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1e kwartaal 2020 2e kwartaal 2020 3e kwartaal 2020 4e kw 20 / 1e kw 21

Uitbraak van hét Virus!   Een gezond revalidatieproces,    zonder terugkerende blessures  op lange termijn! 

Koersbeweging in   “normaal” scenario 

AEX in februari 
ruim 630 pnt. 

AEX eind maart 
op 380 pnt. 



1e kwartaal 2020 2e kwartaal 2020 3e kwartaal 2020 4e kw 20 / 1e kw 21

Echter, wij hebben een fikse blessure en lopen momenteel een marathon op hoge 
snelheid. Gevoed door een mix van anabolen steroïden, (lees: de centrale banken!)



Hoe verloopt onze race tot op heden? 

Hoog slot met dito waarderingen op de wereldwijde beurzen in 2019
Virusuitbraak 1e kwartaal 2020, gevolg extreme dalingen, paniek!
Centrale banken grijpen hard in, niets is te gek…
Shorters (profs gericht op dalingen) zitten verkeerd in de markt
FOMO, de trein rijdt op volle vaart en we proberen in te springen

Hoe nu verder lopen?

Marathon nu niet uitlopen,  Geef de blessure rust,  En kom daarna sterker terug! 
Onrustig 2e kw Stabiliteit 3e kw Herstel 4e kw / 1e kw 21



Wat zijn verdere invloeden tijdens onze loop? 

Onrust op de oliemarkt, huidig niveau +/- 40 USD, Goldman roept 65 USD in 2021
Verlaging van wereldwijde economische groei, (OESO, dd. 10-6-20)

Europese groei, verwachte krimp van 9,1% en voor volgend jaar herstel van 6,5%
Amerikaanse groei verwachte krimp 2020 van 7,3%, voor 2021 herstel van 4,1%

Mits er geen tweede virus golf over heen komt!

Wat gaat de rentemarkt doen, momenteel licht stijgende
Verkiezingen komende november in Amerika, Biden loopt momenteel aan kop    
Verstandhouding Zuid versus Noord Europa



Hoe kom je wel aan de finish zonder blessures?

Zorg te allen tijde voor een goede basis bij  het 
hardlopen, 

> spreiding in risicoklasse bij beleggen

Wil niet gelijk te hard gaan en neem geen onnodige 
risico’s, ga niet over je grenzen,

> denk aan je risicoprofiel bij beleggen

Vergaloppeer je niet en heb een lange adem, 
> beleg met een lange termijn visie
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