� DŽƌŐĂŶ� ^ƚĂŶůĞǇ� &ƌŽŶƟĞƌ� DĂƌŬĞƚƐ�

Opvallende dissonant vormde de olieprijs. Deze 
daalde scherp in het derde kwartaal. De prijs voor 
ĞĞŶ�ǀĂƚ�EŽŽƌĚǌĞĞͲŽůŝĞ� ;�ƌĞŶƚͿ�ĚĂĂůĚĞ͕�ŐĞŵĞƚĞŶ� ŝŶ�
ĚŽůůĂƌƐ͕�ŵĞƚ�ŵĂĂƌ�ůŝĞĨƐƚ�ϭϲй͘�,ŽƉĞůŝũŬ�ĚŽĞƚ�Ƶ�Ğƌ�Ƶǁ�
ǀŽŽƌĚĞĞů�ŵĞĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƉŽŵƉ͊

Met hartelijke groet,

Michel Alofs, Ivan Moen en Jaap Westerling

ZĞŶĚĞŵĞŶƚ�ŝŶ�ϮϬϭϰ�;ƚͬŵ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌͿ in lokale valuta in euro

D^�/�tŽƌůĚ�/ŶĚĞǆ нϰ͕ϳй нϭϭ͕ϲй

D^�/��ƵƌŽƉĞ�/ŶĚĞǆ� нϰ͕ϱй нϰ͕ϱй

^ΘW�ϱϬϬ�/ŶĚĞǆ�;ΨͿ нϲ͕ϳй нϭϲ͕ϱй

D^�/��ŵĞƌŐŝŶŐ�DĂƌŬĞƚƐ�/ŶĚĞǆ нϮ͕ϵй нϵ͕ϱй

EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ƐƚĂĂƚƐŽďůŝŐĂƟĞƐ нϴ͕ϱй нϴ͕ϱй

�ƵƌŽƉĞƐĞ�ďĞĚƌŝũĨƐŽďůŝŐĂƟĞƐ нϲ͕ϴй нϲ͕ϴй

,&Zy�'ůŽďĂů�,ĞĚŐĞ�&ƵŶĚ�/ŶĚĞǆ� нϭ͕ϯй нϭ͕ϭй

Goud ($) нϬ͕Ϯй нϵ͕ϰй

KůŝĞ͕��ƌĞŶƚ�;ΨͿ Ͳϭϰ͕ϲй Ͳϲ͕ϳй

&ƵŶĚ�ĞŶ�DĂƌŬĞƚƐ�sĞĐƚŽƌ�ZƵƐƐŝĂ��d& waardoor de 
ĂĂŶĚĞůĞŶǁĞŐŝŶŐ�ƉĞƌ�ƐĂůĚŽ�ĂĨŶĂŵ�ƚŽƚ�ĐŝƌĐĂ�ϱϮй�ĂĂŶ�
het einde van het kwartaal. DŝŶƚ�dŽǁĞƌ��ƌďŝƚƌĂŐĞ�
&ƵŶĚ is daarentegen nieuw opgenomen in onze 
KƉƟŵĂůĞ�Dŝǆ�;ǌŝĞ�ŽŽŬ�^ƚƌĂƚĞŐŝĞďƌŝĞĨ�ƐĞƉƚĞŵďĞƌͿ͘


