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Sparinvest Strategische  

Asset Allocatie Fondsen  
Rendement 

in Euro Minimum Securus Balance Procedo Equitas 

Laatste 3 maanden -6,8% -10,3% -15,2% -18,4% -26,1% 

Sinds 1 januari 2020 -6,8% -10,3% -15,2% -18,4% -26,1% 

Laatste 12 maanden -5,5% -7,6% -10,6% -12,9% -19,0% 

Laatste 36 maanden* -1,5% -2,1% -2,9% -3,6% -5,7% 

Laatste 60 maanden*  -0,7% -0,8% -1,0% -2,1% 

Datum: 31 maart 2020     

* Rendementen voor 36 en 60 maanden zijn geannualiseerd. Historische rendementen in euro’s worden alleen gegeven ter illustratie en zijn als zodanig geen weergave van de 

verwachtingen van Sparinvest voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

 

Kwartaalbericht 

 
 Het corona-virus heeft de wereld letterlijk tot stilstand ge-

bracht en zorgde voor zware verliezen op financiële 

markten. De aandelenbeursgraadmeter, MSCI World, ver-

loor 19,2% in het eerste kwartaal in euro. Ook staatsobli-

gaties en andere kredietleningen daalden in waarde en 

kenden ongekende beweeglijkheid;  

 De mix-fondsen kenden de zwaarste verliezen in hun be-

staan en zelfs sterker dan tijdens de financiële crisis van 

2008-09;   

 Deze verliezen zijn teleurstellend. Tegelijkertijd is het heb-

ben van een bewezen beleggingsstrategie en het vast-

houden eraan, juist nu van cruciaal belang. Zo is van te-

voren bepaald dat de verdeling tussen aandelen en obli-

gaties binnen bepaalde bandbreedtes moet blijven. Door 

dit vooraf vastgestelde beleid werden op 18 maart obli-

gaties verkocht ten faveure van aandelen.  

 Headlines  
 

 Net op het moment dat de spanningen tussen VS en 

China afnamen en de economische vooruitzichten verbe-

terden, zijn we in een totaal nieuwe omgeving terecht 

gekomen. Nooit eerder zijn binnen een maand de voor-

uitzichten gedraaid van een aantrekkende economische 

groei naar een groeivertragingsscenario tot een recessie. 

Sommigen spreken inmiddels van een aanstaande de-

pressie.  

 Ook de snelheid waarmee nieuwe beleidsmaatregelen 

worden geïntroduceerd zijn ongekend. Hoe diep en hoe 

lang de recessie gaat duren is totaal onduidelijk. Dit 

maakt het navigeren door deze crisis extra moeilijk. Maar 

om toch een lichtpuntje te noemen – de afgelopen we-

ken zijn alle systemen en IT-infrastructuur zeer nadrukke-

lijk getest. Ondanks dat bijna iedereen van Sparinvest 

vanuit huis werkt konden alle transacties worden uitge-

voerd en kenden we geen operationele problemen.  
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Bouwstenen: Obligaties 

 
 Het corona-virus had ook een grote invloed op de obli-

gatiemarkten. Normaal gesproken reageren obligaties 

rustiger op externe schokken dan aandelen, maar ook 

obligatiebeleggers zullen de afgelopen weken waar-

schijnlijk nooit vergeten. Daar was de paniek mogelijk 

zelfs nog groter dan voor aandelenbeleggers.  

 Aan het begin van de crisis reageerden obligaties zoals 

verwacht. Eind februari, begin maart stapten beleggers uit 

aandelen en zochten hun heil in veiligere obligaties. Dit 

zorgde wereldwijd voor snel dalende rentes en hogere 

obligatiekoersen. Daarna kwam de ommekeer - in de 

tweede week van maart, toen de omvang van de crisis 

pas echt goed duidelijk werd. Overheden kondigden grote 

steunpakketten aan om de crisis te beteugelen, waarop 

obligatiebeleggers zich afvroegen wie voor deze kosten 

zou opdraaien. Zij verlangden een hogere rente ter com-

pensatie voor het hogere risico. Nog belangrijker waren 

de stijgende risicopremies. Kortom, dalende obligatie-

koersen voor traditionele staatsobligaties en nog grotere 

verliezen voor de meer risicovolle obligaties.  

 Staatobligaties: onze lange looptijd staatsobligaties verlo-

ren 1,2% in het afgelopen kwartaal en de korte staats-

obligaties leverden 0,5% in. Het beleggen in Deense hy-

potheekleningen had een negatieve bijdrage door de op-

lopende risicopremie.   

 De andere obligatiecategorieën zagen verder oplopende 

verliezen door stijgende risicopremies en afnemende li-

quiditeit. Obligaties van hoge krediet kwaliteit hielden de 

schade beperkt tot -3%, converteerbare obligaties -12% 

en obligaties uit opkomende landen verloren 12 tot 14%. 

High Yield -16%.  

Bouwstenen: Aandelen 

 De MSCI World index verloor niet alleen 19% in het kwar-

taal, het kreeg ook de twijfelachtige reputatie van de snel-

ste beurskrach in de geschiedenis. Vanaf het hoogtepunt 

op 19 februari tot het (voorlopige) dieptepunt op 23 maart 

verloor de beurs maar liefst 34% van haar waarde.  

 Er zaten nauwelijks verschillen tussen de verschillende 

regio’s. Misschien het meest opvallend nog wel is dat 

beurzen in China, Japan en Korea minder sterk daalden 

dan de rest van de wereld. Hoewel zij als eerste werden 

getroffen door het corona virus zorgden opkooppro-

gramma’s van de overheid (China), snelle beteugeling van 

het virus (Korea) of lage waarderingen en uitstekende ba-

lansen (Japan) voor betere beursprestaties dan bijvoor-

beeld Europa en de VS. Hier in het westen lijken we toch 

vooral overvallen door het virus.   

 Wel zaten er grote verschillen tussen verschillende beleg-

gingsfactoren. Zo daalden kleinere bedrijven met maar 

liefst 28% (MSCI World Small cap index) doordat beleg-

gers vrezen dat zij minder goed bestand zijn tegen de 

crisis. Waardeaandelen bleven eveneens achter bij de 

rest met een verlies van 25%. De momentum factor le-

verde daartegen een positieve bijdrage. Sectoren als 

energie en financiële waarden verloren maar liefst 43% 

en 30%. 

 De teleurstellende prestaties van de mixfondsen is vooral 

toe te schrijven aan de aandelenportefeuilles. De samen-

stellingen van alle vier de mixfondsen is gelijk, alleen de 

weging verschilt per fonds. De aandelenportefeuille leed 

niet alleen aan de slechte prestaties op wereldwijde aan-

delenmarkten, maar ook aan de factorblootstellingen als 

small caps en waarde. Het negatieve effect van deze fac-

tor blootstelling was ongekend. Ter vergelijking – tijdens 

de financiële crisis eind 2008, presteerden waardeaande-

len juist beter dan gemiddeld en kleine bedrijven bleven 

slechts met 3%-punt achter, in plaats van 9%-punt nu. 

Alleen bij het uiteenspatten van de IT zeebel in 2000 ble-

ven small caps zover achter bij large caps, om de vol-

gende twee jaar vervolgens ruim 30% beter te presteren!  

 Op het moment van schrijven, 9 april 2020, zien we in de 

meeste ontwikkelde landen vroege tekenen van een piek 

in virusgevallen. Beurzen hebben hier inmiddels op gere-

ageerd middels een stijging van 20% sinds het diepte-

punt van 23 maart. Het is echter voorbarig om te conclu-

deren dat het virus is overwonnen en het letterlijk openen 

van economie zal waarschijnlijk langzaam verlopen. De 

snelheid waarin zal gebeuren bepaalt uiteindelijk in 

welke mate bedrijven financieel echt getroffen worden. 

Wij verwachten daarom aanhoudende volatiliteit.  

 De corona crisis maakt duidelijk dat onze gezondheid bo-

ven alles gaat. Daar kunnen wij u niet bij helpen. De 

enorme beweeglijkheid op financiële markten maakt op-

nieuw ook duidelijk dat het timen ervan nagenoeg on-

mogelijk is. Dus blijft het zaak om vast te houden aan 

een goed vooraf vastgesteld financieel plan, waarbij kort-

stondige papieren verliezen niet hoeven te leiden tot per-

manente verliezen.  Daar kan een goed adviseur of finan-

cieel planner u bij helpen en financiële kopzorgen bespa-

ren. Maar bovenal wensen wij u een goede gezondheid!  
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Kenmerken van de Sparinvest Strategische Asset Allocatie Fondsen 

 

 Langetermijnfocus en brede diversificatie 

 Duidelijk ESG-beleid verankerd in het beleggingsproces 

 Risicomanagement en consistente stijl leveren optimale risico/rendement verhouding 

 Gebaseerd op lange termijn wetenschappelijke onderbouwde marktanomalieën 

 Vooraf vastgestelde herbalancering voorkomt psychologische biases 

 

Streven naar het best risico-gecorrigeerde rendement 

 
Het streven is naar een combinatie van beleggingsmethodieken voor de beste rendementen tegen het laagste risico bij een 

constante belegging. Strategische Asset Allocatie, gebaseerd op Nobelprijs-winnende theorieën van Harry Markowitz en Wil-

liam Sharpe, aanvaardt dat economische cycli fluctueren en markttiming onmogelijk is. Het Strategische Asset Allocatiebeleid 

van Sparinvest legt de nadruk op beleggingsmogelijkheden in value, kleinere bedrijven en momentum. 

 

 

 

Contact & Informatie 
Meer informatie over de Sparinvest Strategische Asset Allocatie fondsen vindt up op:  www.sparinvest.nl 

Belangrijke Informatie:   

Deze publicatie is bedoeld om de belegger algemene informatie te verschaffen over specifieke ontwikkelingen in de Strate-

gische Asset Allocatie fondsen van Sparinvest, maar is geen aanbeveling of advies om financiële instrumenten te kopen of 

verkopen. De essentiële beleggers informatie en het prospectus van de Sparinvest fondsen zijn kosteloos te verkrijgen via: 

www.sparinvest.eu 

 

http://www.sparinvest.nl/

