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De temperatuur in de snelkookpan die de obligatiemarkt is, lijkt op weg naar het   kookpunt. Na jaren van wereldwijd 
kunstmatig onderdrukte obligatierentes, zou de druk op de ketel nu wel eens te groot kunnen worden. Dat is de afgelopen 
twee maanden al te zien geweest in de markt voor Duitse staatsobligaties, toen het tempo van de rentestijgingen bij 
10-jarige Bunds in een paar dagen tijd zorgde voor dubbelcijferige koersverliezen voor beleggers. Hiermee werd weer eens 
aangetoond dat deze beleggingscategorie allesbehalve risicovrij is!

Omdat beleggers beginnen te beseffen dat er grenzen zijn aan de dominantie van de wereldwijde centrale banken bij de prijsvorming op de 
vastrentende markten, wordt nu duidelijk hoe flinterdun de veiligheidsmarges bij obligaties zijn. Bij de huidige buitengewone lage niveaus, hebben 
zelfs relatief kleine bewegingen van de obligatierente het potentieel om zware schade te bezorgen aan beleggers die te zelfgenoegzaam met deze 
beleggingscategorie zijn geworden.

Vastrentende waarden als een veranderend  
speelbord
Decennia lang hebben beleggers vastrentende waarden gezien als een 
stevig anker en een bron van stabiliteit voor hun portefeuille. Daarbij 
vertrouwden ze erop dat deze beleggingscategorie zou zorgen voor 
kapitaalbehoud, inkomsten, en diversificatie ten opzichte van risicovollere 
activa. Helaas zijn vastrentende waarden helemaal niet in staat om deze 
kenmerken te bieden als de rente tot nul daalt. Bij een rente die lager dan 
ooit is, verliest het renterisico niet alleen de mogelijkheid om te fungeren 
als stabilisator in portefeuilles, maar wordt die rente bovendien een 
potentiële verliesbron zodra de rente weer normaliseert. Met negatieve 
reële rendementen, vrijwel geen couponinkomsten en een aanzienlijk 
duration-risico in veel soorten traditionele vastrentende waarden, kunnen 
beleggers erg snel geld verliezen.
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Bron: Evergreen (links) per 2007, Federal Reserve, J.P. Morgan Asset Management (rechts) 
per 30/04/2015. Voorspellingen, projecties en andere verklaringen die vooruit blikken zijn 
gebaseerd op huidige aannames en verwachtingen. Ze zijn slechts ter illustratie bedoeld en 
dienen als indicatie voor wat er mogelijkerwijs kan gebeuren. Gezien de inherente onzekerheden 
en de risico´s die samenhangen met de voorspellingen, projecties en andere verklaringen die 
vooruit blikken, kunnen actuele gebeurtenissen, resultaten en rendementen verschillen van de 
resultaten zoals geschetst of ingeschat. 

Mogelijk staan we op een keerpunt, nu de Amerikaanse Federal Reserve 
(Fed) de rente wellicht voor het einde van dit jaar gaat verhogen. Dat zal 
dan voor het eerst in negen jaar tijd zijn. Bij de laatste verkrappingscyclus 
van de Fed, waren beleggers daar niet op voorbereid en steeg de korte 
rente dramatisch, waardoor veel beleggers met verliezen te maken 
kregen. Zou de geschiedenis zich kunnen herhalen? Het is de moeite 
waard om eens na te denken over die vraag.

Tussen 2004 en 2006, toen de Fed de rente verhoogde van 1% tot 5,25%, 
zat de markt er qua timing en omvang van deze verhogingen iedere keer 
naast met zijn verwachtingen. Dat leidde tot hogere rentes en verliezen 
voor beleggers met belangen in kortlopend schuldpapier. Nu we mogelijk 
aan de vooravond staan van een nieuwe verkrappingscyclus, is het zaak 
dat beleggers verder kijken dan alleen naar traditionele vastrentende 
waarden om hun portefeuilles te beschermen. 

Traditionele vastrentende waarden bieden geen 
bescherming meer 
De huidige situatie vraagt om een absolute return-strategie, 
aangezien traditionele vastrentende waarden mogelijk niet langer het 
beschermingsmiddel zijn dat ze altijd waren in periodes van dalende 
aandelenmarkten. De grafiek op de volgende pagina toont vier periodes 
van aanzienlijke aandelenvolatiliteit in de afgelopen 25 jaar, middels de 
rode stippellijnen die de MSCI World Index weergeven. De daartegen 
afgezette gekleurde balkjes tonen de prestaties van de verschillende 
obligatiecategorieën over dezelfde periode.

Het is duidelijk dat de meeste vastrentende categorieën niet de 
benodigde bescherming boden tijdens de dalende aandelenmarkten. 
De enige beleggingscategorie die zijn werk naar behoren deed, waren 
Amerikaanse staatsobligaties (US Treasuries), maar dat kwam grotendeels 
doordat de rente op deze obligaties was gestart vanaf een hoger niveau. 
Momenteel is de rente op US Treasuries ongeveer 2% en die op Duitse 
Bunds circa 1%. Met andere woorden, de rente op staatsobligaties 
biedt nu geen vangnet. De grafiek illustreert ook dat de rente daalde in 
alle getoonde periodes. Vandaag de dag ligt de obligatierente echter 
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al op of nabij de 0%, waardoor traditionele obligaties niet meer in 
staat zijn om bescherming te bieden bij aandelendalingen. Beleggers 
zouden er daarom goed aan doen om te kijken naar een strategie die 
niet is gecorreleerd aan de richting van het renteniveau en die echte 
diversificatie kan bieden ten opzichte van het aandelenrisico.

De vastrentende markten van vandaag de dag vereisen een 
beleggingsbenadering gericht op absolute return. Een dergelijke 
benadering omvat de mogelijkheid om tactisch en selectief posities in te 
nemen ten aanzien van het rente- en kredietrisico, en stelt beleggers in 
staat om toegang te krijgen tot niet-gecorreleerde bronnen van rendement. 
Ook kan met deze benadering een systematische beschermingsaanpak 
worden gehanteerd om het effect van neergangen te matigen en het 
risico te beperken met een focus op kapitaalbehoud, en kunnen hiermee 
portefeuilles worden samengesteld die ongeacht de marktomstandigheden 
of economische cyclus voor rendement kunnen zorgen. 

Deze op absolute return gerichte vastrentende benadering heeft het 
potentieel om een met couponrente vergelijkbaar rendement te bieden, bij 
een lagere volatiliteit dan traditionele markten en (belangrijker nog) met een 
lage tot ontbrekende correlatie met vastrentende waarden of aandelen.

Hoe dalende olieprijzen kansen creëren in een 
vastrentende portefeuille
Als praktisch voorbeeld van deze absolute return-benadering, kan 
gedacht worden aan de manier waarop de daling van de olieprijzen 
mogelijkheden heeft gecreëerd om rendement te generen met 
traditionele en alternatieve obligaties.

Paniekverkopen en uitstromen aan het eind van 2014 resulteerden 
in aantrekkelijke lage koersen van Amerikaanse high yield-obligaties 
(hoogrentende obligaties), wat ons een kans bood om ons belang hierin 
uit te breiden. Sindsdien heeft de bredere Amerikaanse high yield-markt 
een rendement geleverd van ongeveer 4%.

Op het moment van de olieprijsdaling, werden high yield-obligaties van 
energiebedrijven zonder onderscheid massaal verkocht, ongeacht de 
onderliggende fundamentele kredietkenmerken. Dit zorgde voor een 
aantrekkelijke kans om het belang in de sector uit te breiden door middel 
van traditionele cash-obligaties en short-posities via credit default swaps 
(CDS). We voegden obligaties toe die zich kenmerkten door een lage 
schuldratio, een sterke liquiditeit, olie-hedges, geen korte looptijden en 
een gerelateerdheid aan aardgas in aanvulling op olie. Via CDS namen we 
ook short-posities in specifieke oliedienstverleners met een gevoeligheid 
voor bezuinigingen op de kapitaaluitgaven. High yield-obligaties van de 
energiesector zijn dit jaar met bijna 7% gestegen, waarmee ze het beter 
doen dan de bredere high yield-markt. 

We hebben ons belang in high yield-obligaties opportunistisch verhoogd met 
maar liefst 15% in de afgelopen zes maanden. Bij het zoeken naar waarde in 
de high yield-markt kijken we naar drie kenmerken: een beloning in de vorm 
van betere obligatierentes, lagere correlaties voor het leveren van betere 
risico-gecorrigeerde rendementen, en een premie qua liquiditeit.  

De flexibiliteit om opportunistisch te zijn 
Een ander interessant voorbeeld wordt geboden door gesecuritiseerde 
niet-agentschapseffecten, waar we toegang hebben tot 
rendementen die worden ondersteund door een verbetering van het 
consumentensentiment in de Verenigde Staten, zonder een significant 
renterisico te nemen. We hebben ingespeeld op deze kans via een bèta-
posite in solide eersteklas en Alt-A legacy mortgage backed securities 
(hypotheekgedekte effecten) van niet-agentschappen, die steun genieten 
van sterke technische factoren en die waarschijnlijk goed zullen presteren 
als de Amerikaanse huizenprijzen stijgen. We hebben ook gestreefd naar 
alpha-kansen in de minder bezochte delen van de markt, onder meer 
door het kopen van obligaties van lagere kwaliteit met korting.

Misschien wel het allerbelangrijkste, gezien de opgelopen volatiliteit 
in de obligatiemarkten, is dat we gebruik maken van ons cash-geld 
en dat ons belang in cash daardoor beduidend lager is geworden. 
Voorheen weerspiegelde onze hoge cash-positie onze prioriteiten 
van kapitaalbehoud en risicoafdekking in een omgeving van beperkte 
mogelijkheden, maar nu staan   we klaar om te profiteren van een snel 
verschuivend kansenaanbod. 

Als de koersen los komen te staan van de onderliggende fundamentals 
en hun correlatie met de werkelijke waarde verliezen, zullen we cash 
inzetten om te fungeren als   aanbieder van liquiditeit, wat ons in staat 
stelt om te profiteren van aanzienlijk ontwrichte markten.

Nu de markten dichterbij extreme omstandigheden komen, zijn wij ons 
boodschappenlijstje aan het maken. In plaats van mogelijk gedwongen te 
zijn tot het verkopen van effecten in een slechte markt om terugverkopen 
te kunnen betalen, zullen wij juist goed zijn gepositioneerd om liquiditeit te 
benutten wanneer die zeer waardevol wordt. We zouden hier bijvoorbeeld 
als eerste naar kunnen streven op het gebied van credit default swaps, een 
historisch gevoelig segment. Mogelijk zullen we overwegen om afstand 
te doen van synthetische afdekkingen die aanzienlijke outperformance 
hebben geleverd, waardoor we per saldo een sterkere long-positie in 
de markten zouden krijgen. Vervolgens zouden we ons belang in credit 
default swaps opportunistisch kunnen verhogen, daar waar de kansen zich 
voordoen, om ons daarna te richten op relatievewaardekansen in cash-
obligaties met onsamenhangende relaties. 

De volatiliteit kan traditionele vastrentende beleggers misschien 
wegjagen uit de winkel, maar wij verwelkomen deze juist als een kans om 
te gaan shoppen met korting.
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Bron: Bloomberg, Barclays per 30/04/2015. US Treasuries, Amerikaanse staatsobligaties (UST): Barclays U.S. Treasury Index. High Yield, hoogrentende obligaties (HY): Barclays U.S. HY Index. 
Emerging Markets Debt, schuldpapier uit opkomende markten (EMD): Barclays EMD (USD) Index. Investment Grade, obligaties uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit (IG): Barclays 
IG Corporate Index
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Dit is een document voor promotionele doeleinden. De visies hierin moeten dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling om beleggingen of belangen te kopen of te 
verkopen. Het is volledig ter beoordeling van de belegger of hij vertrouwt op de informatie in dit document. Alle research in deze publicatie is verkregen door J.P. Morgan Asset 
Management, die op basis daarvan voor eigen doeleinden actie kan hebben ondernomen. De resultaten van dergelijke research worden als aanvullende informatie beschikbaar gesteld 
en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de standpunten van J.P. Morgan Asset Management. Alle voorspellingen, cijfers, opinies, verklaringen van financiële marktontwikkelingen 
en beleggingstechnieken en -strategieën zijn, tenzij anders weergegeven, die van J.P. Morgan Asset Management per de datum van dit document. Ze worden geacht nauwkeurig te zijn 
op het moment van schrijven, maar zijn niet noodzakelijk allesomvattend en de nauwkeurigheid kan niet worden gegarandeerd. 

Ze kunnen zonder verwijzing of kennisgeving aan u worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de waarde van beleggingen en het inkomen daaruit kan fluctueren al naar gelang 
de marktomstandigheden en fiscale regels. De mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Schommelingen in de 
wisselkoersen kunnen een negatief effect hebben op de waarde, koers of inkomsten uit het product (de producten) of de onderliggende buitenlandse beleggingen. In het verleden 
behaalde resultaten en inkomsten bieden geen garantie voor het toekomstige rendement. Er is geen garantie dat voorspellingen ook daadwerkelijk uitkomen. Hoewel het streven is 
om de beleggingsdoelstelling van het beleggingsproduct (of de producten) te bereiken, is er geen garantie dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. 

J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met  
J.P. Morgan Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. 
U dient er tevens rekening mee te houden dat de uit de gesprekken met u voortkomende informatie en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset 
Management, in overeenstemming met het privacybeleid van de Europese registratieautoriteit (EMEA). Dit kunt u raadplegen via de volgende website: www.jpmorgan.com/pages/privacy. 

Het kan zijn dat het product in uw jurisdictie niet over een vergunning beschikt of dat het aanbieden ervan aan beperkingen onderhevig is. Het is de verantwoordelijkheid van de 
belegger om zichzelf op de hoogte te stellen van de wetten en regelgeving van de betreffende jurisdictie en deze na te leven. We raden beleggers aan om voorafgaand aan iedere 
beleggingsbeslissing advies over de regelgeving en juridisch en fiscaal advies in te winnen over de gevolgen van een belegging in het product (of de producten). Aandelen of andere 
belangen mogen niet direct of indirect worden aangeboden aan of gekocht worden door mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Alle transacties dienen te worden gebaseerd op de 
meest recente Essentiële beleggersinformatie en volledige prospectussen. Een exemplaar van het prospectus, de Essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van 
de SICAVs naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., EBBC, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Luxemburg, uw financiële 
adviseur of uw regionale J.P. Morgan Asset Management contactpersoon.
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Amsterdam, Nederland, gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten. 
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