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Het ABN AMRO Beleggingscomité vergadert op tweewekelijkse basis om macro-economische ontwikkelingen, risicofactoren en marktvooruitzichten 
te bespreken, in het kader van de tactische assetallocatie die gehanteerd wordt voor de verschillende risicoprofielen. Wilt u meer weten? Neem dan 
contact op met uw beleggingsadviseur.

positieve berichten over vaccins hebben ons gesterkt in de 

overtuiging dat in de loop van volgend jaar de groei van de 

wereldeconomie sterk en langdurig versnelt. Door de uitrol 

van verschillende noodvaccins met indrukkwekkende effecti-

viteit kunnen naar verwachting kwetsbare groepen en werk-

nemers in vitale beroepen worden beschermd tegen het 

virus. Dit zal regeringen vervolgens in staat stellen om in het 

tweede – en vooral het derde – kwartaal van 2021 de beper-

kende maatregelen aanzienlijk te verlichten. Het herstel van 

de economische groei kan dan snel op gang komen.

De verbeterende perspectieven voor 2021 staan echter haaks 

op de verslechterende vooruitzichten voor de korte termijn: 

er zijn nieuwe corona-besmettingsgolven en de beperkende 

maatregelen in grote economieën nemen toe. De verwach-

ting is dat de meeste grote ontwikkelde economieën in de 

laatste maanden van het jaar krimpen. Dit houdt in dat het 

macro-economische nieuws negatiever wordt. Tegelijkertijd 

kent China een periode van sterk economisch herstel dat de 

handel en de industrie ondersteunt.

Vanwege het toegenomen vertrouwen in ons basisscenario is 

het logisch om nu verder te kijken dan de zwakte op de korte 

De huidige omstandigheden vormen een 
goede basis voor een krachtig herstel vanaf 
het tweede kwartaal van 2021. Voor ABN 
AMRO is dit reden om meer risico aan de 
portefeuille toe te voegen. ABN AMRO 
doet beleggers de suggestie om te kiezen 
voor een overwogen positie in aandelen, 
met name door de weging in opkomende 
markten te vergroten.

De economie en de bedrijfsresultaten waren in het derde 

kwartaal wereldwijd sterker dan verwacht. Hoewel nega-

tieve krachten waarschijnlijk tot en met het eerste kwartaal 

van 2021 werkzaam blijven, zal het herstel in het tweede 

kwartaal van volgend jaar vermoedelijk sterker dan verwacht 

inzetten. We denken dat deze herstart van de economie in 

de daaropvolgende kwartalen een positief winstmomentum 

biedt.

We hebben opnieuw gekeken naar ons basisscenario, dat 

sinds de uitbraak van de coronapandemie de leidraad voor 

onze beleggingsvooruitzichten is geweest. De recente 

Voorsorteren op de herstart



termijn en beleggers in overweging te geven meer risico 

aan de portefeuilles toe te voegen. Wij denken dat het tijd 

is voor de volgende stap. Beleggers doen we de suggestie 

om voor te sorteren op het verwachte herstel en hun positie 

in aandelen uit te breiden van neutraal naar overwogen. Voor 

de financiering van de aankopen kan cash worden gebruikt. 

Hoewel de markten al zijn opgeveerd, denken we dat een 

overweging in aandelen op de langere termijn rendeert. 

Obligaties houden we onveranderd met een neutrale weging 

en we stappen uit de positie in hedgefondsen.

Aandelen: verschuivingen in regio- en sectorwegingen
De berichten over vaccins en de economische impact vinden 

plaats tegen een achtergrond van soepel beleid van centrale 

banken en begrotingsstimulering van de overheid. Centrale 

banken wereldwijd, waaronder de Amerikaanse Federal 

Reserve en de Europese Centrale Bank, zullen naar verwach-

ting alles blijven doen wat nodig is om de economische groei 

te bevorderen. Ook regeringen hebben hun steunprogram-

ma’s uitgebreid. In de Verenigde Staten is het nog onzeker 

wanneer er een nieuw stimuleringspakket komt, maar beide 

politieke partijen hebben hiervoor hun steun uitgesproken. 

In Europa is een herstelfonds van EUR 1,8 biljoen gevormd, 

hoewel de implementatie hiervan vertraging oploopt.

Groeiversnelling in opkomende markten
Als onderdeel van de vergroting van de positie in aandelen, 

doen wij beleggers ook de suggestie voor een aanpassing 

ten aanzien van de regio’s, door nu de opkomende markten 

de voorkeur te geven boven de ontwikkelde markten. Binnen 

de ontwikkelde markten handhaven we nog altijd een lichte 

voorkeur voor de VS boven Europa. 

We zijn positiever geworden over de opkomende markten. 

Dit is gebaseerd op de verwachte groeiversnelling in 2021, 

gesteund door de heropening van westerse economieën. 

De opkomende markten zullen profiteren van een aanzien-

lijke cyclische impuls in zowel de economische groei als de 

bedrijfswinsten. Daarbij komt dat de waarderingen in de 

opkomende markten aantrekkelijk zijn, in zowel relatieve als 

absolute zin, terwijl de waarderingen in de VS en Europa aan 

de hoge kant lijken te zijn. De opkomende markten, en China 

in het bijzonder, zullen naar verwachting ook baat hebben bij 

een afname van geopolitieke risico’s. De regering-Biden gaat 

waarschijnlijk een normaler buitenlandbeleid voeren, inclu-

sief samenwerking met bondgenoten, al blijft de opstelling 

tegenover China hard.

Sectorverschuiving: van consumptiegoederen naar 
financiële instellingen
Wat de sectorallocatie betreft, zijn we onveranderd positief 

over gezondheidszorg (overwogen) en industrie (overwogen) 

en geven we beleggers in overweging om de weging van de 

sector financiële instellingen te verhogen van onderwogen 

naar neutraal.

We verwachten dat de sector gezondheidszorg voorlopig de 

wind nog in de zeilen heeft dankzij het positieve marktsenti-

ment ten aanzien van vaccins. De sectoren industrie en finan-

ciële instellingen worden steeds aantrekkelijker, gesteund 

door de verwachte versnelling van de economische groei 

volgend jaar. En we voorzien een opwaardering van de finan-

ciële sector, ook al blijft de lage rentestand een horde. De 

sector is zwaar getroffen door de coronacrisis, maar banken 

zijn veel beter gekapitaliseerd dan tijdens de vorige financiële 

crisis. Dit komt door de beperkingen die aan de uitkering van 

dividend en de inkoop van aandelen zijn gesteld. De hervat-

ting hiervan volgend jaar zou dan ook een positieve koersre-

actie kunnen uitlokken.

De energiesector blijft onderwogen en we zijn inmiddels ook 

minder gecharmeerd van consumptiegoederen (van neutraal 

naar onderwogen). Laatstgenoemde sector heeft tijdens de 

pandemie sterk gepresteerd, zodat we voor volgend jaar een 

lichte terugval van de productvraag verwachten. Voor alle 

andere sectoren handhaven we een neutrale visie. 

Alternatieve beleggingen teruggebracht
In de laatste paar jaar hebben we in de defensievere risico-

profielen ook plaats ingeruimd voor hedgefondsen. Het doel 

hiervan was om het rendement van deze vastrentende porte-

feuilles te verbeteren zonder al teveel risico te lopen. Naast 

cash vormde een hedgefonds dat op de obligatiemarkten 

actief is, een alternatief voor obligaties. Nu we voorstellen 

cash weer aan het werk te zetten, geven we beleggers in 

overweging dat het een goed moment is om deze specifieke 

positie in alternatieve beleggingen af te bouwen. We blijven 

echter zoeken naar andere alternatieve beleggingen die in 

alle profielen waarde kunnen toevoegen. 

Global Investment Centre
Richard de Groot

Voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité
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Algemeen 
De in dit document aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toege-
spitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als 
een voorstel of aanbod tot 1) het kopen of verhandelen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen 
van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit 
dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepas-
sing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door 
ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via www.
abnamro.nl/beleggen. 

Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan 
te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie 
in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en 
zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. 
ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen.

Aansprakelijkheid 
ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten 
aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de 
informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. 

Auteursrecht en verspreiding 
ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, 
octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangebo-
den informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie 
uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenig-
vuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming 
van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk 
gebruik.

US Person Disclaimer Beleggen ABN AMRO Bank N.V. 
(“ABN AMRO”) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectie-
velijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act 
van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving 
van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor 
genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de beleggingsdienstverlening van ABN AMRO inclusief 
(maar niet beperkt tot) de hierin omschreven beleggingsproducten en beleggingsdiensten, alsmede 
de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [“US Persons” in de zin van 
vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of 
meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen.

Andere rechtsgebieden
Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven beleggingsdiensten 
en/of beleggingsproducten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar 
dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit 
document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de open-
baarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven 
beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO 
is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beleggingsdiensten en/of beleggingsproducten die in 
strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen.


