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CALL FOR PAPERS
Het winternummer van het VBA journaal heeft als 

thema: het nieuwe pensioenakkoord

Een nieuw pensioenakkoord, de bakermat voor 

vernieuwing van het pensioenstel in Nederland! 

Een mijlpaal van seismische omvang, letterlijk 

-Nederlandse pensioenfondsen bezitten meer 

dan € 1.5 triljard- , en figuurlijk – sociale partners 

en de overheid hebben bijna 10 jaar over een 

nieuw stelsel gesproken. Het nieuwe pensioen-

akkoord beoogt het pensioenstelsel toekomst-

bestendig te houden. Het pensioenstelsel moet 

eerder perspectief bieden op een koopkrachtig 

pensioen; transparanter en persoonlijker zijn; 

 aansluiten bij de ontwikkelingen in de 

 maatschappij en op de arbeidsmarkt. 

Het nieuwe pensioenakkoord omvat veel-

besproken financiële/actuariële onderwerpen, 

zoals de AOW, de doorsneepremie, risicodeling, 

het  nabestaandepensioen. Het thema kent zowel 

financiële als actuariële raakvlakken. De ALM 

Commissie zal daarom deze editie ondersteunen. 

De relevantie van dit onderwerp kan niet worden 

onderschat – het zal de agenda’s van Nederlandse 

pensioenfondsen over de aankomende perioden  

domineren. Gezien de relevantie, de diversiteit, en de 

complexiteit, denken wij dat dit nummer zich leent 

voor verschillende artikelen. Met kan denken aan de 

volgende onderwerpen om inspiratie op te doen: 

• Kan een pensioenfonds de risicohouding bij 

zijn deelnemers zuiver en accuraat meten? 

Hoe kan een pensioenfonds hier vervolgens 

het beste invulling aan geven? 

• Biedt de contractvorm NPC versus WVP 

 mogelijkheden voor een andere beleggings-

beleid/systematiek? Welke mogelijkheden 

geven de beide contracten voor de opname 

van illiquide beleggingen in de portefeuilles? 

• Welke risico’s spelen er bij het invaren van 

Nederlandse pensioenfondsen naar het 

nieuwe stelsel? Hoe kunnen deze risico’s 

gemitigeerd worden? Welke elementen binnen 

de invaar-discussie en -strategie verdienen 

verhoogde aandacht? 

• Hoe kunnen pensioenfondsen de transitie 

naar het nieuwe stelsel optimaal insteken? 

Wat is de impact van de ontwikkelingen in de 

financiële markten op deze transitie? Welke 

keuzes krijgt een pensioenfonds? Hoe kunnen 

zijn goed handelen? 

• In welke mate zal (het proces van) portefeuille-

constructie veranderen? Welke aanpassingen 

zijn er te verwachten op het gebied van Asset-

Liability Management? Wat is de invloed van 

de toedelingssystematiek? 

• Zijn er beleggingscategorieën die zich (bij 

voorbaat) lenen voor het nieuwe pensioen-

stelsel? Wat vraagt dit van Nederlandse 

 pensioenfondsen en beleggers? Hebben 

 pensioenfondsen hiervoor de noodzakelijke 

kennis? 

• De berekeningen die tot nu toe zijn getoond 

over de impact van het nieuwe pensioencon-

tract gaan over het uiteindelijke pensioen van 

deelnemers die hun hele leven premie hebben 

afgedragen. Bij de strategische asset allocatie 

kijken we daarentegen naar een horizon van 

maximaal 15 jaar. Hoe kunnen we de inzichten 

uit ALM studies (impact korte tot middellange 

termijn) optimaal combineren met die van de 

contractdiscussie?

• Hoe dienen pensioenfondsen om te gaan met 

hun communicatie naar deelnemers? Op welke 

wijze zorgen zij dat hun keuzes uitlegbaar zijn? 

Via deze Call for Papers roepen wij geïnteres-

seerde auteurs op om voor 15 september 2021 

contact op te nemen met de redactie 

(irma.willemsen@cfavba.nl). Het moet daarbij 

gaan om oorspronkelijk werk dat nog niet elders is 

gepubliceerd. 

Verdere informatie over bijvoorbeeld auteurs-in-

structies en historische journaals (het archief) 

staat op: https://cfavba.nl/en/vbajournaal. 
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Lessen uit de crisis 

Het thema van dit zomernummer van het VBA Journaal is: “Lessen 

uit de crisis”. 

Crises zijn per definitie vrijwel onvoorspelbaar – de ene keer een 

‘black swan’ en de andere keer een ‘grey rhino’ – en hebben de 

 financiële markten keer op keer geteisterd. Vergezeld van klinkende 

namen, zoals de Tulpenmanie, de Grote Depressie, de Kredietcrisis, 

de Internetzeepbel en de huidige Covid-19 Pandemie, hebben deze 

economische stormen samenlevingen en financiële markten met 

grote kracht opgeschud. Als reactie hierop is in de nasleep vaak 

ingrijpende wet- en regelgeving ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan 

alle wetgeving (zoals Dodd-Frank, MIFID I/II, EMIR en Basel III) die na 

de Kredietcrisis is ingevoerd. Het lijkt er echter vaak op dat we met 

name ‘de laatste crisis bestrijden’ in plaats van vooruit te kijken…

In deze speciale uitgave proberen we om lessen te trekken uit dit 

scala van extreme gebeurtenissen. Dit kan beleggers helpen om 

de negatieve effecten van crises op hun beleggingsportefeuille te 

 verzachten of zelfs te voorkomen. De verschillende bijdragen 

gaan hierbij vooral in op de praktische impact op de assetallocatie, 

portefeuille opbouw en risicobeheermethoden. Ook worden lessen 

getrokken uit het gedrag van de financiële markten tijdens de 

COVID-19 crisis.

We starten echter met een uitgebreide bijdrage vanuit de vereniging 

over een recent webinar van CFA Society VBA over het nieuwe 

 pensioencontract. Een aanrader voor eenieder die werkzaam is in 

de pensioensector!

Jelmer Krijthe en Jaco Rouw gaan in op de uitdaging voor centrale 

bankiers in de komende tijd. Bij te weinig monetaire ondersteuning 

kan de rente aanzienlijk oplopen, wat tot een verslechtering van de 

schuldendynamiek zal leiden. Bij te veel monetaire ondersteuning 

kan de markt echter tot de conclusie komen dat de grens tussen 

kwantitatieve verruiming en monetaire financiering is over-

schreden. Hoe de juiste balans te vinden? 

Alfred Slager geeft zijn visie op de rol van pensioenfondsbesturen 

in crisissituaties. Hij pleit voor een goede voorbereiding en een 

 expliciet crisisplan dat ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Belangrijk is vooral om niet te verzanden in een analyse van 

de  oorzaken van de actuele crisis, maar daadwerkelijk actie te 

ondernemen om de schade te beperken. Analoog aan een brand-

weerman die eerst het vuur blust en pas daarna de oorzaak gaat 

onder zoeken… 

Joost van Leenders en Jorn Veeneman delen hun economische 

 verwachting voor de komende 1 tot 3 jaar. Terwijl de economische 

vooruitzichten en winstvooruitzichten positief zijn, zijn veel 

 beleggingscategorieën fors gewaardeerd en neemt het risico 

op hogere inflatie volgens hen toe. Beleggers doen er dan ook 

 verstandig aan om portefeuilles meer inflatiebestendig te maken. 

Hiermee samenhangend gaat Bob Boelens in zijn VBA scriptie dieper 

in op de rol van inflatieverwachtingen.

In het interview met Daniel Neeteson komt naar voren dat, dankzij 

de vele verbeteringen die zijn doorgevoerd na eerdere crises, de 

financiële markten zich relatief goed hebben gehouden ook door 

intensieve samenwerking tussen market makers en beurzen. Wel 

zijn er lessen te trekken die de markten nog stabieler kunnen maken 

in de toekomst.

Robert Vennegoor gaat in op de veerkracht van ondernemingen bij 

fundamentele onzekerheden. Hij verwijst naar het vermogen van 

een onderneming om schokken op te vangen. Dit doet hij door een 

palet van vier soorten veerkracht te schilderen en twaalf invals-

hoeken. Stefan Lundbergh en Nigel Sillis nemen de veerkracht van 

een concrete beleggingsstrategie in het crisisjaar 2020 onder de 

loep. Hun strategie maakt niet gebruik van een referentieportefeuille 

maar biedt juist veel ruimte binnen een zeker risicobudget. Deze 

 bijdrage geeft ook een goed gevoel voor de hectiek gedurende de 

crisis en het (moeilijke) beslissingen nemen onder onzekerheid. 

Randy Caenen neemt de traditionele bijdrage van de commissie 

risico management voor zijn rekening. Hij bespreekt het belang van 

de emotie en het gedrag binnen organisaties. Niet alles is volgens 

hem rationeel te verklaren en we moeten oog blijven houden voor 

het belang van een goede samenwerking op de werkvloer. 

Sander Nooij geeft tenslotte in zijn boekbespreking aandacht aan 

het nieuwe boek van bestsellerauteur James Rickards. Rickards 

start met een bespreking van het virus en de genomen beheers-

maatregelen, waarna hij de economische maatregelen beschrijft en 

zijn suggestie voor een beleggingsportefeuille die bestand zou 

moeten zijn tegen de onzekerheden van de toekomst.

Al met al dus genoeg stof tot nadenken nu de huidige crisis aan het 

bedaren is… Wij wensen u veel leesplezier deze zomer en hopen dat 

de inzichten in dit nummer u terdege gaan voorbereiden op de 

 volgende crisis!

Namens de redactie,

David van Bragt

Mark Geene

Sander Nooij

Michel Wetser

EDITORIAL
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Het Nieuwe Pensioencontract

Op 25 mei organiseerde de Asset Liability Management commissie van CFA Society 
VBA Netherlands een webinar over Het Nieuwe Pensioencontract. Tientallen jaren is 
gesproken over deze majeure verandering. En hoewel nog niet alles definitief vastligt, 
zijn de contouren inmiddels wel helder. Vijf vooraanstaande sprekers lieten vanuit vijf 
verschillende invalshoeken hun licht schijnen over dit onderwerp. 

Het webinar werd geopend door Eric 

Mathijssen, voorzitter van de ALM commis-

sie. Het eerste, maar misschien ook wel het 

laatste webinar georganiseerd door de 

commissie. Door de coronamaatregelen kon 

het fysieke congres vorig jaar niet door-

gaan, maar niet getreurd: zet de eerste 

 donderdag van november alvast in de 

agenda, want de commissie is al druk bezig 

met de voorbereidingen. 

Als eerste spreker was het aan Sacha van 

Hoogdalem van Ortec Finance om ons mee 

te nemen in de toegevoegde waarde van 

value-based ALM. In de memorie van toe-

lichting bij de concept wettekst komen 

veelvuldig de begrippen value-based ALM 

en netto profijt voor. Deze begrippen spelen 

een belangrijke rol bij het vraagstuk hoe 

 huidige pensioenvermogens over deel-

nemers verdeeld worden bij het invaren 

naar een van de nieuwe contracten en bij 

het toetsen op evenwichtigheid van de 

transitie. Bij value-based ALM wordt er van-

uit een ander perspectief naar de pensioen-

fondsbalans gekeken. Niet alleen de waarde 

van de nominale aanspraken wordt 

beschouwd, maar ook de waarde van ver-

schillende optionaliteiten in het pensioen-

contract. In het huidig FTK-contract zijn dat 

onder andere de waarde van toekomstige 

indexatie (waardeverhogend) en kortingen 

(waardeverlagend). Deze value-based 

waardering geeft dus een completer beeld 

van de waarde van bestaande aanspraken 

en kan daarmee als alternatief dienen op de 

standaardmethode van invaren (o.b.v. 

dekkings graad). Als in de berekeningen ook 

rekening wordt gehouden met toekomstige 

pensioenopbouw en nog in te leggen 

 premies, dan spreken we over netto profijt. 

Door het netto profijt voor verschillende 

generaties en deelnemersgroepen inzichte-

lijk te maken, kan een pensioenfonds de 

evenwichtigheid van de transitie beoorde-

len.

Hoe voer je nu zo’n value-based ALM waar-

dering of netto profijt berekening uit? Voor 

het waarderen van de optionaliteiten in het 

pensioencontract wordt gebruikgemaakt 

van risiconeutrale waardering, een concept 

afkomstig uit de theorie van derivaten-

waardering. Reguliere ALM-modellen 

 worden in essentie aangevuld met een 

ander type scenarioset, de risiconeutrale 

set. Toekomstige kasstromen worden met 

zo’n set gewaardeerd naar het heden, waar-

mee de waarde van het pensioencontract 

wordt bepaald. Een pensioencontract is 

eigenlijk dan ook niets anders dan een set 

aan regels om toekomstige kasstromen te 

genereren en te waarderen. De kant-

tekening die Sacha schetste bij value- 

based ALM is dat het een complexe 

 berekening is en veel aannames vraagt 

omtrent  toekomstig beleid, omdat er in de 

berekeningen zestig tot wel honderd jaar 

vooruit wordt gekeken. Wat doe je als 

pensioen fonds dan met het beleggings-

beleid, premiebeleid, indexatiebeleid onder 

de verschillende mogelijke economische 

scenario’s? Via een online poll gaf de 

meerder heid van het publiek dan ook aan 

value-based ALM het liefst aan te vullen met 

reguliere ALM-maatstaven als pensioen-

resultaat en kans op korten.

NPC, WVP+ of FTK: Hoe maak je die keuze als 

pensioenfonds? In zijn presentatie stond 

Lars Koopman van PGGM stil bij deze vraag, 

met speciale aandacht voor het onderwerp 

solidariteit. Voordat werd ingegaan op de 

inhoudelijke vergelijking van de contracten, 

werd eerst verduidelijkt wat het container-

begrip solidariteit precies inhoudt. Lars 

maakte onderscheid tussen drie vormen 

van solidariteit: risicodeling, risico-

verevening en eenzijdige solidariteit. Bij 

risico deling staan deelnemers in het fonds 

in gelijke mate bloot aan het ex ante risico 

van hun pensioen en betalen zij daar 

dezelfde ex ante prijs voor; beide elementen 

zijn hierbij dus in balans. Qua type risico’s 

kan worden gedacht aan financiële, 

 demografische, en verzekeringstechnische 

risico’s. Daarnaast is in het kader van de 

transitie ook discontinuïteitsrisico relevant. 

Bij risicoverevening raakt de verhouding 

wat meer uit balans, deelnemers betalen 

dezelfde ex ante prijs, maar staan niet bloot 

aan hetzelfde ex ante risico. Of dat tot 

 solidariteitsstromen leidt is afhankelijk van 

kansen. Dat is anders bij de eenzijdige 

 solidariteit, daarvan weten we op voorhand 

dat er solidariteitsstromen plaatsvinden. 

Een voorbeeld hiervan is de doorsnee-

systematiek, waarbij in de huidige tijdgeest 

de meeste deelnemers niet meer het gehele 

leven bij hetzelfde pensioenfonds blijven. 

Dit is ook een van de aanleidingen geweest 

voor herziening van het pensioenstelsel. In 

het algemeen kan gesteld worden dat hoe 

heterogener het deelnemersbestand is, hoe 

meer solidariteitsstromen er kunnen plaats-

vinden. Het is dus wenselijk om een fonds-

specifieke analyse naar de contractkeuze 

te maken.

Al met al zijn er vele overeenkomsten tus-

sen het NPC en de WVP+, toch komt het NPC 

er als een ‘solidairder’ contract uit in de ver-

gelijking. In het NPC is er namelijk meer 

risico deling tussen deelnemers mogelijk. 

Zo mogen er in het NPC verhandelbare 

(zoals beleggingsrisico) en niet-verhandel-

bare (zoals macrolanglevenrisico) worden 

gedeeld via de toedeling van rendementen. 

In de WVP+ is dit niet mogelijk, behalve in 

een uitkeringscollectief of via de solidari-

teitsreserve. De combinatie van een solida-

riteitsreserve en beleggingskeuzevrijheid in 

UIT DE VERENIGING



vba JOURNAAL
Nummer 146_Zomer 2021

5

UIT DE VERENIGING

AGENDA
1 september 2021

Annual Dinner 2021 – Central Banks and 

Monetary Policy: Powering Growth or 

Losing Firepower?

CREDITS
PL15 1,5

6 september 2021

RBA program – Module: The future of 

 selection, monitoring and evaluation

CREDITS
PL 15

24 november 2021

Dutch Performance Measurement Round 

Table 2021

CREDITS
3PL

WVP+ gaan echter niet goed samen. De 

WVP+ blinkt echter wel uit in de mate van 

keuzevrijheid, waaronder in het risicoprofiel 

en het type uitkering vast of variabel. 

Sociale partners hebben dus een afweging 

te maken, maar moeten dat wel afstemmen 

op de eigenschappen, wensen en behoef-

ten van de deelnemers. 

Vervolgens was het woord aan Gosse 

Alserda van Aegon Asset Management, die 

inzoomde op de renteafdekking in het 

nieuwe pensioencontract. Renterisico en 

het afdekken daarvan blijft een belangrijke 

pijler in het nieuwe pensioencontract. Zo 

komt op verschillende plekken in het con-

tract rentegevoeligheid naar voren: in de 

conversie van het pensioenkapitaal naar 

een uitkering op basis van het projectie-

rendement, het gebruik van scenariosets 

voor communicatie van pensioenverwach-

tingen en in het rendement op de beleggin-

gen waar rente een onderdeel van is. Wat 

wel verandert is dat de renteafdekking in 

het nieuwe pensioencontract leeftijdsaf-

hankelijk wordt gemaakt: ouderen dragen 

geen lang renterisico van jongeren meer. 

Voor elk leeftijdscohort is er een passend 

beschermingsrendement vorm te geven op 

basis van een impliciete lifeycle.

Welke factoren zijn van invloed in het maken 

van de keuze hoeveel renterisico af te 

 dekken? Renteafdekking kan de volatiliteit 

van het pensioeninkomen verlagen. Bij de 

conversie van pensioenkapitaal naar 

pensioen inkomen is er namelijk sprake van 

renterisico, doordat het projectierendement 

zoals het er nu naar uitziet in de basis 

bestaat uit de DNB-rentetermijnstructuur. 

Door bewegingen in die rentetermijn-

structuur af te dekken, wordt het pensioen-

inkomen minder volatiel. Kanttekening hier-

bij is dat het pensioenkapitaal vanuit een 

asset-only perspectief juist volatieler wordt 

door toevoeging van renteduratie aan de 

beleggingen. Naast het risicoperspectief 

heeft renteafdekking ook impact op het te 

verwachten rendement. Wel of geen rente-

risico afdekken is effectief een relatieve 

afweging tussen het aanhouden van korte 

termijn kasgeld of het beleggen in een 

 langere looptijd. Bij een gemiddeld ongewij-

zigd renteniveau dragen de termijnpremie 

en convexiteit van langerlopende beleggin-

gen bij aan een hoger verwacht rendement. 

Een rentevisie, waarbij een hogere rente 

dan de door de markt geïmpliceerde 

forward rente wordt verwacht, kan echter 

aanleiding zijn om minder renterisico af te 

dekken.

Het publiek werd, via een online poll, 

gevraagd hoe zij dachten dat de gemid-

delde renteafdekking (op fondsniveau) zou 

veranderen in het nieuwe pensioencon-

tract. Meer dan 40% was van mening dat de 

renteafdekking enigszins zal dalen. Wellicht 

is hier de rentevisie bepalend. Volgens 

Gosse is zonder rentevisie namelijk een 

substantiële renteafdekking gewenst, 

zowel vanuit lange termijn risico- als rende-

mentsperspectief. Fondsen doen er daarom 

goed aan om hun rentevisie te expliciteren. 

Aantrekkelijkheid beleggingscategorieën: 

een echt vermogensbeheer vraagstuk. 

Jitzes Noorman van BMO GAM bekeek een 

reeks beleggingscategorieën vanuit vijf 

 verschillende invalshoeken: risico, 

 liquiditeit, reëel karakter, rendement en 

‘absolute return’. Welke beleggings-

categorieën worden aantrekkelijker in het 

nieuwe pensioencontract en welke worden 

juist minder aantrekkelijk? Allereerst het 

risicoperspectief. Met het nieuwe pensioen-

contract komt het Vereist Eigen Vermogen 

(VEV) te vervallen, er zullen dus geen voor-

geschreven risicoscenario’s meer zijn. Dan 

resteert nog het marktperspectief, zoals 

bijvoorbeeld gemeten op basis van volatili-

teit. Grosso modo zijn de voorgeschreven 

risicoscenario’s in het VEV aardig in lijn met 

een vergelijkbaar 2,5%-percentiel risico-

niveau van volatiliteit. Alternatieven zoals 

infrastructuur en hedge funds, die nu een 

40% schok kennen, worden op basis van 

volatiliteit aantrekkelijker. AAA-Eurostaats-

obligaties, die in het huidige kader versus 

verplichtingen een nul risicobeslag kennen, 

worden vanuit een asset-only perspectief 

juist minder aantrekkelijk door de rente-

volatiliteit.

Ook in het nieuwe pensioencontract is er 

ruimte voor illiquide beleggingen. Er is 

namelijk nog steeds sprake van een collec-

tief vermogen en een lange beleggings-

horizon. Wel is er een mogelijke complicatie 

bij het toedelen van rendementen door 

infrequente en/of herziene waarderingen. 

Dit speelt met name een rol voor beleg-

gingen als private equity en infrastructuur, 

Figuur 1 
Is er rentegevoeligheidin het nieuwepensioencontract?

Opbouwfase

PensioenprojectiePremies/ rendement Pensioenvermogen

Pensioenvermogen Pensioenuitkeringen

Uitkeringsfase
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deze scoren daarom relatief gezien laag op 

aantrekkelijkheid ten aanzien van liquiditeit. 

Criterium drie is reëel karakter. De geest van 

het nieuwe pensioencontract is duidelijk 

reëel, wel is de letter van de wet hoofdzake-

lijk nominaal. Er zijn verschillende aanvlieg-

routes om reëel te beleggen. In het NPC zal 

de focus met name liggen op inflatie mat-

ching middels zakelijke waarden in plaats 

van het expliciet afdekken van inflatierisico, 

gezien de nominale invulling van de tech-

nische parameters. 

Voor de vergelijking op het onderdeel rende-

ment kunnen fondsen het beste gebruik-

maken van hun kapitaalmarktassumpties, 

zoals in de ALM of portefeuilleconstructie 

studie vastgesteld. In de huidige markt-

omgeving van lage rentes, scoren 

aandelen gerelateerde beleggingen relatief 

gezien het hoogst. Tot slot ‘absolute return’. 

Deze invalshoek kan interessant zijn met 

het oog op het reduceren van volatiliteit in 

het pensioenvermogen. Hoewel daar in het 

huidige kader, waar het balansperspectief 

voorop staat, weinig aandacht voor is, kan 

dit in het nieuwe pensioencontract met 

 persoonlijke kapitalen belangrijker worden. 

‘Absolute return’ beleggingen, zoals hedge 

funds en catastrofeobligaties die veelal een 

risicopremie bovenop kasgeld genereren, 

kunnen bijdragen aan een lagere volatiliteit 

in het pensioenkapitaal. De transitie naar 

het nieuwe pensioencontract is in ieder 

geval een goed moment om de beleggings-

categorieën in de portefeuille weer eens 

tegen het licht aan te houden.

Als laatste spreker was het woord aan Roel 

Mehlkopf van Cardano. Daar waar de voor-

gaande sprekers met name focuste op de 

vormgeving van het nieuwe contract in de 

toekomst, richtte Roel zich op de vraag hoe 

te beleggen in de transitiefase. Om deze 

vraag te beantwoorden gebruikte Roel de 

drie pijlen zoals we die kennen uit de 

 communicatie naar deelnemers: linksaf (tij-

delijk extra bescherming dekkingsgraad), 

rechtsaf (al voorstorteren op nieuw 

beleggings beleid), of rechtvooruit 

(beleggings beleid ongewijzigd voort-

zetten).

We sloegen eerst rechtsaf: nu al voorstorte-

ren op het nieuwe beleggingsbeleid. Nu al 

voorsorteren kent wel een aantal belemme-

ringen. Zo lijkt het erop dat de VEV-restrictie 

om het risicoprofiel te verhogen in het 

 transitie-FTK gehandhaafd blijft. Fondsen 

met lage dekkingsgraden blijven in hun 

beleggingsbeslissingen dan gebonden aan 

de kaders van het VEV. Een tweede 

 belemmering is dat de toedeling van 

beleggings risico aan deelnemers nog niet 

gebaseerd is op het nieuwe leeftijds-

afhankelijke beleid. In het huidige FTK loopt 

de toedeling daarvan nog via de dekkings-

graad. Een aanpassing in het beleggings-

beleid die gebaseerd is op de leeftijds-

verdeling van het fonds, zoals de rente-

afdekking per cohort, kan dan niet gericht 

worden toebedeeld.

Vervolgens linksaf: tijdelijk extra bescher-

ming van de dekkingsgraad. Een stabiele 

dekkingsgraad kan rust geven in een 

 periode waarin belangrijke beslissingen 

worden genomen door de verschillende 

fondsorganen. Daarnaast kan het de kans 

op een grote korting voor ouderen ‘op de 

valreep’ voorkomen, als de dekkingsgraad 

plots voor invaren een neerwaartse schok 

krijgt. Er zijn ook een aantal argumenten 

tegen tijdelijke bescherming te noemen. Zo 

is het niet in de geest van het transitie-FTK, 

de bescherming zal namelijk stoppen zodra 

het fonds het nieuwe stelsel ingaat. 

Beschermen is ook niet in het belang van 

jongeren, die deze risico’s kunnen dragen 

en daar gemiddeld gezien ook voor beloond 

worden.

Bij de keuze om de dekkingsgraad tijdelijk 

te beschermen, is de vraag welk niveau 

van de dekkingsgraad dan moet worden 

beschermd. Dat is in ieder geval de richt-

dekkingsgraad, de minimale dekkingsgraad 

om in te varen zonder te hoeven korten. 

Voor een gemiddeld fonds is dit circa 95%. 

Het beschermingsniveau kan echter ook 

hoger zijn, bijvoorbeeld voor extra ruimte 

voor compensatie afschaffing door-

sneesystematiek, om de solidariteitsre-

serve initieel te vullen en in het geval een 

fonds kiest voor WVP+ (minimaal 105%). 

Naast de inhoudelijke beschermingskeuzes 

kunnen pensioenfondsen in de besluit-

vorming goed gebruikmaken van een 

‘regret-analyse’: wat zijn de doelstellingen 

en wat wil je als fonds vermijden?

Dank aan alle sprekers en hopelijk 

tot 4 november in NEMO voor het jaarlijkse 

ALM congres!

Jori Arts

Figuur 2 
Beleggingsbeleid tijdens transitie-FTK

Beleggingsbeleid 
ongewijzigd 
voortzetten

Al voorsorteren 
op beleggingsbeleid 

nieuwe stelsel

Tijdelijk extra 
bescherming 

dekkingsgraad



vba JOURNAAL
Nummer 146_Zomer 2021

7

UIT DE VERENIGING

LET’S MEET!

Nieuwe leden en voorzitter 
voor Women in Investment 
Management (WIM) committee 
gezocht

De WIM committee bestaat al een aantal 

jaren en is destijds opgezet vanuit de CFA. 

WIM is bij de fusie één van de eerste com-

mittees geweest waar enthousiast werd 

samengewerkt tussen CFA-ers en VBA-ers. 

Na een enthousiast begin met een aantal 

inspirerende bijeenkomsten en heel veel 

ideeën leidt WIM de laatste jaren helaas een 

slapend bestaan als gevolg van privé en 

zakelijke ontwikkelingen bij de verschillende 

leden van de committee. Graag willen we 

dat de committee weer nieuw leven wordt 

ingeblazen. Daarom zijn we op zoek naar 

enthousiaste nieuwe leden voor de commit-

tee alsmede iemand die de voorzittersrol op 

zich wil nemen. Ik heb zelf destijds de voor-

zittersrol op me genomen omdat diversiteit 

en inclusion in de brede zin mij na aan het 

hart ligt en het in het verlengde lag van de 

diversiteit activiteiten waar ik bij NN 

Investment Partners mee bezig was. 

Diversiteit gaat wat mij betreft veel verder 

dan gender diversiteit alleen. Ik ben ervan 

overtuigd dat o.a. verschillende achter-

gronden, leeftijden, ervaringen, opleidingen 

en privé omgevingen ervoor zorgen dat we 

zakelijk en privé een betere wereld creëren. 

Genderdiversiteit specifiek is één van de 

zaken waar we binnen de beleggings-

industrie nog fors kunnen verbeteren. Het 

hebben van verschillende perspectieven is 

juist binnen de beleggingswereld essentieel 

om superieure resultaten te realiseren.

Omdat het onderwerp diversiteit en 

 inclusion mij na aan het hart ligt, wil ik het 

stokje graag overdragen aan een nieuwe 

enthousiaste voorzitter. Op dit moment is 

het percentage vrouwelijke leden nog 

steeds relatief klein en het zou mooi zijn als 

een nieuwe voorzitter en enthousiaste 

nieuwe leden dit percentage vrouwen 

 binnen de vereniging zouden kunnen laten 

groeien alsmede diversiteit en inclusion in 

brede zin zouden kunnen verbeteren. 

Hierbij wil ik geïnteresseerden oproepen om 

zich te melden bij info@cfavba.nl om zo van 

WIM weer een actieve commissie te maken.

Sylvia van de Kamp-Vergeer

Sylvia van de Kamp-Vergeer

CFA Institute also has gender diversity 
high on its agenda and supports 
several initiatives at a local or 
international level. For example, 
members can participate in the 
international CFA Institute Women in 
Investment Management Network and 
there are opportunities for CFA 
Program Women’s Scholarships.

Recently, CFA Society VBA Netherlands 
joined a partnership between CFA 
Societies worldwide and the Financial 
Planners’ Association to increase 
opportunities for sharing and creating 
high-quality programs on gender 
diversity. We expect that through this 
partnership we will be able to offer an 
interesting meeting at least quarterly.
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Career Committee

Hi everyone, we relaunched the CFAVBA mentorship program in September 2020, and 
as we are nearing the end of this program we would like to share with you a brief 
 summary of the year and the experiences of our program participants.

When we decided to relaunch this program 

in the spring of 2020, we were quite 

 concerned about the impact that Covid-19 

might have on our program. As the 

 restrictions around Covid-19 started to 

increase, we soon realized that all  meetings 

may  potentially have to take place in a 

 virtual format. With mentorship being not 

only a personal development program, but 

also a network event, we were worried that 

we would not achieve the same impact 

when there are no physical meeting 

 occurrences. 

However, our participants have amazed us 

by showing how resilient they are when 

faced with challenges during lockdowns 

when physical meetings were not available. 

All mentors and mentees soon adapted to 

virtual meetings and proceeded with the 

mentorship program. The virtual format did 

not stop our participants building their 

 mentor-mentee relationships and there 

have been some real friendships created 

through this program. 

For this we want to offer a special thanks to 

the mentors and mentees who participated 

in the program and took the time to 

 complete our recent evaluation survey. The 

feedback is extremely valuable for us to 

further develop and adjust this program to 

make it even more beneficial for future 

 participants. We have received numerous 

pieces of feedback from our participants 

about how much the mentorship has helped 

them in achieving their goals, as such we 

are proud to present the results we 

 gathered from our final evaluation of the 

mentorship program. 

With the success of the mentorship 

 program 2020, we are currently in 

 preparation for the next iteration, taking 

into account many of the suggestions 

kindly given by this year’s participants. 

Many of you have said how much you 

 missed the physical interactions and 

gatherings, which we plan more of for 2021, 

as well as offering more explanation behind 

the matching process itself. The 2021 

Mentorship Programme is now open for 

registration for all CFAVBA members. If you 

are interested in becoming a mentor or 

mentee, please send your resume along 

with your motivation to 

yiyi.huang@cfavba.nl. Get ready to embark 

on your journey as a mentee or mentor!

See you soon! 

Yiyi Huang

Matching process Interactions Efficacy of the program

4 4 4.5

50 50 50
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Buluitreiking 
Nieuwe RMFI’ers

Op 16 maart jl. ontving de 9e lichting studenten hun bul van de postgraduate masteropleiding Risk Management for Financial Institutions. 

Met het lidmaatschap van CFA Society VBA Netherlands kunnen de afgestu deerde studenten de titel Risk Manager Financial Institutions 

(RMFI) gaan voeren en worden zij opgenomen in het door CFA Society VBA Netherlands beheerde Register RMFI. 

CFA Society VBA Netherlands en de Vrije Universiteit feliciteren de volgende personen van harte met het succesvol afronden van de 

 opleiding.

Naam Bedrijf

Pieter Haarman Ernst & Young

Susanne van den Heuvel Ernst & Young

Jarmo Jokela Cardano

Anouk van der Knaap Cardano

Ching Wan Lam a.s.r.

Lars Luijten De Nederlandsche Bank

Diederik van Oppen PwC

Evert van Rooij Infomedics

Stephan Schüller Federation of Dutch pension funds

Wendy Sjonger de Volksbank

Noraly Soedito ABN AMRO

Alette Tammenga Rabobank

Robert Vennegoor Global Reach Group

Bianca Ydema BNG Bank
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Overheidsschuld en centrale banken: 
laveren tussen Scylla en Charybdis
Jelmer Krijthe en Jaco Rouw

INTRODUCTIE
De Covid-19 Pandemie en bijbehorende contactbeperkende 
maatregelen hebben een diep spoor nagelaten op onze samen-
leving en economie. Over de gehele wereld trachten de over-
heden met fiscale stimuleringspakketten de pijn enigszins te 
verzachten. Schulden van overheden waren al hoog en zijn in 
een rap tempo verder opgelopen. Vorig jaar is volgens het IMF 
zo’n US$ 16.000 miljard aan steun uitgekeerd, oftewel 18% van 
het wereldwijd Bruto Binnenlands Product (BBP). Daarmee is 
de gemiddelde schuldratio toegenomen van ongeveer 84% 
(2019) tot 97% (2020). 

De vraag is welke kant dit opgaat. Gaan we richting een nieuwe 
Euro crisis, waarin investeerders nerveus worden van een 
hogere schuldenlast? Of ook in westerse landen naar een 
 situatie vergelijkbaar met Japan, waar beleggers zich weinig 
 zorgen lijken te maken om een opgelopen schuldratio? Dit 
 artikel begint met een uiteenzetting van de basisprincipes om 
de  ontwikkeling van staatsschuld te analyseren. Er wordt vooruit 
 gekeken naar schuldontwikkeling over een lange termijn. 
Daarna worden verschillende oplossingen gepresenteerd om 
de opgelopen schuldenlast terug te brengen en komt de rol van 
de centrale bank aan bod. Tot slot wordt kort ingegaan op 
 relevante ontwikkelingen in de nabije toekomst. 

Figuur 1 
Wereldwijde ontwikkeling van schuldratio

WWII

Global financial crisis

0

20

40

60

80

100

120

140

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

2000
2010

2020

Government Debt (% GDP)

Advanced economics Emerging market economics

WWI

Great lockdown

Bron: IMF Historical Public Debt Database, World Economic Outlook database

Jelmer Krijthe, CFA (l) 
Senior Portfolio 
Managers bij NN 
investment partners

Jaco Rouw, RBA (r) 
Senior Portfolio 
Managers bij NN 
investment partners



vba JOURNAAL
Nummer 146_Zomer 2021

11

OPINIE

SCHULDENLAST OP DE LANGE TERMIJN
Kan de recente explosie in schuldratio’s zonder gevolgen 
 blijven? De euro convergentie criteria (ook wel ‘Maastricht 
 criteria’ genoemd) stellen dat de overheidsschuld als percentage 
van het BBP niet boven de 60% mag uitkomen. In “Growth in a 
Time of Debt”, een veelbesproken onderzoek uit 2010 gepubli-
ceerd door Carmen Reinhart en Kenneth Rogoff, wordt de 
 conclusie getrokken dat de economische groei sterk daalt bij 
een schuld boven de 60% en zelfs halveert bij een schuld boven 
de 90%. Er zijn daarna vele studies verschenen die de conclusies 
van Reinhart en Rogoff in twijfel trekken, met name aangaande 
de omvang van de negatieve invloed op de economische groei. 
Desalniettemin blijft het idee bestaan dat een schuldratio van 
rond de 90% zorgwekkend is (zie bijvoorbeeld de IMF World 
Economic Outlook van April 2013). Mede als gevolg van de 
Covid-19 crisis zitten vele landen nu met een schuldratio ver 
boven de 90%. 

Figuur 2 
Ontwikkeling van schuldratio in Duitsland, Italië en de VS
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Bron: Bloomberg, IMF Fiscal Monitor (2021), NN Investment Partners

Belangrijker dan de situatie op dit moment is hoe de schuldratio 
(d) zich op de lange termijn zal ontwikkelen. Drie factoren spe-
len hierbij een bepalende rol:
• nominale rente op overheidsschuld (i)
• nominale groei (g), oftewel de reële economische groei plus 

inflatie
ª financieringssaldo exclusief rentelasten als percentage van 

BBP (pb). 

Het verband tussen deze factoren is te vatten in de volgende 
 formule:

 d(t) – d(t-1) = -pb (t) + d(t-1) * (i – g) / (1 + g) (1)

Voor een uitgebreide toelichting, zie de studie “A Practical 
Guide to Public Debt Dynamics, Fiscal Sustainability, and 
 Cyclical Adjustment of Budgetary Aggregates” van het IMF uit 
2010. Gezien de beperkte invloed van (1 + g), kan deze formule 
 redelijkerwijs worden vereenvoudigd tot:

 d(t) – d(t – 1) = -pb (t) + (i – g) * d (t – 1)  (1a)

Ofwel bij een schuldratio van 100% en een financieringstekort 
(exclusief rentelasten) van 2%, moet de nominale groei 2% 
hoger zijn dan de rente op overheidsschuld om de schuldratio 
stabiel te houden. Het verschil tussen de nominale rente op 
schuld en de nominale groei (i – g) vermenigvuldigd met de 
initiële schuld ratio wordt het ‘sneeuwbal effect’ genoemd. Hoe 
groter het  verschil tussen de rente op schuld en de nominale 
groei, hoe groter de verandering in de schuldratio (ceteris pari-
bus). Bij een relatief lage initiële schuldratio is de invloed van dit 
verschil relatief klein (vice versa). Bij een relatief lage schuldra-
tio is de invloed van een financieringstekort op de verandering 
van deze schuldratio relatief groot.

SCHULDRATIO VAN MEER DAN 90% BLIJFT 
ZORGWEKKEND 

Met behulp van de bovenstaande formule kan een inschatting 
worden gemaakt hoe de schuldratio zich over een lange termijn 
kan ontwikkelen. Daarvoor is het wel noodzakelijk om aan-
names te maken voor het primaire financieringssaldo, de nomi-
nale groei en de nominale rente over een lange termijn. Deze 
 aannames zullen eerst nader worden toegelicht. Op voorhand 
kan de kanttekening worden geplaatst dat deze aannames 
 subjectief zijn, aangezien er geen duidelijke consensus is en 
vaste rekenregels de nodige nadelen kennen. Verderop in het 
artikel zal daarom worden ingegaan op de gevolgen van een 
 wijziging van de aannames.

Voor het primaire financieringssaldo bieden historische 
 gemiddelden een eerste houvast. Met de introductie van de euro 
als een belangrijke structurele breuk, lijkt het zinvol om de 
 periode na 1999 in ogenschouw te nemen. Verder worden 
‘ exceptionele’ jaren buiten beschouwing gelaten. Dat waren de 
jaren 2009 en 2010 (een sterke verslechtering van de overheids-
financiën als gevolg van de financiële crisis) en het afgelopen 
jaar (een sterke verslechtering als gevolg van de Covid-19 crisis). 
Al met al  resulteert dit in aannames voor het gemiddelde 
 primair financierings saldo over de economische cyclus zoals 
getoond in tabel 1.

Uit hoofde van consistentie lijkt het wenselijk om voor de 
 nominale economische groei dezelfde historische periode te 
beschouwen als voor het financieringssaldo. Dan wordt echter 
voorbij gegaan aan de veelbesproken trend in dalende econo-
mische groei sinds de financiële crisis (zie bijvoorbeeld een 
 studie van de OECD door Ollivaud en Turner uit 2015). Voor de 
VS en Japan wordt daarom de gemiddelde economische groei 
voor de periode 2010-2019 genomen. Voor Italië wordt deze 
 gemiddelde groei sterk negatief beïnvloed door de economische 
recessie  tijdens de Euro crisis van 2011-2012, en wordt derhalve 
de  gemiddelde nominale groei in de periode 2013-2019 
 genomen. De 2013-2019 periode voor Duitsland laat een 
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 historisch sterke nominale groei zien, en voorzichtigheidshalve 
wordt daarom de periode 1999-2007 genomen.

Tot slot de aanname voor de nominale rente op overheids-
schuld. Hier lijkt een historisch gemiddelde weinig zinvol, 
gezien de trend in dalende rente over de afgelopen twee decen-
nia. Er wordt derhalve gebruik gemaakt van recente ramingen 
van NN Investment Partners voor de lange termijn, waarbij de 
looptijd van de overheidsschuld (op dit moment zo’n zes jaar 
voor de VS en Duitsland, zeven jaar voor Italië en acht jaar voor 
Japan) constant worden gehouden.

Tabel 1 
Aannames voor de lange termijn

Aannames voor 

lange termijn

primair saldo nominale groei nominale rente

VS –2,3% 4,1% 2,2%

Duitsland  1,0% 2,5% 0,7%

Italie  1,8% 1,7% 1,6%

Japan –4,7% 1,3% 0,0%

Bron: Bloomberg, NN Investment Partners

Op basis van deze aannames blijft de schuldratio in de VS 
 nagenoeg stabiel (zie tabel 2). Hier valt de impact van een jaar-
lijks primair financieringstekort (-2.3%) weg tegen een positief 
verschil tussen nominale groei en rente op schuld (+1.9%). In 
Duitsland en Italië vertoont de schuldratio een dalende trend. 
Echter zal in Italië de schuldratio over dertig jaar nog steeds 
rond de 100% liggen. In Japan zal de schuldratio nog verder 
oplopen tot bijna 300% van het BBP.

Tabel 2 
Ontwikkeling schuldratio op basis van bovenstaande aannames

schuldratio 2020 over 10 jaar over 30 jaar

VS 127% 127% 127%

Duitsland  69%  49%  17%

Italie 156% 137%  98%

Japan 256% 269% 291%

Bron: Bloomberg, IMF Fiscal Monitor (2021), NN Investment Partners

Uiteraard kunnen overheden ook een actief begrotingsbeleid 
gaan voeren om de schuldratio omlaag te krijgen. In tabel 3 
wordt ingeschat wat het gemiddelde primaire financierings-
saldo over een periode van tien dan wel dertig jaar moet zijn om 
uiteindelijk op een schuldratio van 90% uit te komen, uitgaande 
van de situatie per 2020. Een positief primair financieringssaldo 
betekent dat het overschot op de begroting exclusief rentelasten 
langdurig positief dient te zijn.

Tabel 3 
Gemiddeld financieringssaldo om op 90% schuldratio uit te komen

voor een 90% 

schuldratio

hist. gemiddelde over 10 jaar over 30 jaar

VS –2,3%  1,7% –0,7%

Duitsland  1,0% –3,5% –2,1%

Italie  1,8%  6,5%  2,1%

Japan –4,7% 14,3%  3,3%

Bron: Bloomberg, IMF Fiscal Monitor (2021), NN Investment Partners

Figuur 3 
Overzicht van 
nominale economi-
sche groei (BBP) 
jaar-op-jaar in % 
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In de meeste gevallen lijkt fiscaal de broekriem aantrekken om 
zodoende de schuldratio te laten dalen naar 90% een zware 
opgave. Gedurende lange tijd zouden overheden een veel 
 krapper begrotingsbeleid moeten voeren dan zij historisch 
gedaan  hebben. Dit vereist decennia aan impopulaire maat-
regelen, zoals bezuinigen op sociale zekerheid, zorg en onder-
wijs. Met een beperkt draagvlak onder de bevolking zijn 
 dergelijke maat regelen niet lang vol te houden. A priori lijkt 
dit geen voor de hand liggend scenario. 

UITWEG UIT SCHULDENLAST
Dan rest de vraag welke andere wegen mogelijk leiden naar een 
uitweg in deze schuldenlast. Wellicht is deze te vinden in een 
gunstiger ‘sneeuwbal effect’, oftewel een groter verschil tussen 
de nominale groei en de rente op schuld. Dit vereist één of een 
combinatie van de volgende economische ontwikkelingen: 
1. Hogere reële economische groei; traditioneel het meest 

gebruikte argument. Zoals eerder in dit artikel besproken is 
sinds de financiële crisis de trend in economische groei 
dalende. Uiteraard valt het niet uit te sluiten dat de economi-
sche groei weer naar een hogere trend terugkeert, maar het 
lijkt ‘wishful thinking’ om erop te vertrouwen dat een 
 sterkere economische groei de oplossing zal zijn voor de 
schuldenlast. 

2. Hogere inflatie; hogere nominale groei kan ook worden 
bereikt door hogere inflatie. Gezien het ruime fiscale en 
monetaire beleid in zowel de VS, Europa als Japan kan dit 
niet volledig worden uitgesloten. Zeker in de eerste maanden 
van 2021 zijn de marktverwachtingen aangaande inflatie 
aanzienlijk toegenomen. Daar staat tegenover dat inflatie in 
de afgelopen jaren stelselmatig lager was dan verwacht. 
 Derhalve lijkt ook hier voorzichtigheid op zijn plaats 
 aangaande de mogelijkheid om schulden in reële termen 
te laten dalen. 

3. Lagere rente op schuld; ook hier speelt de centrale bank een 
belangrijke rol. Renteniveaus liggen historisch gezien al erg 
laag. Om rentes laag te houden zal de centrale bank moeten 
blijven stimuleren, met alle mogelijke bijwerkingen die hier-
mee gepaard kunnen gaan, zoals misallocaties op financiële 
markten en druk op pensioenvoorzieningen en winstgevend-
heid in de financiële sector.

Tot dusver is elke factor afzonderlijk besproken. Een interes-
sante vervolgvraag is hoe deze factoren zich onderling verhou-
den. Dit geeft tevens een indicatie van de gevoeligheid voor een 
wijziging in de aannames. In tabel 4 wordt voor de VS en Italië 
getoond hoe groot het primaire financieringssaldo moet zijn 
om de schuldratio over dertig jaar terug te brengen naar 90%, 
afhankelijk van het verschil tussen de rente op schuld en de 
nominale groei (i – g). Dit verschil betreft de afwijking ten 
opzichte van de aannames uit tabel 1. Hieruit blijkt uiteraard 
dat hoe lager de rente ten opzichte van de nominale groei, hoe 
minder stringent het begrotingsbeleid dient te zijn.

Tabel 4 
Vereist primair financieringssaldo om op 90% schuldratio uit te komen, bij 
verschillende ‘rente min groei’ scenario’s

90% schuldratio over 30 jaar vereist primair financieringssaldo

verschil (i-g) tov tabel 1 VS Italie

–2,0% –2,7% –0,3%

–1,5% –2,2%  0,3%

–1,0% –1,7%  0,9%

–0,5% –1,2%  1,5%

 0,0% –0,7%  2,1%

 0,5% –0,2%  2,7%

 1,0%  0,3%  3,3%

Bron: Bloomberg, IMF Fiscal Monitor (2021), NN Investment Partners

Voor Italië is een ratio van 90% niet geheel ondenkbaar. Op 
 termijn is dit haalbaar met handhaving van het primaire 
 financieringsoverschot, in combinatie met iets hogere nominale 
groei (gedreven door reële groei en/of inflatie) en lage rente 
op schuld. Maar als het verschil tussen de rente en de groei 1% 
hoger blijkt dan in de aannames van tabel 1 (hogere rente en/of 
lagere groei), zal het primaire financieringsoverschot voor de 
komende dertig jaar 3.3% van het BBP moeten bedragen om de 
schuldratio naar 90% terug te brengen. Dit zou een aanzienlijk 
strikter begrotingsbeleid impliceren. 

FISCAAL DE BROEKRIEM AANTREKKEN 
IS GEEN HAALBARE OPLOSSING

Uit tabel 4 blijkt verder dat als in de VS het primaire 
financierings saldo voor de komende dertig jaar gelijk zal zijn 
aan het historisch gemiddelde (van -2.3%), het verschil tussen 
rente en economische groei met iets meer dan 1.5% moet dalen 
(ten opzichte van de aannames in tabel 1) om op een schuld-
ratio van 90% uit te komen. Indien het verschil tussen rente en 
groei 1% hoger uitkomt dan in de aannames, dan zal het 
 primair financieringssaldo elk jaar een overschot van 0.3% 
van het BBP moeten laten zien. Dat is in de afgelopen decennia 
slechts incidenteel voorgekomen. 

Voor Japan lijkt het gezien de huidige torenhoge schuldratio in 
combinatie met de grote primaire financieringstekorten in de 
afgelopen decennia zo goed als onmogelijk om met een enigs-
zins realistisch groei- en rentescenario op een schuldratio van 
90% uit te komen.

Vooralsnog lijken deze wat sombere vooruitzichten voor de 
schuld ratio’s door de meeste beleggers nog grotendeels 
 genegeerd te worden. De vraag is echter of dit probleem onder 
de oppervlakte zal blijven, of uiteindelijk kan leiden tot een 
 volgende crisis. 
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DE ROL VAN DE CENTRALE BANK
Bij het beantwoorden van deze vraag spelen centrale banken 
een cruciale rol. In een wereld waarin zowel fiscaal als monetair 
beleid ongekend ruim is, zijn beide langzamerhand onlos-
makelijk verbonden. De overheid geeft nieuw schuld uit, de 
 centrale bank koopt dit op. Deze dynamiek geeft een nieuwe 
dimensie aan de langdurige schuldenlast. In onderstaande 
 grafieken wordt getoond hoe de schuldratio verandert indien 
deze wordt gecorrigeerd voor schuld in handen van de centrale 
bank.

Na deze correctie oogt de schuldenlast een stuk beter te 
 behappen, maar is er voldoende onderbouwing om overheids-
schuld op de balans van de centrale bank buiten beschouwing 
te laten? Aanhangers van de Modern Monetary Theory (MMT) 
 zullen dit bevestigend beantwoorden (zie bijvoorbeeld “Modern 
Money Theory Revisited” van Joseph Huber uit 2019). Het 
 centrale punt van deze theorie is dat overheden van landen met 
een eigen munt zich geen zorgen hoeven te maken over haar 
 overheidsfinanciën. De centrale bank kan immers altijd geld 
 bijdrukken waarmee de overheid aan haar verplichtingen 
kan  voldoen. Aanhangers van MMT zien inflatie als de enige 
 belemmering voor ongebreidelde geldcreatie. Oftewel zolang 
er genoeg productiecapaciteit beschikbaar is om aan de 
 gestegen vraag te voldoen, kent de  centrale bank geen 
 beperkingen in het opkopen van overheids papier en de 
 overheid geen beperkingen in haar uitgavenbeleid. 

Ook zonder MMT te omarmen is er iets voor te zeggen om 
overheids schuld op de balans van de centrale bank buiten 
beschouwing te laten. De centrale bank is een grote, prijs-
ongevoelige koper van staatsobligaties. Daarnaast is sinds de 

Covid-19 crisis de impliciete en soms expliciete coördinatie 
 tussen overheden en centrale banken duidelijk toegenomen. 
Men kan zelfs  beargumenteren dat de traditionele rollen zijn 
omgedraaid; voorheen was het de taak van de centrale bank 
om inflatie rond de doelstelling te houden en moest de overheid 
zorgen voor houdbare overheidsfinanciën, tegenwoordig lijkt 
het de taak van de centrale bank om te zorgen voor houdbare 
overheids financiën (middels lage rente en opkoopprogram-
ma’s) en moet de overheid zorgen dat inflatie rond de doel-
stelling blijft ( middels expansief begrotingsbeleid). In deze 
 omgeving is het aannemelijk dat centrale banken voorlopig 
kopers blijven van staatsobligaties en zeer voorzichtig zullen zijn 
met het terugbrengen van het belang in overheidsschuld. Met 
name voor een centrale bank als de Bank of Japan kan worden 
afgevraagd of het grote aandeel in staatsschuld ooit zal worden 
teruggebracht.

Daarmee liggen wel nieuwe gevaren op de loer. De scheidslijn 
tussen kwantitatieve verruiming en regelrechte monetaire 
financiering wordt dunner en dunner als duidelijk wordt dat de 
centrale bank haar belangen in staatsobligaties per definitie zal 
aanhouden. Welke invloed heeft dit op het gedrag van over-
heden, geldschieters en andere beleggers? En wat gebeurt er 
als de voormalige secretaris van de Italiaanse ministerraad 
 Riccardo Fraccaro zijn zin krijgt, en de ECB inderdaad besluit 
tot ‘annulering van staatsobligaties die zijn gekocht tijdens de 
pandemie’ (Albanese, 2020), zoals hij in november 2020 voor-
stelde? Dit zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een nega-
tief eigen vermogen van de centrale bank. Hoe gaan overheden, 
geldschieters en andere beleggers hiermee om? Dit is groten-
deels onontgonnen terrein. 

Figuur 4 
Schuldratio inclusief 
en exclusief schuld 
in handen van 
centrale bank
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SCHULDONTWIKKELING IN DE NABIJE TOEKOMST
Met Joe Biden als nieuwe president staan de VS aan de voor-
avond van significante fiscale stimulering. De Amerikaanse 
 centrale bank zal naar verwachting een relatief klein deel van 
deze nieuwe schuld opkopen, met als gevolg dat zowel de bruto 
als de netto schuld verder oplopen (zie tabel 5). 

In Europa ligt deze verhouding anders. In 2012 verkondigde de 
toenmalige president van de Europese Centrale Bank, 
Mario Draghi, er alles aan te zullen doen om de euro overeind 
te  houden. Sindsdien zijn meerdere grootschalige programma’s 
uitgerold om de eurozone middels kwantitatieve verruiming 
te ondersteunen. Een recent voorbeeld is het ‘Pandemic 
 Emergency Purchase Programme’ (PEPP). Dit programma 
werd in maart 2020 in het leven geroepen om risico’s voor 
het monetaire systeem als gevolg van de Covid-19 Pandemie 
te bestrijden. Dit is bovenop de reeds bestaande opkoop-
programma’s. De huidige president van de ECB, Christine 
Lagarde, heeft tevens aangegeven dat indien nodig de omvang 
van de PEPP kan worden bijgesteld. Een eventuele toekomstige 
uit fasering van de portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd 
dat de ‘passende monetair koers’ niet gehinderd wordt 
( European Central Bank, 2020).

VERVAGENDE SCHEIDSLIJN TUSSEN 
KWANTITATIEVE VERRUIMING EN 
REGELRECHTE MONETAIRE FINANCIERING 

Indien de PEPP volledig wordt ingezet, dan zijn de netto aan-
kopen door de ECB van vergelijkbare omvang met de verwachte 
netto uitgiften van overheden. Hierdoor zal de netto schuld na 
aftrek van aankopen door de centrale bank beperkt toenemen 
of zelfs afnemen. Onderstaande tabel geeft een indicatie van 
deze verhoudingen tussen enerzijds Europese overheden en 
anderzijds de Verenigde Staten.

Tabel 5 
Netto schulduitgiften na correctie voor opkoop programma’s van centrale banken

schulduitgiften 

(mld)

Duitsland  

(EUR)

Italie  

(EUR)

EMU-10  

(EUR)

VS  

(USD)

Netto uitgiften  88 112 564 2.802 

Opkoop programma’s 119 128 590   960 

Totaal (31) (16) (26) 1.842 

Bron: Nationale overheden, UBS, JP Morgan

CONCLUSIE
Financiële markten hebben leren leven met een groeiende 
staatschuld. Er is op dit moment een brede consensus dat fiscale 
 stimuleringsmaatregelen in een economische recessie nood-
zakelijk zijn. Het wordt een kwestie van lange adem om de 
schulden last terug te brengen, maar met het huidige monetair 
vangnet zien beleggers geen acuut gevaar. Het grootste risico 
van de hoge overheidsschulden ligt niet zozeer in wanbetaling, 
zoals bijvoorbeeld tijdens de Euro crisis, maar meer in de grote 
rol van  centrale banken.

Het is aannemelijk dat centrale bankiers als ware Argonauten 
 zullen moeten laveren tussen Scylla en Charybdis. Bij te weinig 
monetaire ondersteuning kan de rente aanzienlijk oplopen, 
wat tot een verslechtering van de schuldendynamiek zal leiden. 
In dit geval zullen financiële markten grote vraagtekens zetten 
bij de financierbaarheid van de overheidsschuld. Bij te veel 
 monetaire ondersteuning kan de markt tot de mening komen 
dat de grens tussen kwantitatieve verruiming en monetaire 
financiering is overschreden. In dat scenario kan het vertrou-
wen in geld een deuk krijgen, waarbij een oplopende omloop-
snelheid van geld tot een forse stijging van inflatie zal leiden. 
Aan de belegger de  moeilijke taak om deze sterk uiteenlopende 
scenario’s te  verdisconteren in de prijs van financiële activa.
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Is your pension fund board ready for the next 
financial crisis? Here’s how to prepare with 
six steps
Alfred Slager 

Financial crises are permanent fixtures of the investment industry. For a pension fund 
board, when you encounter a challenge like a financial crisis, you either learn new 
ideas and behaviors, or you fail to be successful or even fail in the long term. So, what 
are the new ideas and behaviors we have learned from financial crises? Academic 
literature has identified the drivers of financial crises1 and their interaction with 
investor behavior. However, what subsequently should be changed in practice is 
somewhat discarded and left to practitioners. This article therefore suggests six 
practical changes to decision making that will help pension fund boards adapt 
behavior and should make a positive difference in the event of a future crisis. 

FINANCIAL CRISIS
“Finance is not merely prone to crises; it is shaped by them” 
(Economist, 2014). A financial system, depicted in economic 
textbooks as a vehicle to match savings and investments, plays 
a crucial role in postponing consumption, accelerating 
investments, matching surpluses, and shortages of capital over 
time, regions, or different risk preferences. As such, it lies at 
the heart of any society and when it spirals out of control it 
causes considerable damage. Economists have proposed 
different theories to explain these crises, ranging from 
business cycles or Marxist theories that focused on the 
economic cycle as inevitable conflicts between capital and 
labor. In recent years, Minsky’s framework has gained traction 
for those who theorized that financial fragility is a typical 
feature of any capitalist economy: high fragility leads to a 
higher risk of a financial crisis.

Even though we are gaining more insights into the drivers of 
financial crises, the timing and the impact of financial risk is 
very difficult to predict.2 This is worrying, given that the size of 
the financial markets has increased steadily, as its 
interwovenness with the real economy increases, and can wreak 
havoc if not handled correctly. Also, the occurrence of crises has 
not subsided over centuries, as Rogoff and Reinhart (2009) have 
documented. One of their messages has come across clearly: 
financial crises are here to stay. 

Equally worrying is that handling a financial crisis as a pension 
board or institutional investor is not part of financial training. 
A typical textbook discusses the investment process with calm, 
clarity, and rationality: with the right investment policy, well 
thought-out assumptions on risk, return and correlations, the 

Alfred Slager 
Professor at TIAS School for Business and Society, Tilburg University, and trustee 
at pension fund SPH



vba JOURNAAL
Nummer 146_Zomer 2021

17

OPINIE

long-term investment outcomes will be within reach. In real-life, 
however, it matters what you do during a crisis, by testing the 
limits of an investment process. CalPERS is a famous case 
(Abrams and Ang, 2012). In 2008-9, the Californian pension 
fund, CalPERS, mishandled rebalancing, where the pension 
board seemed to have no understanding of what the underlying 
assumptions of the investment process were for which they were 
responsible, let alone how these could be challenged during a 
crisis. Financial losses, and a multi-year restructuring of funds 
followed. In the Netherlands, most large pension funds did not 
fare much better. Unprepared for crises, many de-risked when 
markets dropped, and re-risked hesitantly, structurally affecting 
the solvency ratios. Governmental review committees 
unearthed similar drivers for these unfortunate choices, 
pointing out the unawareness of underlying choices, lack of 
balance sheet management, or neglect of integrally 
considering risk. 

WE HAVE TO REWRITE THE TEXTBOOKS 
TO PREPARE PENSION BOARDS HOW TO 
ACT IN A CRISIS

So many lessons have been drawn, and if crises remain a 
permanent fixture, we will have to focus on what new ideas or 
behavior should be adapted. Herein, the literature is scarce. 
This article therefore provides several forward-looking choices 
that boards can apply. First, a crisis is briefly described from the 
perspective of a pension fund board as a large institutional 
investor. Armed with these insights, we then discuss the 
avoidable mistakes or foreseeable events that a board can 
prepare for beforehand.

A CRISIS ERUPTS
A crisis begins with the knowledge of what constitutes a crisis. 
Crises are hard to predict but do encompass common elements. 
Crises start with a sudden worsening in solvency and asset 
values. The initial drop could be linked to a random event, like a 
bankruptcy or political crisis. After the initial shock, asset prices 
keep falling. Analysts start arguing that the random event is not 
that random after all but part of a bigger problem, and we 
should brace ourselves for more negative news. 

Markets then seem to shift in one downward direction only: 
equity markets drop, and liquidity as a measure to honor 
obligations between financial organizations becomes top of 
mind. Credit spreads increase, indicating decreased liquidity as 
well as markets pricing in higher default probabilities for 
corporate loans due to worsening economic situations. The 
number of safe havens steadily reduces as many investment 
categories drop in value and no longer compensate for one 
another. Diversification, forming the bedrock of portfolio 
construction, becomes non-existent.

As negative news accumulates the hope for a swift resolution 
dwindles. The end-date for the crisis is nowhere to be found. 
Even worse, crises seem to give birth to new crises: lingering, half 
expected problems that exist tend to be followed and worsened by 
larger, unexpected problems. The Bear Stearns default was bad 
enough, but the failure of Lehman created widespread panic. 
The worldwide financial crisis of 2008-9 was dramatic but also 
ignited the Greek government debt crisis, which spiraled into the 
multi-year eurozone debt crises of 2010-12. 

The pension fund board is confronted with increased 
uncertainty in a very short time and scrambles for information. 
They will ask: What is our exact position? Do we have a clear 
picture of why this is happening? What are our options? At the 
same time, the board must shift its focus on what information is 
relevant. Important chunks of management information 
become temporarily useless, especially measures which are 
based on stochastics such as Value at Risk, standard deviation, 
or tracking error. Information based on actual positions and 
risk measures based on deterministic risk measures or scenarios 
on the other hand provide some insights.

Feeling that they might lose the grip on what is happening, board 
members increasingly pay close attention to analysts or 
politicians. There especially is talk of “unprecedented situations”. 
This resonates and provides a seductive reasoning for a board to 
limit its own responsibility, also known as “circle of influence.” 
It signals that the circumstances are so unique that policy 
instruments the board controls have become ineffective and that 
it is now up to external forces, mainly central bankers and 
governments, to fix the problems. So it is no surprise that board 
members suddenly reappraise the role of the public sector, 
developing an almost unlimited faith in the healing powers of 
central bankers, or the deep pockets of politicians, as saviors. 

To complicate matters further, as the crisis evolves, the board’s 
own risk appetite starts to deviate from the risk appetite of the 
fund. “This time is different” arguments are increasingly 
explored to postpone rebalancing, while derisking is considered 
in all kinds of areas: leveraging, tracking error, and 
concentration limits. 

Of course, this describes a highly stylized picture of how pension 
boards experience a financial crisis, but at the same time many 
behavioral challenges identified in literature and reports are 
present.3 So how should a board proceed?

SIX STEPS TO CHANGE THE WAY A PENSION FUND 
BOARD ACTS IN A CRISIS
An important aspect of decision-making is that the decisions 
that really matter to the continuity of the fund regularly must be 
made under pressure (Koedijk, Slager and Van Dam, 2018). 
Based on our discussion of the boards’ perception of the 
financial crisis, how can we change the board’s behavior in such 
a way that, while it cannot predict or prevent crises, it can allow 
the board to mitigate unnecessary negative consequences and 
“stay the course”? We identify six steps to create effective 
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decision-making during a crisis, borrowing insights from other 
disciplines.

1. TAKE THE BOARD’S INSECURITIES SERIOUSLY
Having to decide under stress makes board members insecure 
and if unchecked will trigger well-documented behavioral 
biases (e.g., Ackert and Deaves, 2010). So, think beforehand of 
the pension fund board who must decide, and consider the 
insecurities that members will experience when making 
decisions during a financial crisis. These consist of: 
a.  Running behind on developments, instead of preparing for 

upcoming ones; the fear that they might become a forced 
buyer or seller due to the derivatives, outstanding 
commitments, pension pay-outs, or a stringent application of 
rebalancing policies;

b.  A decrease in risk appetite, especially if the risk appetite is 
not formalized in any way;

c.  A sense of regret that certain measures were not taken earlier;
d.  Awareness that any risk-reducing measure suggested in a late 

phase of the crisis is too costly to execute, procrastinating 
sensible actions; and

e.  Awareness that a sensible risk measure might deviate from 
what other funds are doing, leading to perceived peer 
pressure or the tendency to first wait and see what other 
organisations are doing.

Whatever plan is developed, the plan should not only develop a 
policy or measure to mitigate the risks, but also address these 
insecurities head-on. Otherwise, they will linger and erupt 
during crises, potentially frustrating the effectiveness of the 
measures.

2. PRE-COMMIT
Pension funds’ boards, experts, nor advisors can predict 
financial crises, neither their timing nor their impact. However, 
boards can assess the impact that a financial crisis might have 
on its investments and balance sheet. So the board should 
determine what sort of impact is acceptable within the risk 
appetite of the fund, what sort of measures would be needed to 
achieve this and, most importantly, what this means for 
decision-making under stress. 

They should already have a written plan in place to be used as 
soon as the crisis occurs. This is not only about how you establish a 
crisis committee. It is far more important to determine in advance 
financial scenarios that may affect your pension fund and 
confront these scenarios with the risk appetite that the fund has 
set up.4 Then decide beforehand under which (solvency) levels to 
de-risk and re-risk. Be painfully specific in your actions though. It 
requires far less time to update scenarios than to have 
fundamental discussions and think of alternatives under (time) 
pressure. Hence, the usefulness of a well-thought-out to-do plan.

3. REWRITE YOUR INVESTMENT PROCESS TO FOCUS 
ON WHAT MATTERS 
After you have pre-committed yourself as a board, the 
investment process needs to be adjusted to accommodate this. 

Balance sheet management is the key consideration during a 
financial crisis, adjustments in asset allocation when you have 
time on your hands after the crisis has subsided.

Start by separating asset allocation and balance sheet 
management. In the Investment Policy Statement (IPS), charter 
of the investment committee, and the reporting by staff or 
fiduciary managers. Typically, in a standard investment process, 
the difference between balance sheet management and asset 
allocation is blurred at best, but there is a crucial difference 
during a financial crisis. 

Balance sheet management – the integral management of 
mismatch risk, matching vs. return assets, liquidity, derivatives 
overlay – is a separate step that tells you as an investor how much 
risk you want to or can take under different circumstances. This 
is a completely different question than asset allocation or 
portfolio construction. Asset allocation allocates within the 
decided amount of risk. 

4. TRAIN, TRAIN, TRAIN 
In my experience at the business school, students develop a 
steep learning curve when they simulate crises under different 
circumstances, and reflect on their choices, while adapting their 
behavior. Working with boards, the best and consistently 
implemented balance sheet policy came into existence through 
simulation. It is somewhat of a mystery why this is not obligatory 
for pension boards worldwide. 

DISCUSSING THE DRIVERS BEHIND 
A CRISIS EASILY BECOMES AN EXCUSE 
TO POSTPONE DIFFICULT DECISIONS

It helps them train well in advance in a simulated environment 
and prepare for their duties. The simulation results provide a 
valuable tool to discuss the important issues. It helps uncover 
fundamental differences in how board members approach a 
crisis. Within a board some trustees might make a compelling 
case to buy more equities after a sudden drop in prices, while 
other trustees would prefer the opposite. Simulation addresses 
another insecurity as well: a discussion in the board that the 
circumstances might be so exceptional, that well thought-out-
policies should be abandoned, instead of doing what was agreed 
upon. Also, a simulation helps the board challenge itself on its 
risk appetite. Is it constant throughout, or should it be rescaled 
when crises occur?

Today’s board might have a simulation training day per year. 
Tomorrow’s boards should simulate once per month, document 
their choices, then discuss how they fit in or deviate from the 
pension fund’s policy, beliefs, and reflect on what they should 
improve. Instead of enduring the one day where the financial 
crisis hits, using 364 days to recover, tomorrow’s pension fund 
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board focuses its efforts on training 364 days for that one day 
when the crisis erupts, mitigating its effects. 

5. DISMISS THE WHY, FOCUS ON THE HOW 
Who really cares what caused the crisis we are in? That might be 
putting it a bit bluntly. But during a crisis the board needs to get to 
the heart of the matter. A crisis combines the negative impact of:
a. A sudden drop in equities, interest rates, leading to drops in 

reserves and/or cover ratio, a downward oscillation, in a very 
short period.

b. Markets shift: shortfall in liquidity. Spreads increase. Drop in 
asset prices. Diversification effects become non-existent.

c. Increased uncertainty in a very short time, increased talk of 
“unprecedented situations.”

d. Follow up crises: half-expected problems that tend to be 
followed and worsened by larger, unexpected problems.

Figuring out why these happened takes a lot of time and leaves 
the board none the wiser on the course to follow. Skip this part 
and focus on the board’s fiduciary responsibility. What will you 
do when equities drop, rating deteriorates, and liquidity dries 
up? Develop a sensible scenario beforehand and decide as 
a board what to do. When the crisis erupts, perhaps adjust a few 
parameters, but you are good to go as a board. It is a step-by-step 
protocol – as simple as that. Postpone a “this time is different” 
discussion until after the crisis. There might be genuine reasons 
to have this discussion. But you would hope that a fireman puts 
out the fire before he starts to investigate what caused it. 

6. CHALLENGE ASSUMPTIONS WHEN APPROPRIATE
One way of avoiding difficult discussions during a financial 
crisis is having the discussion on assumptions beforehand. Be 
clear on which assumptions in the investment process are 
crucial to maintain during a crisis and determine your pain 
level. It generally boils down to a small set of assumptions. First: 
are you prepared to accept any risk to achieve your long-term 
goals? Pension fund boards with a static asset allocation answer 
this question with a “yes”. Upholding rebalancing is then a key 
assumption, where buying securities at lower levels equate with 
higher expected risk premiums. This requires a strong stomach, 
buying stocks – in the eyes of the public – at the worst possible 
time. This makes board members insecure, even if they have 
pre-committed themselves to this, sometimes to a point that it 
endangers long term goals. Have this discussion beforehand, 
use the simulation results here extensively, be very explicit about 
the consequences, and agree to a very high hurdle to change 
this during the crisis.

Second, if you are not prepared to take any risk to achieve your 
long-term goals, can you identify beforehand how much risk 
you’re willing to take under which circumstances, make this 
explicit and write this down in a plan and commit yourself to 
this? De-risking makes perfect sense during a crisis to preserve 
capital and is far more important than hunting for investment 
opportunities. And yes, it makes sense to buy investment credits 
when spreads are high. Either way, these are assumptions and 
trade-offs that should be dealt beforehand with when the board 

draws up the risk appetite of the fund. Best practice funds not 
only write down these assumptions, specify their consequences, 
but also describe how they are challenged during financial cri-
ses and what the (additional) board’s actions are. When onboar-
ding new board members, this discussion is part of the introduc-
tion program as well.

FINALLY
Whatever you do, avoid phrases like “these are exceptional 
times” or “this time is different” as an excuse to do nothing. We 
have been forewarned. We are heading towards a new 
management style of pension boards that might be closer to the 
job descriptions of firemen, ambulances, pilot fighters, and 
athletes. These groups have in common that they train 95% of 
the time, to excel in 5%, whether it is on the battlefield or the 
football field. This requires several practical changes in 
behavior, actions, and preparation that this article has outlined. 
Difficult, but doable and rewarding when the next crisis erupts. 
Participants should expect no less from their pension boards.
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Tussen hoop en inflatievrees
Joost van Leenders, CFA en Jorn Veeneman, CFA

De recessie veroorzaakt door de coronapandemie is in een aantal opzichten uniek. In 
de eerste plaats omdat landen, gezondheidsstelsels en economieën compleet werden 
overvallen door de virusverspreiding. Maar ook de snelheid waarmee de recessie 
 toesloeg, de diepte van die recessie, en het in eerste instantie zeer snelle herstel. 
De beleidsreactie was van een omvang die we in lange tijd niet hebben gezien. 

Centrale banken gebruikten beleidsinstrumenten die tijdens en 
na de kredietcrisis van 2008-2009 waren ontwikkeld, maar wel 
sneller en op grotere schaal. Overheden verleenden massaal 
steun aan bedrijven en huishoudens, waardoor begrotings-
tekorten opliepen tot voor vredestijd ongekende niveaus. Dit 
ruime fiscale beleid is een markant verschil met de periode na 
de kredietcrisis, toen al snel gepoogd werd om de overheids-
financiën weer op orde te krijgen. Financiële markten hebben 
sterk  gereageerd; renteniveaus zijn in eerste instantie verder 
gedaald, echter in Europa en de VS zijn deze ook alweer 
 hersteld. Hetzelfde geldt voor aandelenindices, waar  sommige 
aandelenindices alweer op recordhoogte staan of hebben 
gestaan. 

Dit roept wel vragen op. Leidt snel herstel en sterke stimulering 
tot inflatie? Zijn waarderingen van veel beleggingscategorieën 
niet te ver doorgeschoten? Hoe moeten beleggers omgaan met 
deze hoge waarderingen, met name wanneer de rente weer zou 

stijgen? In dit artikel beschrijven we enkele unieke kenmerken 
van de coronacrisis en geven we globaal antwoord op deze 
 vragen.

CORONAPANDEMIE VEROORZAAKT UNIEKE CYCLUS 
EN BELEIDSRESPONSES
De eerste pandemie sinds de Spaanse griep in 1918-1920 heeft 
geleid tot draconische maatregelen van zowel overheden als 
 centrale banken. Om verdere verspreiding van het virus te voor-
komen, volgden vele landen het voorbeeld van de Chinese over-
heid door gebieden waar het virus zich verspreidde te onder-
werpen aan een lockdown. Dit ging onvermijdelijk gepaard met 
enorme economische schade. Zo kromp het BBP in de VS in het 
tweede kwartaal van 2020 met maar liefst 9,0% ten opzichte van 
het eerste kwartaal van dat jaar, in de eurozone met 11,6% en in 
Japan met 8,3%. Bij de heropening in het derde kwartaal waren 
juist ongekend hoge groeicijfers te zien van respectievelijk 7,5%, 
12,5% en 5,3%. Bij latere golven van besmettingen waren de 
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gevolgen voor de economie minder uitgesproken, vooral omdat 
hardgeraakte (met name diensten-) sectoren niet of nauwelijks 
opnieuw waren opgestart. Inventieve ondernemers leerden 
 echter ook deels om te gaan met de coronasamenleving. 

Ook de beleidsreactie van centrale banken was uniek. Veel 
instrumenten die tijdens de kredietcrisis in 2008-2009 nog als 
nieuw konden worden aangemerkt, behoren nu al tot het 
standaard instrumentarium van centrale banken. Dit zijn onder 
meer kwantitatieve verruiming of het direct ondersteunen van 
financiële markten om liquiditeit te waarborgen. Doordat deze 
instrumenten eerder werden ontwikkeld, konden ze nu veel 
sneller en veel omvangrijker worden ingezet. De balansen van 
centrale banken zijn tijdens de coronapandemie dus eerder en 
in grotere mate vergroot dan tijdens de kredietcrisis (zie 
Figuur 1). De centrale banken hebben ook naar elkaar gekeken. 
De Fed heeft besloten om, naast staatsobligaties, ook bedrijfs-
obligaties op te gaan kopen, zoals in andere delen van de wereld 
al langer gebruikelijk was. Hierbij worden in de VS zowel hoog-
waardige als ook laagwaardige obligaties (met een krediet-
beoordeling van lager dan BBB) opgekocht.

Waar tijdens de kredietcrisis overheden in actie moesten komen 
om zowel commerciële- als investeringsbanken te redden van 
faillissementen, zijn banken nu onderdeel van de oplossing. 

Banken zijn beter gekapitaliseerd dan in 2008. Er werden in de 
VS en Europa maatregelen genomen om te zorgen dat de 
krediet verlening aan de economie op peil bleef.

Voor de uitbraak van de coronapandemie was in de VS, onder 
president Donald Trump, al een kentering naar een ruimer 
 fiscaal beleid zichtbaar. Nadat de pandemie ook in de VS de 
 economie in grote mate stillegde, gingen in reactie hierop ook 
fiscaal gezien alle remmen los. Na de kredietcrisis werd al snel 
bezuinigd om overheidstekorten niet te ver op te laten lopen; op 
dit moment is daar geen sprake van. Dat de crisis deze keer echt 
een exogene schok was en er dus geen ‘schuldige’ sector kon 
worden aangewezen, maakte het voor overheden ook 
 gemakkelijker om ruimhartig steun te verlenen aan bedrijven 
en huishoudens. De schijn (of werkelijkheid) dat te risicovol 
gedrag wordt beloond, was er deze keer immers niet. 

Schuldenniveaus van overheden zijn door de steunmaatregelen 
sterk toegenomen (zie Figuur 2). Het ruime begrotingsbeleid 
kan op dit moment echter makkelijk worden gefinancierd door-
dat centrale banken de beleidsrentes laag houden en op grote 
schaal staats- en bedrijfsobligaties opkopen. Dit drukt de rente-
lasten. Hiermee lijkt er sprake van een (impliciete) samen-
werking tussen monetair en fiscaal beleid. ‘Modern Monetary 
 Theory’ is in opkomst bij sommige economen en beleidsmakers. 

Figuur 1 
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Figuur 2 
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Hierbij wordt ervan uitgegaan dat fiscale tekorten er niet toe 
doen als de centrale bank de rente maar laag genoeg houdt. Het 
doel is om volledige werkgelegenheid te creëren. Als hierdoor 
inflatie ontstaat, dienen overheden deze te beteugelen door de 
belastingen te verhogen. 

Voor nu rijst de vraag of het ruime begrotingsbeleid zal worden 
aangehouden? Nu het einde van de coronacrisis in het zicht 
komt, lijken overheden maar ten dele voornemens om het 
ruime begrotingsbeleid terug te schroeven. In de VS, Europa, 
het VK en Japan zijn grootschalige investeringen in (deels 
 verouderde) infrastructuur aangekondigd. De crisis is daarbij 
een ‘mooi excuus’ geworden. Verder scherpen landen hun 
klimaat doelen aan. De uitgesproken doelstellingen voor 
 CO2-reductieniveaus zijn alleen haalbaar wanneer er in grote 
mate wordt  geïnvesteerd in nieuwe technologieën. Ten slotte 
hebben  meerdere geopolitieke machtsblokken (VS, China, EU) 
 aangegeven meer zelfvoorzienend te willen zijn ten aanzien van 
strategisch belangrijke goederen, waarbij de VS en China 
 benadrukken dat binnenlandse productieketens wenselijk zijn. 
Om deze ambities te verwezenlijken zijn investeringen benodigd 
wat leidt tot een ruimer begrotingsbeleid van de overheid.

HERSTEL + STIMULERING = INFLATIE?
Een ruim fiscaal beleid en een centrale bank die grote hoeveel-
heden staats- en bedrijfsobligaties opkoopt, zonder dat daarbij 
oplopende inflatie ontstaat, is lang vol te houden. Dat heeft 
Japan de afgelopen decennia laten zien. Maar Japan is in een 
aantal opzichten uniek, bijvoorbeeld wat betreft demografie en 
het behoedzame gedrag van gezinnen en bedrijven die veel 
 sparen. En ook in de VS en de eurozone is de afgelopen jaren 
de inflatie laag gebleven, ondanks ruim monetair beleid en een, 
met name in de VS, lage werkloosheid. Structurele factoren, 
zoals globalisering en digitalisering, hebben aan deze lage 
 inflatie bijgedragen.

OVERHEDEN NEMEN HET MANTRA VAN 
‘WHATEVER IT TAKES’ OVER

Toch beginnen zich tekenen van toenemende inflatie aan te 
dienen. Grondstoffenprijzen en prijzen voor vrachtvervoer 
rezen de pan uit in de eerste helft van 2021. In verschillende 
industriële sectoren ontstond schaarste, bijvoorbeeld in de 
microchipsector. Werkloosheidscijfers zijn nog relatief hoog, 
maar vooral in de VS geven ondernemers in enquêtes aan 
moeite te hebben om geschikt personeel te vinden. De inflatoire 
impuls kan tijdelijk zijn, gedreven door basiseffecten, grond-
stoffenprijzen en heropening van economieën. Tijdens de 
coronapandemie is de consumptie verschoven van diensten 
naar goederen, waarvan de maakindustrie heeft geprofiteerd. 
Bij heropening zal de consumptie weer meer verschuiven naar 
diensten, wat de druk op de industrie verkleint. Maar het snelle 
economische herstel en de voortdurende monetaire en fiscale 

stimulering kunnen de inflatie ook wat langer opdrijven dan nu 
wordt verwacht. In dat geval zullen centrale banken het 
 monetaire beleid eerder wat moeten aanscherpen dan nu op 
financiële markten wordt ingeprijsd. Dit speelt wederom vooral 
in de VS, maar als de Fed door aanhoudend hogere inflatie 
obligatie- opkoopprogramma’s sneller moet gaan afbouwen dan 
nu wordt verwacht (eerste kwartaal 2022) of de beleidsrente 
moet verhogen voor het einde van 2023 (wat de Fed nu als 
 termijn geeft), dan zal dat gevolgen hebben voor financiële 
markten wereldwijd. De 10-jaars rente in de VS loopt in dat 
geval verder op, wat impact heeft op veel andere beleggings-
categorieën.

Op de langere termijn zijn enkele structurele veranderingen 
zichtbaar die een opwaarts effect kunnen hebben op inflatie:
• Gewenste aanpassing van productieketens voor strategische 

goederen door geopolitieke machtsblokken in samenhang 
met heroriëntatie van bedrijven op hun productieketens. Het 
aanpassen van deze productieketens, voor zowel strategische 
goederen en van bedrijven, naar robuustere varianten werkt 
kostenverhogend, wat vervolgens een versterkend effect heeft 
op inflatie. 

• De bereidheid bij overheden om belastingen te verhogen is 
toegenomen en er is meer aandacht voor de lagere- en 
midden inkomens. Belastingverhogingen en maatregelen 
voor een gelijkmatigere inkomensverdeling werken kosten-
verhogend voor bedrijven, maar ondersteunen juist ook 
lagere- en middeninkomens die hierdoor meer kunnen gaan 
uitgeven. Beide factoren kunnen bijdragen aan een hogere 
inflatie.

Dat inflatie het komende decennium hiermee op hogere 
niveaus kan komen, in vergelijking met het decennium daar-
voor, is zeker mogelijk. Dat prijzen structureel de pan uit rijzen, 
is echter onwaarschijnlijk. De structurele deflatoire krachten 
zijn groot, zoals een grotere toepassing van technologie (wat 
productiekosten en daarmee prijzen verlaagt), digitalisatie 
(wat leidt tot meer prijscompetitie tussen bedrijven), en een 
 verzwakte positie van de factor arbeid. De recessie veroorzaakt 
door de coronapandemie is maar kort geweest, waardoor 
 structurele schade beperkt zal zijn en productiecapaciteit niet of 
zeer beperkt is aangetast. De mogelijkheid om meer op afstand 
te werken maakt arbeid flexibeler en kan een vergrotend effect 
op het aanbod hebben. Op dit moment is echter niet duidelijk 
hoe bestendig dit effect zal zijn. 

Al met al zien we na de coronacrisis een wereld die op veel 
 punten niet fundamenteel veranderd is. De grootste 
 verandering is waarschijnlijk de grotere rol die centrale over-
heden opeisen. Van een periode met lage inflatie en centrale 
banken die met lage rentes vooral ‘behind the curve’ wilden zijn, 
zouden we naar een periode kunnen gaan waar centrale banken 
juist weer wat meer moeten doen om inflatie te beteugelen van-
wege de dominantere rol van overheden.
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WAT ZIJN DE IMPLICATIES VOOR FINANCIËLE 
MARKTEN?
In de herstelfase na de coronapandemie zullen centrale banken 
de nominale rente laag willen houden om de financiële voor-
waarden gunstig te houden voor economisch herstel. Naarmate 
de economie verder herstelt, mede door ondersteuning van het 
ruimere fiscale begrotingsbeleid van overheden, zal er voor-
zichtig meer druk ontstaan op de reële rente om te gaan stijgen 
vanaf de huidige lage niveaus. Een al te grote stijging zal echter 
voorkomen worden door centrale banken. De schuldenniveaus 
van overheden en bedrijven zijn na de coronapandemie sterk 
toegenomen. Om deze betaalbaar te houden, zullen centrale 
banken de nominale rente drukken. Centrale banken zullen 
middels financiële repressie, i.e. met verruimend monetair 
beleid ervoor zorgen dat de reële groei van de economie groter 
is dan de reële rente, proberen de schuldenniveaus te laten 
dalen.

HEVIGERE INFLATIE DAN VERWACHT 
LEIDT TOT LOSKOPPELING VAN 
HET ‘LAGE RENTE’-INFUUS

Een voorzichtig stijgende reële rente, samen met een inflatie-
niveau dat hoger ligt dan het vorige decennium, heeft implica-
ties voor financiële markten. Bij deze implicaties hanteren wij 
een horizon van 1-3 jaar.

AANDELEN VERSUS OBLIGATIES
Vaak gaat een stijgende rente gepaard met hogere aandelen-
koersen, aangezien beide gedreven worden door een econo-
mische groeiversnelling. Maar hogere rentes hebben ook 
 nadelen voor aandelen. Voor bedrijven wordt het duurder om 
zich te financieren met bancair krediet of door het uitgeven van 
obligaties. Toekomstige kasstromen worden, door een hogere 
disconteringsvoet, ook minder waard. Bovendien zijn aandelen 
op dit moment fors gewaardeerd (zie Figuur 3) en wordt die 
waardering door beleggers deels gerechtvaardigd door de lage 
renteniveaus. Aandelen zouden een daling in waarderings-
niveaus echter kunnen absorberen wanneer winsten stijgen 
door de groei van de economie. Voor vastrentende waarden 
geldt mogelijk nog meer dan voor aandelen dat deze momenteel 
duur zijn (zie Figuur 3). Bij een stijgende rente zullen deze 
 categorieën onder druk komen te staan. Bij een gematigde 
rente stijging verwachten wij dat aandelen een positief en beter 
rendement zullen laten zien dan staatsobligaties, ook indien 
rekening wordt gehouden met een hoger risico. Oftewel: de 
 rendement/risico verhouding van aandelen is momenteel 
( aanzienlijk) beter dan nominale obligaties. Dit geldt zowel 
in de VS als in Europa.

BINNEN OBLIGATIES
Bedrijfsobligaties bieden enig alternatief, ten opzichte van 
staatsobligaties, aangezien de rentegevoeligheid (met name in 
Europa) gemiddeld genomen kleiner is. Dit komt omdat de 
looptijd van de obligaties korter is en de coupon iets hoger. Bij 
high yield obligaties is de rentegevoeligheid nog kleiner en biedt 
de risico-opslag een buffer. Bij een geleidelijke rentestijging 
 bieden high yield bedrijfsobligaties, binnen de vastrentende 
waarden, dan ook het beste rendement/risicoperspectief. Voor 
obligaties uit opkomende markten (zowel local currency als 
hard currency) is een hogere rente in de VS een groot risico, 
vooral in combinatie met een sterkere US dollar en in het 
 verleden (bijvoorbeeld tijdens de ‘Taper Tantrum’ in 2013) heeft 
dit geleid tot problemen. In vergelijking met 2013 laten funda-
mentele factoren, als betalingsbalansen en deviezenreserves, 
een sterker beeld zien en zijn valuta uit opkomende markten 
minder hoog gewaardeerd. Staatsschulden zijn echter wel flink 
opgelopen. We denken dat de neerwaartse risico’s voor 
 obligaties uit opkomende markten per saldo groter zijn dan de 
opwaartse. Oftewel dat EMD, ondanks de hogere coupon, 
 onvoldoende rendement per eenheid verwacht risico biedt.

BINNEN AANDELEN
Ontwikkelde markten: Het afgelopen decennium, met dalende 
rentes en een streng begrotingsbeleid van overheden, was in het 
voordeel van groeiaandelen, die weinig kapitaalintensief zijn en 
hun winsten verder in de toekomst hebben liggen. De omgeving 
lijkt aantrekkelijker te zijn geworden voor waarde-aandelen. De 
kapitaalintensievere bedrijfsmodellen profiteren van de grotere 
investeringsbereidheid van overheden op het gebied van 
klimaat transitie, het vervangen van verouderde infrastructuur 
en het meer zelfvoorzienend willen zijn op het gebied van strate-
gische goederen. De wat oplopende rente en inflatie zijn voor 
waarde-aandelen minder problematisch. Waarderingen zijn 
voor deze aandelen minder opgelopen en toekomstige winsten 
liggen minder ver in de toekomst, waardoor een hogere discon-
teringsvoet een minder nadelig effect heeft. 
Regionaal leidt dit ook tot een voorkeur voor Europa boven de 
VS. Het risico van hogere inflatie en hogere rente komt vooral 
uit de VS en Amerikaanse aandelen zijn sowieso rentegevoeliger 
dan Europese. Dit laatste vooral door het grotere gewicht van 
groeiaandelen. Japanse aandelen zijn relatief goedkoop 
ten opzichte van de overige aandelenregio’s. Traditioneel 
gezien profiteren Japanse aandelen van een aantrekkende 
 econo mische cyclus en, net als Europa, heeft Japan een grotere 
 blootstelling naar waarde-aandelen. Aandelen uit opkomende 
 markten hebben tegenwoordig een behoorlijke groei-
component, maar relatief ten opzichte van aandelen 
 ontwikkelde markten hebben ze ook lagere waarderingen. 

Ontwikkelingslanden: Aangezien China, Zuid-Korea en Taiwan 
verder zijn gevorderd in het economisch herstel, in China voor-
zichtig het monetaire en fiscale beleid wordt genormaliseerd, en 
opkomende landen trager zijn met de uitrol van vaccinatiepro-
gramma’s is het verschil in groeivooruitzichten tussen opko-
mende markten en ontwikkelde markten afgenomen. Daarbij 
leidt berichtgeving over (mogelijk) nieuwe regelgeving van Chi-
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nese toezichthouders op het gebied van concurrentie en de 
financiële sector tot onzekerheid bij de grote Chinese technolo-
giebedrijven, die een substantieel deel zijn van de beleggingsin-
dex. 

Overig: Voor small cap aandelen geldt dat deze in de VS relatief 
aantrekkelijk zijn gewaardeerd ten opzichte van large cap 
 aandelen, in Europa is dit beeld neutraal. Small cap aandelen 
zijn in staat gebleken sterk te herstellen na het toeslaan van de 
corona pandemie, waar ze in de VS gesteund zijn door de aan-
gekondigde grootschalige investeringen in infrastructuur en de 
energietransitie na de verkiezing van president Joe Biden. De 
focus van geopolitieke machtsblokken om zelfvoorzienend te 
zijn, ten aanzien van strategische goederen, is gunstig voor 
small cap aandelen. Deze aandelen zijn vaak meer geconcen-
treerd op de binnenlandse afzetmarkt en daarmee passen ze in 
het plaatje van meer binnenlandse productieketens. 

OVERIGE BELEGGINGSCATEGORIEËN 
Overige categorieën, die zouden kunnen profiteren, zijn vast-
goed, infrastructuur en grondstoffen. De stabiele inkomsten-
stroom van vastgoed en infrastructuur kan dienen als alterna-
tief voor vastrentende waarden, die in de huidige omgeving 
minder opleveren. Het voordeel van deze beleggingen is dat 
deze een geleidelijk oplopende rente en inflatie beter kunnen 
verteren dan vastrentende waarden. Daarbij geldt vooral voor 
infrastructuur dat deze categorie kan profiteren van de grote 
overheidsinvesteringsprogramma’s die in de VS en Europa zijn 
en worden opgetuigd. Binnen vastgoed en infrastructuur kun-
nen beursgenoteerde en private categorieën interessant zijn, al 
moet de belegger bij de private categorieën de illiquiditeit wel 
voor lief nemen en zich afvragen of daar een voldoende hoge 
illiquiditeitspremie tegenover staat. Grondstoffen bewegen vaak 
wel mee met inflatie, hoewel bij de causaliteit wel vraagtekens 
kunnen worden geplaatst. Op dit moment geldt als voornaamste 
beperking dat de prijzen van veel grondstoffen al flink zijn 
gestegen.

WAT ALS INFLATIE HEVIGER BLIJKT DAN OP DIT 
MOMENT WORDT VERWACHT? 
Een scenario dat een niet verwaarloosbare kans heeft en roet in 
het eten van bovenstaande verwachting kan gooien is een forse 
stijging van de inflatie. In dit geval zullen op enig moment cen-
trale banken het monetaire beleid moeten verkrappen met een 
fellere rentestijging tot gevolg. Gegeven de eerdergenoemde 
waarderingsniveaus, komen zowel aandelen als staatsobligaties 
in dat geval onder druk te staan. In relatieve zin zouden 
 aandelen wel kunnen achterblijven. Als de rente in de VS met 
100 basispunten toeneemt, daalt de prijs van Treasuries met 
zo’n 7%. Het is goed mogelijk dat aandelen in dit scenario 
 harder onderuitgaan vanwege de huidige hoge waarderings-
niveaus en doordat marges onder druk kunnen komen.

Binnen vastrentende waarden blijft het verstandig de rente-
gevoeligheid niet te hoog te laten zijn. Dus staatsobligaties met 
een kortere looptijd of bedrijfsobligaties. Bedrijfsobligaties en 
high yield obligaties hebben een lagere rentegevoeligheid. Wel 
kan de risico-opslag bij deze obligaties juist gaan oplopen als 
 bedrijven, door hogere rentes, in betalingsproblemen komen. 
Obligaties uit opkomende markten zijn vaak juist het slachtoffer 
van hogere Amerikaanse kapitaalmarktrentes en zijn daarom in 
dit scenario minder geschikt. Tussen infrastructuur en vastgoed 
geven wij in dit scenario de voorkeur aan infrastructuur. De 
looptijd van contracten zijn langer dan bij vastgoed en daarbij 
hebben bedrijven actief in deze sectoren vaak een sterkere 
marktpositie waardoor ze in staat zijn eventuele prijsstijgingen 
door te belasten in de prijs van het eindproduct. 
Een categorie die interessant kan zijn in deze omgeving is 
grondstoffen.  Historisch realiseren grondstoffen op langere 
termijn een  negatief reëel rendement. In periodes van hoge 
inflatie heeft deze  categorie het echter goed gedaan. Ondanks 
de flinke  stijging van grondstoffen in de afgelopen maanden, is 
een scenario met snel oplopende inflatie en rentes nog niet 
 ingeprijsd. Goud zou eventueel kunnen profiteren van een 
 stijgende inflatie. Bepalend hierbij is met name de verandering 
in het niveau van de reële rente in de VS, waarbij goud onder 
druk komt te staan in het geval deze toeneemt.

CONCLUSIE
De recessie, die de coronapandemie heeft veroorzaakt, is uniek 
qua diepte en snelheid. Ook de beleidsreactie was ongekend, 
zowel monetair als fiscaal. Terwijl de economische vooruit-
zichten en winstvooruitzichten positief zijn, zijn veel beleggings-
categorieën fors gewaardeerd en neemt het risico op hogere 
inflatie toe. De kans op deflatie is dermate beperkt, naar onze 
mening, dat hiermee weinig tot geen rekening mee hoeft te 
 worden gehouden bij de inrichting van de beleggings porte-
feuilles voor de komende jaren. Beleggers doen er dan ook 
 verstandig aan om portefeuilles meer inflatiebestendig te 
maken. 

Figuur 3 
Percentielscore beleggings categorieën voor het huidige yield niveau, ten 
opzichte van de eigen historie (sinds begin 2000, op basis van maandelijkse 
data). Voor olie en goud wordt de huidige spotprijs, ten opzichte van de eigen 
historie, weergegeven als percentielscore
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Crisisbestrijding: je kunt dat irritante 
paard slaan, maar kost je dat straks 
niet je koningin?

We moeten een slag om de arm houden, maar op het moment van schrijven – begin 
zomer – lijkt de corona-crisis onder controle. Kunnen we al lessen trekken? Nee, denk 
ik. Zelfs over de effectiviteit van het gevoerde beleid is het lastig iets te zeggen: de 
statistieken die nu per Europees land de oversterfte in beeld brengen, laten zien dat 
Nederland een middenmoter is, en dat de cijfers bij de zwaarst getroffen landen 
(Hongarije, Portugal) iets meer dan twee keer zo hoog liggen. Maar welke factoren 
 precies tot deze tussenstand leidden, en wat we zien na de te verwachten onder-
sterfte in de komende jaren, weten we niet. The jury is still out. 

Bovendien: we praten vooralsnog alleen 

over de schade van de brand en het blus-

werk; niet over de prijs die wellicht op 

 langere termijn nog betaald moet worden, 

bijvoorbeeld door beleid dat nog uitgerold 

zal worden om herhaling te voorkomen. 

De afloop van de Eerste Wereldoorlog schiet 

mij te binnen als het gaat over de gevolgen 

op termijn van crisisbestrijding. Nadat 

agressor Duitsland in 1918 capituleerde 

werd dat land gedwongen tot het doen van 

herstelbetalingen aan de geallieerden. Het 

gevoel van vernedering en frustratie daar-

over bood Hitler vijftien jaar later de 

voedings bodem voor zijn Nazi-partij. Gretig 

lieten jonge Duitsers zich een volgende 

 oorlog in sturen.

Nog een voorbeeld: na de WO II werd duide-

lijk dat een wereld waarin een paar 

Europese landen via hun koloniën Zuidoost 

Azië en Afrika bestuurden op zijn einde 

moest lopen. De VS, redder van Europa en 

zelf een voormalig Britse kolonie, dwong 

dat af. Een acute crisis was er nog niet, 

maar gewelddadige opstanden – zoals in 

Indonesië – werden wel gevreesd. 

Geopolitiek en ethisch was dat koloniale 

model niet meer verdedigbaar. Vijftien jaar 

na WO II was dekolonisatie vrijwel een feit. 

Mooi! Werkelijk? De prijs die er in Afrika en 

Zuidoost Azie op humanitair vlak werd 

betaald voor dat corrigeren van een volken-

rechtelijke misstand was een lange reeks 

gruwelijke stammen- burgeroorlogen. 

Ongeveer dezelfde de fout werd tien jaar 

geleden nogmaals gemaakt in Noord-Afrika. 

In ondermeer Libië en Egypte werden met 

militaire steun van Amerika zittende, wrede 

regimes omver geworpen. De Arabische 

Lente was doorgebroken. Maar zie nu waar 

het ‘oplossen’ van die crisis toe leidde. 

Nee, ik weet niet hoe het anders had kunnen 

of moeten gaan. Maar in de genoemde voor-

beelden laten wel een wonderlijk wegkijken 

zien van de verderliggende gevolgen van 

het crisisbestrijding. Misschien moet dat 

meer worden gezien als een partij schaken: 

ja, je kunt dat irritante paard slaan, maar 

kost je dat drie zetten later niet je koningin? 

En uiteindelijk je koning?

Op dit moment is de pandemie al bijna  

‘the crisis that wasn’t’. Maar reken maar 

dat we over een aantal jaren spreken van 

de wereld van vóór en na Covid 19. Ik voor-

voel heimwee naar de tijd van vóór de 

 explosieve, maar verborgen toename in het 

monitoren van gedrag van burgers. Naar de 

tijd van voor online werken en boodschap-

pen doen; naar de tijd waarin toeval en een 

mate van risico nog werd getolereerd. 

Veiligheid gaat steevast boven vrijheid. Het 

zal de leeftijd zijn, maar ik wil nu al terug 

naar het  pre-covidium.

Maar dit is niet alles. Er is iets waarvan 

de impact in de toekomst enorm kan 

blijken: de manier waarop we – macro- 

economisch – tegen geld aan kijken. De 

pandemie dwong overheden wereldwijd 

om op ongekende schaal schulden te 

maken. In theorie een mega-probleem. Maar 

 misschien niet als we afscheid nemen van 

het idee dat geld een schaars ruil- en oppot-

middel is. Als we accepteren dat het een 

massa-psycho logische stemming-

beïnvloeder is: psychofarmaca voor de 

wereldeconomieën. Wat er rond crypto-

munten gebeurt suggereert ook al dat geld 

niet meer is wat het was. Het gekke van 

deze verandering is  overigens: ik kan 

 onmogelijke inschatten of dit  duurzaam, 

houdbaar, en dus positief zal uitpakken, 

of toch ronduit desastreus.

Bert Bakker

Freelance financieel-economisch journalist 

en publicist
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Through the looking glass
HOW THE MARKETS FARED DURING AN UNPRECEDENTED YEAR

Auteur Ronald Kok

In March 2020, it became clear that the coronavirus would become a global pandemic. As a result, 
the financial markets experienced one of their most volatile periods as panic spread globally and 
central banks responded with immense stimulus. Now, over a year later, we interview Daniel 
Neeteson, a strategist at Optiver who reflects on the unprecedented period that was 2020 and 
considers how the markets held up, and how we can improve the European capital markets going 
forward.

Although the corona crash was one of the largest financial crashes 

in the past decades, most stock markets were remarkably stable in 

terms of technical operation. This was despite the fact that most 

exchange offices were closed, which forced people to work from 

home. Given all these difficulties it was an extraordinary 

achievement that most markets continued to function normally. 

Neeteson emphasizes that cooperation between market makers 

and exchanges helped facilitate this continuity. If the exchanges 

had been forced to close or if market makers were unable to provide 

quotes, we would have seen more dramatic events in the financial 

markets. 

Corona crisis: a perfect ETF stress test in perfect storm
The price formation of equity ETFs during the volatile period at the 

start of 2020 has been a topic of global interest. Neeteson 

mentions the crisis in 2008 and the flash crash in 2010 when the 

markets remained open, but in these cases, equities often had 

irrational prices or no prices at all. “In March and April 2020 there 

were no major glitches in global electronic markets. How did that 

happen? Firstly, market structure has improved over the last decade 

with the implementation of mechanisms to temporarily suspend 

trading in a volatile asset for a few minutes until a new equilibrium is 

found. Secondly, regulation on trading algorithms has forced market 

participants and exchanges to improve their controls around the 

development, testing and deployment of their trading software. The 

biggest risk in 2020 was the scenario of exchange closures for an 

unknown amount of time. But by making sure the markets remain 

open during volatile periods like these, no additional uncertainty was 

added to the financial markets. That said, because of the higher 

volatility, we did see declining liquidity (which is to be expected as 

there was more risk) and increasing demand for cash to support 

positions” according to Neeteson. 

While trading did continue, the corona crisis did expose some 

issues in the markets that are worth exploring. With the increase in 

market volatility, margin requirements increased as well. This went 

hand in hand with an increased need to support larger open 

positions, all the while considering balance sheet constraints 

imposed on clearing banks. The dash for cash that resulted from 

this convergence impaired liquidity in cash-intensive securities 

such as corporate bonds and ETFs, making bid/ask spreads wider 

than what would have been expected from the volatility only. 

The European ETF market is highly fragmented in terms of the 

number of funds relative to the total AUM. Many issuers fiscally 

optimize their funds for each of their national audiences. Due to this 

large variety of slightly different ETFs, market makers need to hold 

each of these ETFs on their book to support providing liquidity. 

Furthermore, the post-trading landscape in Europe is highly 

fragmented, where each national exchange has its own national 

depository. This means that a long position held at one depositary 

INTERVIEW

Daniel Neeteson is responsible for product and strategy 
development for Optiver’s European office. Before starting at 
Optiver in 2008 as a derivatives, currencies, fixed income and 
ETF trader, he worked at KPMG. He studied medicine and IT at 
the university of Groningen. Optiver is a global market maker 
focusing on listed derivatives on equity, commodity, FX and 
fixed income assets. In addition, it provides markets in cash 
products such as ETFs and single stocks. 
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cannot be automatically offset by a short at another. In addition, for 

most market participants, ETFs are difficult to use as collateral 

which makes them highly cash intensive. 

These factors contributed to the reduced ability for market makers 

to warehouse a lot of risk positions in ETFs. This in turn caused the 

bid/ask spreads of ETFs to go wider than necessary. Possible 

improvements to avoid this from happening again include more 

effective netting opportunities for ETF positions, improved post-

trade funding infrastructure so that more participants can use ETFs 

as collateral, and a pan-European Central Counterparty that 

optimizes the margin requirements coupled with a pan-European 

depository that optimizes the cash equity netting.

It should be noted that the very fundamental structure of the 

ETF market – the ability to create or redeem shares of the fund with 

the issuer in exchange for underlying securities – remained intact. 

If that part of the market had broken, the prices of ETFs would have 

diverged from the value of their holdings, leading to added 

uncertainty and inefficient pricing. Thankfully, due to resilience in 

the system as a whole, this doom scenario did not materialize. Even 

fixed income ETFs, which in some instances did experience notable 

tracking errors, were still available for creation and redemption with 

their issuers. However, the issuers did make some changes to 

support the integrity of the funds but also increased the tracking 

error for these funds.1 

Stay open, improve predictability and increase transparency
Looking outside the ETF markets, the corona crisis highlighted other 

risks that could be mitigated. In the option markets, Neeteson calls 

for more predictability and transparency with regards to various 

extreme scenarios, such as what would happen if the underlying 

markets of an option contract closes for an extended time or what 

happens when a dividend right that has been assigned to the holder 

of a share is cancelled by policy makers. 

These types of scenarios are major risks for parties that maintain 

positions in derivatives. For example, currently, contract details for 

options sometimes lack clarity on settlement processes in case of 

unexpected underlying market closure. Questions such as what the 

settlement price for calculating the payoff of the options in these 

scenarios is, and whether they are based on the last closing price 

known on the expiration day or the next opening day, should be 

answered as part of the contract specifications or exchange 

rulebooks. These details impact the exposures that are generated 

by the option contract. Neeteson therefore urges for clear rules in 

case of stress scenarios, especially in Europe. 

The EU ban on dividend payouts for financial institutions was an 

understandable if unexpected intervention. However, it had some 

unintended consequences for financial products. For dividend 

futures, details regarding dividend payments are critically 

important – specifically whether they reference assigned dividend 

rights or actual dividend payouts. A notable instance was HSBC 

during the corona crisis. The listed bank was already trading 

ex-dividend but the pay date was after the ban was put into place. 

This created a lot of uncertainty for other products such as ETFs 

that hold HSBC, dividend futures and options in places as far as in 

Hong Kong where HSBC is listed as well. This had a ripple effect 

throughout the market related to dividend uncertainty even for well 

performing companies unrelated to banks. Now there was 

uncertainty on their future dividends as well. 

This lack of clarity of the rules for European derivatives compares 

starkly to the US and Hong Kong, where the rules are much clearer. 

In Hong Kong for example, this improved clarity is necessitated by 

the periodic cyclones that could result in closure of the financial 

markets by accident or on purpose to mitigate worse. In Europe we 

are not yet fully prepared for these kinds of events. 

Furthermore, the unexpected nature of these ad-hoc policy 

decisions exacerbated the problem as the stress in the markets did 

not originate from the market itself, but from unrelated external 

events. This meant additional stress in the form of uncertainty was 

injected into the financial markets. Neeteson therefore emphasizes 

the importance of keeping the markets predictable and transparent 

as in many cases the problems are external to the financial markets 

and unpredictable interventions could make matters worse.

The importance of short term and temporary interruptions 
These suggested improvements do not mean that trading should 

go on uninterrupted at all times. Neeteson supports the presence of 

short breaks in times of stress (such as those advocated by Albert 

Menkveld2). These so-called circuit breakers are intended to 

establish calm by allowing the market to reset in a measured way to 

support liquidity following some predefined trading halt. After the 

Flash Crash in 20103 and the implementation of MiFID II in 2018 these 

mechanisms were formalized across US and European markets. 

These improvements have proved to be successful judging by the 

lack of flash crash-like events during the corona crisis. Neeteson 

urges that these mechanisms could be further improved in Europe 

by implementing a market-wide system such as in place in the US.4 

Furthermore, the additional requirements on system/operational 

stability for market participants that have been introduced over the 

years have contributed to market resilience during this period.

Short-selling bans come at a cost to the market and to 
investors
One of the market interventions that are often discussed in times of 

stress is the banning of short selling. Neeteson emphasizes that 

banning short selling5 is a very disruptive action as it creates bigger 

problems than it could prevent. Often the aim of such a measure is 

to reduce volatility in the market. Speculative short-selling is often 

associated by the public with market manipulation. However, 

market manipulation should be addressed as short selling itself 

serves a useful function in the market for end-investors wishing to 

get out of positions. Furthermore, the option of short selling also 

gives liquidity providers extra capacity to manage positions. If one 

takes away that capability the cost and risk of market making 

increases leading to wider spreads.

Short selling also serves to protect the investors as it prevents the 

creation of ‘pump and dump’ positions and the over inflated  asset 

prices (like in Japan where short selling was forbidden and asset 
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prices were inflated during the 1980s). However, there are negative 

effects that may result from short selling. Neeteson referred to the 

Gamestop event at the start of 2021 and the Volkswagen short 

squeeze around October 28, 2008. These undesirable effects were 

mostly caused by a lack of transparency around how the current 

stock borrow and lending (SBL) market operates. In the case of 

Volkswagen only a few insiders knew about the large OTC option 

positions that resulted in a larger open short interest than there 

was available to borrow. In the case of Gamestop those well 

informed on its SBL market could manage their exposures better 

than others. 

ESMA is currently improving the transparency of the post trading 

process with the Securities Financing Transactions Regulation 

(SFTR) that aims to mitigate some of these risks. The better the 

transparency regarding the short positions, the better market 

participants can anticipate and manage their risks. 

Strengthening confidence in financial markets is critical 
for market makers
Often, market making firms hear remarks like “the more panic on 

the markets the better for them”. This may be true in the short term 

because it creates more opportunities due to wider spreads and 

more volume. However, for the efficient allocation of capital that 

can provide long-term growth and the managing of financial risks, 

confidence in the financial markets is of vital importance. Following 

the short-term opportunities during such high market activity, most 

of the time there are periods of very low volatility where margins 

and profits drop over a longer period. So, in the end there are pros 

and cons of having periods of higher volatility. Neeteson 

emphasizes the need for a sustainable and highly resilient capital 

environment in which investors have confidence. “The financial 

market should consistently do its utmost to give investors the 

highest level of confidence at all times” according to Neeteson. He is 

also skeptical about the investor’s view on the capital markets as a 

place for short-term gains as opposed to a place where efficient 

capital allocation can provide growth and risks can be managed. 

Market makers are also aware of their role in strengthening this 

confidence. Therefore, some have, in collaboration with exchanges, 

suggested improvements to market microstructures. 

Improvements such as speed bumps reduce the impact of 

aggressive latency arbitrage that would negatively impact the 

overall liquidity in the market. Neeteson: “Higher speed leads to 

higher pricing precision. But the moment only some have a 

significant speed advantage over others liquidity will be impaired 

because it adds too much risk. This is the balancing act exchanges 

are trying to solve. There is also a point where greater speed no 

longer improves price precision. Speed is not all that counts. 

An example is an alternative market model known as request for 

quotes (RFQs) that are frequently used for trading ETFs. This is a 

system where the market participant wants to trade a large size in 

an ETF and sends in an RFQ to an independent platform where this 

participant can specify which counterparties he wants to trade 

with potentially. These counterparties then send in their quotes and 

the participant can then execute on the best price. Market makers 

can show the larger size on the RFQ system as the risks of showing 

these prices is clearly defined. That doesn’t mean that liquidity in 

European ETFs has disappeared from the electronic order books. 

These public prices are useful to RFQ users as they provide a 

benchmark for their execution, and market makers are still showing 

reasonable liquidity in these books. However, for the lowest trading 

costs RFQ is generally the best choice.

Concluding, Neeteson mentions that although the stress in the 

markets was comparable to the crash of 1987 and 2008, a positive 

difference was that markets remained open enabling uninterrupted 

trading. This ‘market-resilience’6 as Neeteson likes to call it, is an 

achievement of all market participants and is an indication that 

financial markets, for now, have been more stable than before. 

Despite this success, several uncertainties remained that resulted 

in additional volatility. For the ETF markets, price formation was 

hindered due to the fragmented structure of the post-trade 

processing and the lack of sufficient netting rules that 

unnecessarily impacted the capital requirements for market 

makers at a time where capital was scarce. For the derivatives 

markets, examples include ad-hoc interventions by policy makers 

such as the ban on dividends for banks that had a ripple effect – in 

local financial markets where uncertainties in dividends increased 

for unrelated companies, but also in distant markets such as the 

one in Hong Kong. Increased transparency, improved predictability 

and a more integrated European post-trade environment will reduce 

these uncertainties.

Notes
1 Bond ETFs might have short changed market makers during 

2020 panic, Financial Times, March 3, 2021, 
https://www.ft.com/content/9c29b47e-160d- 4c7e- be20- 
 31744e7a9252

2 https://cfavba.nl/en/publications/geef-de-hft-s-meer- 
credits/36654756-97d1-11eb-8a1e-005056b303d3

3 https://en.wikipedia.org/wiki/2010_flash_crash
4 https://www.optiver.com/insights/news-articles/

market-wide-circuit-breakers/
5 https://www.optiver.com/insights/news-articles/

short-selling-bans/
6 https://www.optiver.com/insights/news-articles/

building-resilience-in-eu-equity-markets/
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Veerkracht van Ondernemingen bij 
Fundamentele Onzekerheden
Robert Vennegoor

Ondernemingen worden aan steeds meer fundamentele onzekerheden blootgesteld. 
Dit zijn veelal onbekende en onvoorspelbare ontwikkelingen en schokken als gevolg 
van complexe en structurele instabiliteit in de economie. Ook kunnen factoren van 
 buitenaf een grote, accumulerende impact op de economie en op ondernemingen 
hebben. Dit artikel stimuleert de dialoog over een adequaat risicomanagement-
instrumentarium om met deze onzekerheden om te gaan.

INLEIDING
Fundamentele onzekerheden kunnen het lot van onder-
nemingen bepalen. Dit hebben zij ondervonden in 2008 bijvoor-
beeld toen een wereldwijde kredietcrisis uitbrak volgend op het 
 faillissement van Lehman Brothers en dat ondervinden ze ook 
nu. Tegenwoordig moeten ondernemingen leven met grote 
onzekerheden die voorvloeien uit onder andere de dringende 
noodzaak van een energietransitie als gevolg van een klimaat-
verandering en uit de COVID-19 pandemie. De invloed van 
 fundamentele onzekerheden op de economie en op onder-
nemingen is sterk toegenomen gedurende de afgelopen 
 decennia. Aangenomen wordt dat dit onder meer een gevolg is 
van de  globalisering en een grotere onderlinge verbondenheid 
in de economie. Schokken verbreiden zich hierdoor sneller dan 
voorheen en hebben een grotere impact. 

Het conventionele, neoklassieke risicomanagementinstrumen-
tarium kader schiet echter tekort om aan deze onzekerheden 
het hoofd te bieden. Immers, dit gaat uit van voorspelbare, 
 normaal verdeelde risico’s en van lineaire verbanden en een 
 becijferbare impact. Het management van onzekerheden vraagt 
daarom om een ander instrumentarium. Ondernemingen met 
veerkracht beschikken wel over het vermogen om fundamentele 
onzekerheden te beheersen en te gedijen in een onzekere 
wereld.

Dit artikel verklaart de fundamentele onzekerheden in de eco-
nomie en introduceert veerkracht als een risicomanagement-
instrument. Het is een bewerking van een essay, geschreven aan de 
hand van een literatuuronderzoek en praktijkonderzoek onder 
private equity managers en een vijftal topbeleggers, in het kader 
van de postdoctorale Masteropleiding Risk Management for 
Financial Institutions aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

FUNDAMENTELE ONZEKERHEDEN
Volgens de Nobelprijswinnaar Friedrich Von Hayek is de econo-
mie een systeem dat zich continue aanpast. De economie wordt 
immers niet alleen bepaald door de eigenschappen van haar 

individuele elementen zoals particulieren, bedrijven, markten, 
inflatie en werkgelegenheid en door hun individuele verande-
ringen, maar ook door de sterke onderlinge verbondenheid van 
deze elementen waardoor elke individuele verandering weer 
andere veranderingen teweegbrengen. Hierdoor leiden ver-
anderingen in de economische elementen tot grotere verande-
ringen en tot een staat van voortdurende dynamiek in de econo-
mie en kan zij nooit goed worden voorspeld. Immers, daarvoor 

Profiel: drs. Robert Vennegoor, RMFI 
Bestuurder en regional compliance & risk officer van Global Reach Group – Europe, 
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hebben economen volledige informatie over alle elementen en 
hun onderlinge verbondenheid nodig; iets waarover zij onmoge-
lijk kunnen beschikken (Hayek, 1974). 

Het was Frank Knight die in zijn dissertatie in 1916 expliciet, als 
eerste in een studie van enig belang onzekerheden in de econo-
mie en de besluitvorming bij onzekerheden adresseerde. Knight 
nam in zijn dissertatie daarmee afstand van de neoklassieke, eco-
nomische theorieën die enkel risico’s wensten te onderkennen: 
gebeurtenissen die met zekerheid dan wel met een hoge mate van 
waarschijnlijkheid kunnen worden voorspeld en daardoor ratio-
neel in de prijsbepaling kunnen worden  meegenomen. 

Knight maar later ook John Maynard Keynes en anderen onder-
kenden het verschijnsel onzekerheden in de economie als 
gebeurtenissen en ontwikkelingen die fundamenteel onvoor-
spelbaar zijn (Bernstein, 1996) en waarvan men in tegenstelling 
tot risico’s de impact niet in kwantitatieve modellen kan vatten 
(Knight, 1921). In Keynes’ kijk op de economie spelen onzeker-
heden zelfs een centrale rol. Zijn opvattingen zetten hem aan 
om in zijn theorie, diagonaal tegenover de  algemene even-
wichtstheorie en het laissez-faire marktdenken van de Neoklas-
sieken, juist de overheid een actief sturende rol in de economie 
te geven. Volgens hem moet de overheid niet alleen in overheids-
vraag voorzien om een tanende vraag uit de private hoek te 
compenseren maar ook om de beheersbaarheid van de econo-
mie te vergroten en de onzekerheden te reduceren ( Bernstein, 
1996). 

DE TOEKOMST VAN DE ECONOMIE IS 
FUNDAMENTEEL ONZEKER

Deze wetenschappers lijken veel volgers te hebben gehad. 
 Volgens Kupers (2001) is door het grote aantal actoren die op 
elkaar reageren de toekomst van de economie fundamenteel 
onzeker. Immers, in een complex systeem als de economie 
 kunnen (slechts) kleine, endogene veranderingen en invloeden 
van buitenaf door feedback loops aanzet geven tot onbegrijpelijke 
gedragingen en uiteindelijk een non-lineaire en grote impact 
hebben. De economie is een complex systeem en verkeert in 
haar natuurlijke staat, volgens Mitchell, in tegenstelling tot de 
opvattingen van de neoklassieke economen juist niet in even-
wicht. Zij wordt gekenmerkt door een groot aantal netwerken 
van individuele actoren, die voortdurend signalen zenden en 
verwerken en die zelflerend maar zonder regie zijn waardoor ze 
in collectief verband tot steeds veranderend en onvoorspelbaar 
gedrag leiden. Slecht voorspelbare gebeurtenissen zoals markt-
bubbels en -crashes kunnen zich hierdoor voordoen (Mitchell, 
2009). Volgens Arthur (2014) bestaat de economie uit veel 
 actoren die voortdurend keuzes maken, gebaseerd op een 
 ongewisse toekomst maar ook op basis van de keuzes van andere 
actoren die net zo ongewis zijn over de toekomst. Hoogduin 
(2018) betoogt dat de mens eenvoudigweg niet alle gevolgen 

kan kennen van zijn handelen. Hij handelt op basis van 
beperkte kennis.

Fundamentele onzekerheden liggen ook ten grondslag aan de 
zogenoemde Zwarte Zwanen die Nassim Taleb heeft geïntrodu-
ceerd. Zijn Zwarte Zwanen refereren aan hoogst onwaarschijn-
lijke, zelfs aan onbekende gebeurtenissen of ontwikkelingen die 
zich ogenschijnlijk willekeurig voordoen, onafhankelijk van 
gebeurtenissen of ontwikkelingen uit het verleden. Ze komen 
voort uit de onbegrepen, non-lineaire interacties tussen mensen 
en tussen systemen en hebben een grote, accumulerende 
impact. Het zijn de Unknown unknowns zoals bijvoorbeeld het 
faillissement van Lehman Brothers in 2008 dat (bijna) niemand 
zag aankomen en tot een wereldwijde, ingrijpende kredietcrisis 
leidde. De conventionele, neoklassieke risicomodellen zijn bij 
Zwarte Zwanen volgens Taleb niet alleen erg inaccuraat maar 
ook ronduit fout als beschrijving van de realiteit (Taleb, 2010).

NEOKLASSIEKE RISICOMODELLEN ZIJN 
BIJ ZWARTE ZWANEN RONDUIT FOUT ALS 
BESCHRIJVING VAN DE REALITEIT

Ondernemingen en de economie worden tegenwoordig bloot-
gesteld aan een alarmerend aantal onzekerheden. BNP Parisbas 
Asset Management (2020) verwacht dat stabiliteit en voorspel-
baarheid van de economie in het huidige tijdsgewricht van 
 verschuivend economisch en politiek evenwicht, de alom 
gedeelde zorgen over het klimaat, de Brexit, de haast uitgeputte 
monetaire instrumenten van de centrale banken en de 
COVID-19 crisis tot het verleden behoren. Volgens Klaus 
 Schwab (2017) herbergen de nieuwe en ontluikende techno-
logieën fundamentele onzekerheden: er zal een ingrijpende 
 transitie plaatsvinden waarbij de nieuwe technologie tot nieuwe 
producten en diensten leiden en zelfs tot nieuwe beroepen en 
sectoren. Vooral de snelheid waarmee dit proces zich voltrekt en 
de vraag of ondernemingen op tijd gereed zullen zijn, vergroten 
het ongemak. Het 2020 Global Risks Report van het World 
 Economic Forum (2020) voorziet grote veranderingen in onder 
andere klanteisen, verrijking van producten met data en in 
time-to-market eisen. Daarnaast worden grote veranderingen 
voorzien in operating models ten behoeve van een grotere 
wendbaarheid en dynamische samenwerkingsverbanden en in 
een ontvlechting van distributie en bezit. 

MANAGEMENT VAN FUNDAMENTELE ONZEKERHEDEN
Het ligt in de menselijke aard volgens Taleb om op rationele 
wijze te willen beheersen en niet te accepteren dat er fundamen-
tele onzekerheden zijn. Bovendien wordt de mens in zijn beoor-
deling van onzekerheden gehinderd door onbewuste verteke-
ningen (biases), zoals empirisch aangetoond door de Nobelprijs-
winnaar Daniel Kahneman. Met name de confirmation bias speelt 
volgens hem de mens parten. Dit is de neiging om in de duiding 
van het onbekende enkel bevestigende bewijzen uit bekende 
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situaties aan te voeren en ontkennende bewijzen te negeren. 
Ook is de mens onderhevig aan een anchoring bias. Dit is de 
 neiging om gebeurtenissen uit het verleden als ankerpunt te 
nemen om van daaruit de onzekerheden van de toekomst te 
extrapoleren. De mens ziet echter over het hoofd dat het hem 
niet zou zijn gelukt om die gebeurtenis uit het verleden te voor-
spellen, als hij op de dag voorafgaand aan die ankergebeurtenis 
in het verleden gebruik had gemaakt van dezelfde methode 
(Taleb, 2010). Volgens Shackle (1972) hebben onzekerheden 
een verlammende werking op mensen. Mensen zijn bang om 
verkeerde beslissingen te nemen. Zij wachten liever op een extra 
stukje van de puzzel en op hints om onzekerheden enigszins te 
kunnen duiden en komen dan pas in actie. 

DE MENS IS ECHTER GEDWONGEN 
TE LEVEN MET ONZEKERHEDEN 

De mens is echter hoe dan ook gedwongen te leven met onzeker-
heden en beslissingen te nemen in het vooruitzicht van een 
onzekere toekomst (Hoogduin, 2018). Hij kan beter onzeker-
heden accepteren en leren omgaan met de opaak causale 
 verbanden en de ingewikkelde interacties waaruit onzeker-
heden voortkomen. Dit geldt te meer voor het huidige tijds-
gewricht. Door de globalisering en de hoge mate van onder-
linge verbondenheid verbreiden schokken zich immers sneller 
dan voorheen, hebben ze een toenemend grote impact en is er 
minder tijd om te reageren (Bresch, 2014). 

VEERKRACHT ALS MANAGEMENTINSTRUMENT
Veerkracht is een instrument voor ondernemingen waarmee aan 
fundamentele onzekerheden het hoofd kan worden  geboden. 
Veerkracht verwijst hier naar het vermogen van een onderneming 
om onverwachte schokken te absorberen,  effectief op schokken te 
reageren en zich succesvol aan te  passen en te gedijen in het licht 
van fundamentele onzekerheden. Daar waar het neoklassieke 
risicomanagement zich richt op de beheersing van statistische, 
normaal verdeelde risico’s en  lineaire verbanden helpt veerkracht 
bij het beheersen van non-lineaire risico’s die niet in modellen te 
vatten zijn (Bresch, 2014). 

VEERKRACHT IS EEN INSTRUMENT OM 
ONZEKERHEDEN HET HOOFD TE BIEDEN 

Veerkracht is een eigenschap van een complex systeem waar-
binnen de onderneming, haar stakeholders en omgeving een 
dynamisch, onderling verbonden geheel vormen (Kupers, 
2014). Veerkracht ligt enerzijds besloten in de statische elemen-
ten van de onderneming zoals bijvoorbeeld de financiële buffers 
of de IT back-up voorzieningen. Dergelijke statische elementen 

laten zich eenvoudig in kaart brengen. Maar veerkracht ligt 
anderzijds en vooral besloten in de ondernemingsdynamiek, 
in de processen binnen de onderneming zoals bijvoorbeeld het 
stakeholdermanagement en het innovatieproces (Quinlan, 
2016). Volgens Quinlan e.a. zou de nadruk bij de inschatting 
van veerkracht op de beoordeling van de ondernemings-
dynamiek moeten liggen en niet op de statische elementen 
van de onderneming.

Onderstaande tabel en toelichting bieden een eenduidige 
beschrijving van veerkracht die zowel de statische elementen 
van veerkracht als de dynamiek binnen de onderneming 
 adresseert. Zij zijn een bewerking van het 9-lenses framework 
van Kupers en Song (Kupers, 2016) aan de hand van literatuur-
onderzoek, een enquête onder Nederlandse private equity 
managers en interviews met een 5-tal topbeleggers. 

Tabel 
Vier soorten van veerkracht binnen ondernemingen

1.  Schokken 

opvangen

2. Effectief reageren 

op schokken

3.  Aanpassings-

vermogen

• Buffers

• Modulaire opbouw

• Diversiteit

• Voorwaarden voor 

succes

• Stakeholder mngt

• Multi tijdshorizons

• Decentralisatie

• Scenario-planning

• Innovatie en 

experimenten

4.  Effectieve Directie

• Evenwichtige verhoudingen

• Debat cultuur

• Toekomstvisie

De integrale definitie van veerkracht onderkent vier soorten en 
twaalf invalshoeken. 

1. SCHOKKEN OPVANGEN
De eerste soort veerkracht is het vermogen om onverwachte 
schokken en situaties van stress op te vangen. Buffers binnen de 
onderneming in de zin van bijvoorbeeld kapitaalsreserves, voor-
raden en IT back-up voorzieningen helpen bij de eerste absorp-
tie van schokken. 

Een modulaire opbouw van de onderneming helpt bij het 
indammen en beheersen van het effect van schokken op de 
onderneming. Het management kan zo nodig immers 
 getroffen, autonome merken of afdelingen ten tijde van 
 ernstige schokken zonder veel impact op de rest van de 
 onder neming sluiten of afstoten. Een modulaire opbouw 
maakt de onderneming in algemene zin flexibel. Autonome 
merken en afdelingen binnen een onderneming leiden daaren-
tegen wel tot minder uniformiteit en efficiency tijdens een 
schokvrije periode (Bresch, 2014).

Diversiteit binnen het management en personeel in termen van 
persoonlijke aard, leeftijd, geslacht en culturele achtergrond 
bevordert de diversiteit van denken en vaardigheden en daar-
door meer afgewogen besluiten. Oudere mannen in het 
 algemeen bijvoorbeeld dragen meer dan jongere mannen bij 
aan weloverwogen, minder risicovolle en kwalitatief betere 
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beslissingen terwijl vrouwen in het algemeen veel meer dan 
mannen oog en zorg hebben voor de goede onderlinge 
 verstandhoudingen en relaties (Coates, 2012). Daarnaast is de 
diversiteit in kennis en ervaring van de medewerkers, in 
productie methoden en in leveranciers belangrijk voor de veer-
kracht omdat de onderneming hierdoor zijn afhankelijkheden 
en de impact van schokken verkleint. 

2. EFFECTIEF REAGEREN OP SCHOKKEN
Een tweede soort veerkracht is het vermogen om op onver-
wachte schokken effectief te reageren. Een onderneming die 
doordrongen is van de basisvoorwaarden waaronder zij succes-
vol kan zijn en ook van haar kwetsbaarheden, is beter voor-
bereid en reageert beter zodra zich schokken voordoen. Een 
onderneming die voor haar succes bijvoorbeeld erg afhankelijk 
is van bancaire kredietlijnen was er ten tijde van de kredietcrisis 
in 2008 bij gebaat geweest als zij ook bij bestaande aandeel-
houders had kunnen aankloppen of toegang tot de kapitaal-
markt had gehad. 

Het actief informeren en betrekken van de stakeholders waar-
onder bijvoorbeeld aandeelhouders, medewerkers, lokale auto-
riteiten en leveranciers in combinatie met een doorwrocht 
begrip van de waardeketen waarbinnen een onderneming 
 opereert, bevorderen de eendrachtige en effectieve samen-
werking die benodigd is om slagvaardig en effectief te kunnen 
reageren zodra zich onverwachte schokken voordoen. 

Ook beschikt de onderneming over de kennis en inzichten om 
de impact van haar beslissingen over een langere periode te 
begrijpen hetgeen een duurzame en effectieve reactie op 
 onverwachte schokken ten goede komt.

3. AANPASSINGSVERMOGEN
Een derde soort veerkracht is het vermogen van de onderne-
ming om zich proactief en effectief aan te passen in het licht van 
complexe of fundamentele ontwikkelingen in bijvoorbeeld 
marktomstandigheden of technologie aan de hand waarvan de 
onderneming haar voortbestaan en succes in de toekomst kan 
waarborgen. 

De spreiding van zeggenschap binnen of tussen de hiërarchi-
sche lagen van een onderneming (decentralisatie) helpt om 
complexe ontwikkelingen snel te herkennen en slagvaardig en 
effectief daarop te reageren. Naarmate de omgeving complexer 
is, kan namelijk alle informatie die benodigd is voor een 
 gefundeerde beslissing eenvoudigweg niet door een of een paar 
mensen worden verwerkt. Daarnaast, creatieve en intelligente 
mensen willen een hoge mate van zelfbeschikking; een 
 gedecentraliseerde onderneming motiveert hen om actief mee 
te denken over aanpassingen. Tot slot helpt decentralisatie een 
onderneming sneller te reageren op veranderingen. Met name 
ondernemingen die opereren in een complexe en dynamische 
omgeving hebben veel baat bij een gedecentraliseerde organisa-
tie (Mintzberg, 1979).

Het georganiseerd analyseren en beoordelen binnen de onder-
neming van hypothetische ontwikkelingen en fundamentele 
onzekerheden (referentie: scenarioplanning) helpt een onder-
neming zich mentaal open te stellen en maakt haar meer voor-
bereid voor complexe veranderingen nog voordat ze zelfs 
 plaatsvinden (Bresch, 2014). Het bevordert de mentale lenig-
heid van de onderneming en zelfs een betere besluitvorming 
in rustige tijden (Wilkinson, 2014). 

Het stevig inbedden van innovatieprocessen binnen de onder-
neming en het creëren van ruimte voor experimenten zijn 
bevorderlijk voor de kennis, mentale lenigheid en creativiteit die 
benodigd zijn voor de aanpassing van de onderneming mocht 
zij geconfronteerd worden met een nieuwe werkelijkheid waarin 
zij moet gaan gedijen. 

4. EFFECTIEVE DIRECTIE
Tot slot ligt de veerkracht van een doelonderneming ook beslo-
ten in het vermogen van de Directie om effectief om te gaan met 
onzekerheden. 

Evenwichtige verhoudingen binnen de Directie waarbinnen een 
ongehinderde inbreng van elk lid en een open discussie 
 mogelijk is, bevorderen een kwalitatief goede besluitvorming, 
draagvlak voor genomen beslissingen en een slagvaardige 
onderneming. 

Daarnaast is de veerkracht van de doelonderneming gebaat bij 
een open debatcultuur binnen de Directie. Verschillende 
inzichten en zelfs contrasterende manieren van denken helpen 
de Directie immers om de onzekere wereld te duiden en de 
onderneming te leiden. In combinatie met een vooraf zorg-
vuldig overeengekomen besluitvormingsproces leiden zij tot 
de meest doorwrochte en breed gedragen besluiten. 

EEN ONDERNEMING WIL WEL BEPALEN 
OVER WELKE VEERKRACHT ZIJ WIL 
BESCHIKKEN 

Verder draagt een ontwikkelde visie van de Directie op de moge-
lijke toekomst bij aan tijdige en effectieve aanpassingen. Deze 
toekomstvisie omvat in ieder geval een visie op de ontwikkeling 
van de omgeving waarbinnen de onderneming opereert, op de 
ontwikkeling van de waardeketen, op de consequenties voor de 
product-/markt-/technologie-combinaties en op de eisen die de 
toekomst aan de leiding van de doelonderneming zelf stelt.

TOT BESLUIT
De resultaten van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit 
artikel, breken een lans voor veerkracht als voorwaarde voor 
ondernemingen om te overleven en te gedijen in een steeds 
meer onzekere wereld. Daarentegen wil een onderneming wel 
bepalen over welke en welke mate van veerkracht zij wil beschik-
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ken. Immers, de kenmerken van een onderneming, de bedrijfs-
tak en de complexiteit en dynamiek van de omgeving waar-
binnen een onderneming opereert, bepalen mede haar bloot-
stelling aan fundamentele onzekerheden. Bovendien, het in 
stand houden van veerkracht door middel van bijvoorbeeld 
kapitaalbuffers of investeringen in innovatie kost wel geld. Ook 
gaat een modulaire opbouw of het aanhouden van alternatieve 
leveranciers vaak ten koste van de efficiency van de onder-
neming in rustige tijden. 

Volgens Taleb (2020) volstaat enkel veerkracht in een onzekere 
wereld daarentegen geheel niet voor een onderneming om 
duurzaam succesvol te zijn. Ondernemingen zouden zich welis-
waar moeten beschermen tegen een desastreuze impact van 
onzekerheden maar daarnaast juist elke confrontatie met 
 onzekerheden enthousiast moeten omarmen. Immers, juist 
 dergelijke stressoren zetten een onderneming aan tot groei en 
ontwikkeling en maken haar sterker, betoogt hij. Het bij voor-
baat uitbannen van deze stressoren maakt juist de allerbeste 
ondernemingen op termijn minder goed en kwetsbaar voor 
een echte crisis. Volgens Taleb zijn de ondernemingen die 
 confrontaties met onzekerheden omarmen de drivers van de 
vooruitgang. Talebs uitdagende visie plaatst veerkracht van 
ondernemingen in een interessante context. 
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A year in which decades happened
A 2020 CASE STUDY

Stefan Lundbergh and Nigel Sillis

2020 is a year that will be forever etched into the history books. Many lost a beloved 
relative, or friend, to the pandemic and all of us had to change our personal and 
professional lives in ways that would have been considered impossible prior to the 
pandemic. Despite the disruptive impact 2020 had on our lives, most long-term 
investors ended the year in positive territory. Yet, from an investment perspective, 
this was also a year in which decades happened.

This article discusses an investment approach that is more 
robust in case of a crisis and helps navigate the uncertainty in 
the following period. The first part of the article describe the 
‘Scenario-ready’ approach, followed by a real-life case study in 
the second part. By definition a case study is a sample of one, a 
real life stress test of the strategy. The purpose of this paper is 
therefore not to provide a statistically significant proof, but to 

illustrate how a ‘Scenario-ready’ investment strategy could be 
implemented in practice during a very difficult period.

The case study illustrates that it is possible to pursue a satisficing 
investment strategy, without giving up investment returns. The 
somewhat contradictory conclusion is that giving a global multi-
asset strategy team more degrees of freedom, resulted in less 
risk in the investment outcomes.

Stefan Lundbergh, PhD 
Director Cardano Insights

Nigel Sillis, CFA 
Client Portfolio Manager, Cardano UK
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PART I: PREPARED FOR UNCERTAIN TIMES
Entering 2020, the global economy was not in a great shape, 
with high levels of debt and low economic growth, despite 
artificially low interest rates. At the beginning of the pandemic, 
it was not known how contagious the virus was, nor how to 
prevent it from spreading. With lockdowns in place, it was not 
clear whether the pandemic would be the catalyst for a recession 
or not. Governmental interventions supporting the economy 
were developed and rolled out in real-time and it was unclear 
how consumers and businesses would adapt to this new reality.

There were no textbook manuals for a 21st century pandemic 
and communities across the globe had to adapt and respond – 
fast! Navigating this developing crisis required an 
understanding of how the dynamics would change. But as 
governments, individuals and companies adapted to the new 
situation, feedback loops were created, which in turn changed 
the dynamics further, a phenomenon that Soros (1986) referred 
to as reflexivity. As a society, we learnt to think in scenarios and 
to update our plans as new information became available.

SATISFICING VS. OPTIMISING
The pandemic illustrates that it is impossible to predict when a 
crisis will happen. One way to prepare for the unknown is to 
construct a robust portfolio that will reach satisfying results 
under a broad range of possible outcomes and, as a crisis 
unfolds, be prepared to change the portfolio as the conditions 
change.

In that context, the investment team should focus on 
constructing a robust portfolio that delivers ‘satisficing’ needs, 
rather than ‘optimising’ the portfolio based on a single theory 
(Lo, 2017), see also Ben-Haim (2018). The future is path 
dependent which means that events in the past influence what 
may happen in the future. The pandemic thus illustrated that 
the longer term is a series of several shorter-term periods. This 
makes scenario thinking a useful tool for constructing 
satisficing portfolios.

In practice, this means that the investment outcome is the result 
of multiple small decisions, each targeting the portfolio’s risk 
characteristics so that it can remain resilient to an ever-
changing combination of future possibilities. This results in a 
scenario ready portfolio that is diversified across different 
potential economic futures, instead of ‘optimising’ the portfolio 
based on specific theoretical models expressing one specific 
future.

GOVERNANCE OF THE ‘SCENARIO READY’ INVESTING APPROACH
For aging Defined Benefit pension schemes, a satisficing 
approach to managing the balance sheet mitigates the 
sequencing risk and reduces the likelihood for the sponsor to 
pay additional deficit repair contributions. Scenario investing is 
one component of such an integrated approach. The inflation 
and interest rate sensitivity of the liabilities of the pension 
schemes are hedged using derivatives and a portion of the cash 
is invested in the ‘Scenario ready’ strategy. This approach allows 

the scheme to select an appropriate overall risk level in an easy 
way, without having to customise the composition of the 
‘Scenario ready’ portfolio.

Constructing and managing a satisficing portfolio requires a 
governance structure holding the investment team accountable 
for the overall outcome. In this case study, the global multi-asset 
strategy team has been given a return target of CPI + 4.5%, over 
a business cycle, which makes it possible to cover the needs of 
most DB schemes. A return target does not mean giving the 
team a ‘carte blanche’, there is a clear separation of duties 
between the scenario construction team and the portfolio 
construction team.

The main difference with a traditional capital weighted 
reference portfolio approach is that it increases the overall 
transparency of who is accountable for each of the investment 
decisions, since nothing can be ‘stowed away’ in a reference 
portfolio. In addition, working with a return target removes the 
mental gravity that a capital weighted reference portfolio has on 
the wider investment organisation. In those cases when the 
investment organisation has large in-house asset class teams, a 
carefully designed governance structure is required to avoid 
that the tail may end up wagging the dog.

WORKING WITH A RETURN TARGET 
REMOVES THE MENTAL GRAVITY THAT THE 
REFERENCE PORTFOLIO HAS

Major decisions are taken by a portfolio construction 
committee, which also delegates responsibilities. To make the 
decisions more robust and to avoid ‘group think’, debiasing 
tools such as the devil’s advocate and pre-mortem are a natural 
part of the decision process. All decisions are documented for 
future evaluation and learnings. The committee meets on a 
regular weekly basis but ad-hoc committee meetings can be 
summoned on short notice.

Needless to say, the remuneration of the global multi-asset 
strategy team needs to be aligned with the long-term objective.

THE SCENARIO CONSTRUCTION PROCESS
The scenario construction team is tasked with developing and 
maintaining a suite of plausible 12 to 18 months ahead 
economic scenarios for the global economy. Each scenario 
describe a possible future ‘state of the world’, based on the 
current starting point. To reduce the potential number of 
scenarios a set on underlying economic drivers, such as inflation 
and economic growth, are at the core of the scenario 
construction. This leads to a suite of scenarios that will, as a 
minimum, comprise of a base case and two outlier cases 
although further scenarios are analysed and developed as 
appropriate.
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The suite of scenarios broadly outlines potential ‘states of the 
world’ and how the major assets will be affected in each of them. 
To do that, the scenario construction team continually asks 
itself two questions; “What may happen next?” and “How will we 
be wrong?”. The answers to these questions are subject to debate 
and challenge.

First, the scenario team seeks challenge from outside the 
organisation, from the network of peers, providers and 
academics. The second step is an internal debate between the 
scenario team and the portfolio construction team. As a result 
the scenarios are neither imposed upon, nor directed by, the 
portfolio constructors. It is a collaborative process that ensures 
that rigorous scrutiny is applied to the portfolio construction 
process’s upstream activities.

DIVERSIFYING ACROSS DIFFERENT 
POTENTIAL ECONOMIC FUTURES, INSTEAD 
OF OPTIMISING THE PORTFOLIO BASED ON A 
SPECIFIC THEORETICAL MODEL

Once the suite of economic scenarios is determined, the impact 
on the wider financial markets is estimated. This will entail the 
forecasting of changes in risk premia using a blend of 
macroeconomic analysis, market data and anticipated policy 
responses. The output from this forecasting process will be a 
series of scenario-specific projected returns for instruments 
within the investment universe. These scenario-specific returns 
are used by the portfolio constructors in the next stage of the 
investment process.

THE PORTFOLIO CONSTRUCTION PROCESS
The portfolio construction team is tasked with building a 
portfolio that can deliver satisficing outcomes across the suite of 
scenarios. In order to achieve this requirement, it is likely that 
the portfolio’s asset allocation is tilted towards outcomes that 
are; reasonable likely and furthest from the present market 
valuations. The team is also likely to allocate away from 
outcomes that are already priced in by the market, i.e. where the 
expected risk / return pay-off would be weakest. This implicitly 
creates an contrarian approach.

To control for risk, the team must adhere to a range of portfolio 
construction rules that provides boundaries around their 
freedom to construct the portfolio as they might wish. These 
rules provide a robust ex-ante risk management framework 
which includes a minimum and maximum contribution to the 
portfolio risk contribution of each major asset class building 
block; for example equities, credit and government bonds. 
Whilst it is intuitive as to why maxima are applied, minima are 
important too. Minimum risk contributions act as the first rung 
on the ladder of ensuring that the portfolio has adequate 
diversification. Limitations on individual positions manage 

concentration risks and total net portfolio risk (after 
diversification) also has a minimum and maximum permitted 
range. The limits for the portfolio in the case study are 5% and 
9%, measured as expected tracking error with respect to cash 
returns.

To gauge the portfolio’s resilience in the face of tail risks, the 
portfolio is also subject to a set of stress scenarios. These stress 
scenarios are based on:
i) Historic episodes of market stress, e.g. Lehman crisis, taper 

tantrums, 9/11, etcetera;
ii) Risk premia expansions and contractions (and break downs 

in the historical correlations of risk premia changes between 
asset classes) irrespective of their cause;

iii) Pre-determined macro-economic outcomes, e.g. stagflation, 
deflationary busts, etcetera, even if these outcomes are not 
contained within the suite of scenarios.

Whilst it would not be possible to construct a portfolio that 
generates its target return across all the stress tests, the portfolio 
construction team can still gain valuable insight into the 
portfolio’s risk characteristics from an analysis of stress results. 
For instance: is there an asymmetry in the magnitude of the 
largest drawdowns and the largest gains? If so, does this 
asymmetry properly reflect the directionality of the portfolio’s 
positioning as guided by the scenarios?

INVESTMENT UNIVERSE AND INSTRUMENTS
To achieve this, a multi-asset strategy team requires a broad 
toolkit with three main levers:
1. Changes to the total portfolio risk level;
2. The allocation of risk across different asset classes;
3. The use of different instruments for implementing the risk 

allocation within an asset class.

The first two levers include a broad opportunity set across 
equities, interest rates, credit, commodities, currencies and 
inflation protection. This is combined with the ability to use 
leverage to appropriately risk-balance assets that have inherently 
different risk characteristics. Also added is the flexibility to 
manage risk dynamically in response to change and to capture 
opportunities. The third lever covers the efficiency in the 
implementation of this ‘Scenario-ready’ strategy. This means 
proactively searching for the ‘cheapest’ exposure and being 
agnostic when it comes to different instruments while, when 
possible, striving for convexity.

PART II: CASE STUDY – IMPLEMENTING A SCENARIO-
READY STRATEGY
To illustrate the implementation of a ‘Scenario-ready’ strategy, a 
case study is presented covering the decisions of one global 
multi-asset strategy team1 in 2020. This should primarily be seen 
as a stress test of the approach. In this case study, the ‘Scenario-
ready’ strategy was implemented by a seasoned team2 with years 
of experience implementing this strategy.
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All investment decisions were made by humans, using modern 
tools and techniques to support the decision process. There 
were no proprietary black box models or advanced quant 
algorithms driving the decisions. Many long-term investors have 
investment teams of similar quality and access to the same 
market information.

In terms of trading activity, the ‘Scenario-ready’ strategy is a 
relatively low-intensity strategy compared to hedge funds with a 
similar return-target, but with an annual evaluation horizon. 
That being said, the strategy is managed dynamically and thus 
during periods when risk premia are changing rapidly, the 
strategy retains all the required flexibility to be responsive to 
evolving market conditions as will be illustrated below.

FIVE VERY DIFFERENT QUARTERS
From an investment perspective, 2020 was a year with several 
distinct periods. For simplicity, the year is segmented into 
calendar quarters and the changes to the risks presented by the 
global multi-asset opportunity set are detailed accordingly. This 
demonstrates how an economically-balanced, risk-allocated 
portfolio was able to take advantage of opportunities and 
respond to challenges. But first, let’s cast our minds back to late-
2019. How was the global financial system positioned and what 
was the market opportunity?

Q4 2019 – Heading for a late-cycle peak

Market 

Equity markets performed well through the latter half of 2019 
and, coupled with credit spreads that were relatively low, 
 pro-growth risk assets looked close to cyclical peaks. Markets 
were unconcerned with potentially disruptive developments, 
volatility was low. Monetary policy, liquidity, economic and 
geopolitical conditions were favourable and thus risk was 
negatively skewed.

Positioning

Equity positions were supplemented with put protections to 
improve portfolio convexity, guarding against a reversal should 
positive drivers falter. Government bonds were leveraged to add 
portfolio risk, balancing the net equity exposure. No credit was 
held, and little inflation protection. Commodities exposure was 
limited. As a result, total net portfolio risk was close to the lower 
limit of the management range. 

Rationale

With markets discounting a continuation of late-cycle 
conditions, risk / reward expectations around the scenario 
team’s base case favoured assets that would perform well in a 
reversal of conditions and the onset of a slowdown. 

Q1 2020 – The two-step path into the crisis

Market 

Volatility increased on geopolitical developments; positively, 
news flow centred on the US-China trade deal and negatively, 
upon Qasem Soleimani’s assassination. Equity markets were 
rattled but the emerging coronavirus situation was downplayed. 
Investors hoped that this virus would be locally contained or 
limited in global impact. Those hopes were reversed as the 
quarter wore on. The coronavirus spread globally. Initial 
hotspots in Europe and the US were seeing different public 
health responses and pro-growth risk markets crashed. The full 
extent of the inevitable fiscal and monetary policy response was 
yet to come.

Positioning

Whilst the portfolio didn’t anticipate the coronavirus as the 
catalyst for market turmoil, late-cycle positioning benefitted 
results. Government bond holdings protected returns during 
January’s “step one” deterioration and then, augmented by the 
put protection held against equity drops, supported during 
March’s “step two”. Equity exposure was then increased, and 
protection removed. 

Rationale

Equity markets discounted a depression but the team’s forward 
looking expectations assigned only a low probability to this 
outcome. Evaluated against the full range of outcomes in the 
scenario suite, the probability of conditions arising that were 
more favourable than market expectations discounted was high. 
Asian markets were added first; crisis containment and the early 
prospect of recovery flowed from China’s aggressive coronavirus 
initiatives.

Q2 2020 – Unprecedented ‘policy bazooka’

Market

Clearly, global activity was heading lower for a prolonged 
period, due to lockdowns and travel restrictions. Large fiscal 
and monetary policy responses allowed pro-growth risk markets 
to rally. Disinflationary trends were heightened; energy 
markets, in particular, responded negatively to the collapse in 
activity and consequential supply/demand imbalance.

Positioning

Economic activity was set to be exceptionally weak, but pro-
growth markets were underpinned by policy support. Global 
equity risk and credit were added (diversifying away from Asia as 
political unrest in Hong Kong intensified). Government bond 
exposure was maintained. Risk was balanced with oil (capitalising 
on market dislocation), inflation break-even swaps and precious 
metals. The latter being an inflation hedge and protection 
against market stress.
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Rationale

Fiscal expansion was incorporated within the scenario team’s 
base case – and thus support for equity markets was expected. 
However, a plethora of downside risks peppered the scenario 
suite; a reversal of sentiment, fiscal missteps and negative policy 
rates could not be ruled out, even in the US. Hence, a gradual 
approach to adding portfolio risk was warranted. An ex post 
analysis now shows that reducing diversification (and exposing 
the portfolio to a reversal of market trends) would have led to 
higher returns.

Q3 2020 – Consolidation

Market

Lockdowns eased and activity responded. Helped by supportive 
fiscal and monetary policy conditions, and with little prospect of 
accommodation being withdrawn, equity and credit risk 
markets moved higher. Government bond yields rose as the 
prospect of negative rates outside of the Eurozone eased.

Positioning

Government bond risk was reduced. A broad range of strategies 
was adopted to capture risk premia in more stable markets and 
further improve convexity; the portfolio sold equity puts and high 
yield puts, bought swaption protection to dilute the effects of 
further rises in Treasury yields and added Yen currency exposures 
as a cheap protection against market stress re-emerging. Inflation 
protection was increased using break-even inflation swaps.

Rationale

The summer period saw a consolidation of earlier trends. As the 
scenario team’s expectations were now pointing to a lower risk 
of market reversal reducing government bond risks and 
increasing inflation sensitivity in the portfolio was favoured. 
With respect to inflation protection, commodities were 
disfavoured, having already recovered from their earlier lows, 
because risk / reward expectations were not as strong as for 
break-even inflation swap markets.

Q4 2020 – The US presidential election

Market

The quarter’s biggest risks centred around the US presidential 
elections. However, in Europe, increasing coronavirus case counts 
halted the recovery and rattled markets. Contemporaneous news 
of successful vaccine trials, Biden’s presidential win and 
Democrat gains in the Senate all settled nerves. Further gains for 
pro-growth risk assets were made into the year-end.

Positioning 

Initially, the portfolio took a cautious approach during this 
period, reducing equity exposure and increasing portfolio stress 
protection. Positions were quickly reversed mid-November; US 
equity exposure was increased (Russell 2000 rather than 
S&P500 to broaden exposure to a domestic US recovery and 
dilute FAANGS exposure); stress protection was reduced and 
inflation protection was increased.

Rationale

Caution was warranted as, with European recovery threatened by 
heightened coronavirus risks, any disruption from a contested 
presidential election would undermine market confidence. 
Whilst the scenario team did outline a possible favourable 
outcome for markets from an uncontested Democrat sweep this 
was not the base case and the portfolio was tilted away from it. 
Ultimately, the election outcome, closely followed by vaccine 
news, overshadowed other concerns. Markets rallied and the 
portfolio’s sub-optimal positioning was realigned as more positive 
economic expectations were promoted into the base case.

WERE THE CHECKS AND BALANCES EFFECTIVE?
One concern with the ‘Scenario-ready’ strategy is that giving 
the multi-asset strategy team freedom could result in binary risk 
taking. Even in an extreme year as 2020, with a lot of investment 
activity, there were no extreme shifts in risk allocations on an 
aggregated level, as illustrated in Figure 1 and 2. This can be 
attributed to satisficing, not optimising, as the portfolio 
construction is using a scenario-based framework.

The investment decisions are based upon proprietary 
calculations, by the scenario team, of risk and return in a range 
of future possible ‘states of the world’. As referenced earlier, the 
portfolio construction team is likely to allocate towards ‘states of 
the world’ that are furthest from the present market view and 
credibly possible. The team is likely to allocate away from ‘states 
of the world’ that are discounted already by the market. It is a bit 
of a contrarian approach, but no ‘state of the world’ will be 
completely ignored. This leads to minimum risk allocations per 
asset class as well as a minimum total net risk allocation. In other 
words, satisficing acts as a natural counterbalance without 
curtailing investment opportunities.

In Figure 1 the realised risk is shown for each month. The 
ex-ante maximum limit of total risk was 9% and the minimum 
limit was 5%. The average risk allocation in Figure 2 hovers 
around 60%, this demonstrates the degree to which the multi-
asset team was able to change risk allocation within the 
guideline parameters for the ‘Scenario-ready’ portfolio.

Figure 1 
Total risk level in the portfolio

5,00%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

 Dec
2019

 Jan
2020

 Feb
2020

 Mar
2020

 Apr
2020

 May
2020

 Jun
2020

 Jul
2020

 Aug
2020

 Sep
2020

 Oct
2020

 Nov
2020

Dec
2020

Source: Cardano. Risk measured by tracking error, a forward looking estimate of 
the standard deviation of asset return versus cash (expressed as an annualised 
percentage, net of diversification effects)
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Figure 2 
Risk allocation between pro-growth and defensive assets
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Source: Cardano. The dark blue bars represent the proportion of total gross risk 
allocated to pro-growth assets: equities, corporate bonds, and inflation. The light 
blue bars represent the proportion of total gross risk allocated to defensive assets: 
government bonds and portfolio protection. 

WAS THE ROBUST PORTFOLIO TOO DEFENSIVE?
For a one-year case study, a comparison with the return target of 
CPI + 4.5% is not applicable since it should be measured over a 
business cycle,. A more relevant comparison is the performance 
of diversified growth funds (DGF) in 2020. The underlying 
investment approach differs across DGFs, where some hold a 
diversified, but relatively static, allocation to pro-growth assets 
while others have a more dynamic approach. In Figure 3, the 
‘Scenario-ready’ strategy is compared with the average return 
of 213 popular DGFs with a similar return target.

In terms of realised return, the ‘Scenario-ready’ strategy 
performed well in comparison with the DGF, which illustrates 

that it was possible to hold a resilient portfolio without 
sacrificing investment returns during a very turbulent 2020. 
From the box plot it is clear that the scenario portfolio was able 
to withstand the fall in Q1 a good way and participate in the 
upside in the other quarters, reaching the upper quartile over 
the full year.

A strategy that satisfices – instead of optimises – will, by defini-
tion, not be the best nor worst in terms of outcomes since it is 
more robust. In turbulent periods, the ‘Scenario-ready’ 
approach is expected to deliver a more resilient return, reaching 
a higher risk adjusted return, see Table 1. The Sharpe ratio for 
the ‘Scenario-ready’ approach was 0.64 while it was 0.42 for the 
average DGF and 1.13 for the best performing DGF.

LUCK OR SKILL?
One could argue that in Q1, the investment team was “right for 
the wrong reasons”, since the portfolio had positioned for a 
down turn when the coronavirus crisis started. That is correct, 
since the investment team could not predict the impact of the 
coronavirus crisis and how markets would react in advance. But 
markets were expensive, the portfolio was positioned for 
potential bad news when the coronavirus crisis happened. It is 
worth to note that if the market would have been attractively 
priced, the market’s reaction to the crisis would probably have 
been less dramatic. Following the crisis, the investment team 
bought at low prices, which is a contrarian approach. The main 
difference with a more traditional approach is that the 
investment team did not have to consider the relative deviation 
to a benchmark portfolio. This made it psychologically easier for 
the team to adjust the positioning of the portfolio as the 
conditions changed during 2020.

Figure 3 
Return in 2020 – 
Scenario-ready vs. 
DGF universe
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 management fee. DGF performance is for a composite of comparable, long-running funds. Past performance is not a guide to future returns.

Table 1 
Comparative risk and 
return characteristics

2020 Return 1y Realised Vol Sharpe Ratio Sortini Ratio Max Quarterly 

Drawdown

Scenario-Ready Portfolio +5,7% 8,8% 0,64 0,77  –5,4%

21 Comparable DGFs Median Return Fund +3,8% 18,6%  0,21  0,19 –13,9%

Mean Return Fund +3,8% 11,1%  0,42  1,65  –6,9%

Highest Return Fund +9,7%  8,6%  1,13  3,09  –2,9%

Lowest Return Fund –3,2% 14,7% –0,22 –0,26 –10,0%

Source: Cardano. Year to 31 December 2020. All returns are net of external manager fees and net of Cardano’s asset management fee. DGF performance 
is for a composite of comparable, long-running funds. Past performance is not a guide to future returns.
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Figure 4 
Return since inception – ‘Scenario-ready’ strategy
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Source: Cardano. Period to 30 April 2021 (as indicated). All returns are net of external 
manager fees and net of Cardano’s asset management fee. Past performance is not 
a guide to future returns.

Although the case study is intended to illustrate a stress test of 
the ‘Scenario-ready’ approach it is worth to point out that it has 
performed as intended as well during less volatile periods. Since 
the inception in Q4 2018 of this particularly strategy it has 
delivered CPI+4.5% in a robust way, see Figure 4, although it is a 
bit too early to judge the strategy based on its track record since 
the sample size does not yet cover a full business cycle.

CONCLUSIONS

In this paper we outline a framework for constructing a 
satisficing portfolio and contrast this framework with a more 
traditional optimising approach. Moving away from a reference 
portfolio effectively removes an artificial barrier and makes it 
possible for multi-asset strategy teams to build more robust 
portfolios by adopting a ‘Scenario-ready’ approach. This 
requires autonomy, a broader investment universe and toolkit. 
To mitigate the increased freedom, a set of checks and balances 
need to be in place.

The case study is a stress test illustrating how the investment 
team was able to better adjust to changing conditions during a 
very stressful period. An important observation is that the 
natural checks and balances in the case study seemed to 

mitigate the potential risks by giving the investment team more 
autonomy and access to a broader toolkit. Another observation 
from the case study was that holding a portfolio that is resilient 
to market turmoil does not mean that investors must accept 
lower investment returns.

SATISFICING ACTS AS A NATURAL 
COUNTERBALANCE WITHOUT CURTAILING 
INVESTMENT OPPORTUNITIES

Note that this case study is a sample of one, which is not enough 
for making broad generalisations. But it shows that a ‘Scenario-
ready’ approach with a good investment team can deliver more 
resilient outcomes in a year ‘in which decades happened’. This 
also without missing the target in less exciting periods, as 
illustrated by the outcomes since the inception of this particular 
‘Scenario ready strategy’.
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Notes
1 Cardano Risk Management Ltd, UK-based Investment Team. 

The case-study reflects the management of the team’s global 
multi-asset strategy “Prime” portfolio. AuM within this strategy 
was GBP3.8bn at the end of the case study period.

2 The authors are not part of the investment team.
3 Based on monthly returns. DGF universe for this analysis: 

Aberdeen Standard GARS, Aviva AIMS, Baillie Gifford DGF, 
Barings DAA, Blackrock Dynamic DGF, Fidelity Diversified 
Markets, Fulcrum Diversified Absolute Return, GMO Global Real 
Return, Insight Broad Opportunities, Invesco GTR, 
M&G Dynamic Allocation, Newton Real Return, Ninety One DGF, 
Nordea Stable Return, Pictet Dynamic Allocation, Pyrford Global 
Total Return, Ruffer Absolute Return, Schroder DGF, 
Seven 7IM AAP Funds, Threadneedle Dynamic Real Return, 
Troy Multi-Asset Strategy.
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Samenvatting van RBA-scriptie
VERWACHTE INFLATIE: EEN (ZICHZELF VERVULLENDE) VOORSPELLER?

Bob Boelens is ALM Consultant bij Ortec Finance

Door de toenemende vaccinatiegraad onder 

de bevolking in combinatie met de dalende 

besmettingen vanwege de zomerperiode is 

het een kwestie van tijd dat de economie 

weer volledig open gaat. Bij de volledige 

heropening van de economie is er waar-

schijnlijk sprake van een zogenoemde 

inhaalvraag: het extra opgepotte geld dat 

tijdens de Covid-19 crisis niet uitgegeven 

kon  worden, zal (deels) alsnog uitgegeven 

 worden. Door deze inhaalvraag is de ver-

wachting van velen, zo ook van de meeste 

beleggers op de financiële markten, dat de 

inflatie zal stijgen. Ook andere indicatoren 

zoals bijvoorbeeld de miljarden die via 

 stimuleringspakketten in de economie zijn 

gepompt en het ongekend scherpe herstel 

van grondstofprijzen voeden de verwach-

ting van hogere inflatie. Deze stijgende 

( verwachte) inflatie, die vaak gepaard gaat 

met stijgende nominale rentes, maakt veel 

beleggers onrustig. Tevens bestaat de 

 veronderstelling dat aanhoudend hogere 

(verwachte) inflatie zich uiteindelijk vertaalt 

in hogere looneisen, die op hun beurt weer 

resulteren in een hoger prijsniveau. Hiermee 

wordt de hogere (verwachte) inflatie een 

zichzelf vervullende voorspeller, wat het 

begin kan zijn van een vicieuze cirkel. Van 

belang hierbij is wel in hoeverre de hogere 

(verwachte) inflatie van structurele of 

 tijdelijke aard is. Of de huidige oplopende 

inflatieverwachtingen van tijdelijke aard 

zijn, is een klassiek geval van twee eco-

nomen in een kamer en drie meningen. 

Hoe anders was de inflatieontwikkeling de 

afgelopen jaren in de eurozone. Mede door 

digitalisering, globalisering, automatisering 

en misschien ook wel vergrijzing bleef de 

inflatie laag. De verwachte inflatie in de 

markt bleef redelijk verankerd rondom de 

2%. Daar kwam in 2014 echter verandering 

in, toen het anker los sloeg in de vorm van 

een dalende inflatieverwachting. Dat was 

voor de toenmalige ECB president en de 

 huidige premier van Italië Mario Draghi 

reden om een programma van kwantitatieve 

verruiming aan te kondigen dat in 2015 van 

start is gegaan.1

Een belangrijke vraag die bij deze argumen-

tatie gesteld kan worden is in hoeverre te 

bepalen valt of de verwachte inflatie inder-

daad de eigenschap heeft een zichzelf 

 vervullende voorspeller te zijn of in ieder 

geval een redelijke voorspeller.

De Phillips Curve is niet dood
Om dit te onderzoeken, is eerst de eurozone 

inflatie van de afgelopen 20 jaar gemodel-

leerd. Hierbij zijn de data gebruikt van 

december 2000 tot en met juni 2020. 

Historische inflatie, tijdelijke hoge werkloos-

heid (neerwaartse druk op inflatie vanuit de 

conjunctuur) en een schok in de olieprijs 

kostengedreven inflatie) waren de belang-

rijkste verklarende factoren om de inflatie 

over een kwartaal, zowel in-sample als out-

of-sample, behoorlijk goed te voorspellen. 

Het aanwezige negatieve verband tussen 

tijdelijke hoge werkloosheid en prijsinflatie 

toont dat de Phillips Curve2 (negatieve 

 relatie tussen inflatie en werkloosheid), 

zij het in een moderner jasje, nog steeds 

relevant is.

Vervolgens is geanalyseerd in hoeverre 

de verwachte inflatie de voorspelkracht 

van het model verbetert. Daarbij is het 

belangrijk om te melden dat er grofweg 

twee  methodes zijn om verwachte inflatie 

te bepalen, namelijk via een enquête onder 
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bijvoorbeeld professionele beleggers of via 

marktinformatie. Om tot een verwachte 

inflatie vanuit de markt te komen, moet er 

eigenlijk nog gecorrigeerd worden voor 

onder andere een liquiditeits- en termijn-

premie.3 Dit maakt het bepalen van de 

inflatie verwachting vanuit de markt 

 complexer en gevoelig voor modelkeuzes. 

Dit onderzoek heeft daarom uiteindelijk 

hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de voor-

spellingen uit de ECB enquête onder 

 professionele beleggers en de markt-

verwachtingen zonder correcties (Break-

Even-Inflaties of BEIR), net als de ECB dat 

deed in 2014.

Causaliteit moeilijk vast te stellen
Allereerst is in de kwantitatieve analyse 

gekeken in hoeverre de 1-jaars en 5-jaars 

inflatieverwachtingen een impact hebben 

op de inflatie over een kwartaal. Dit zou 

immers een indicatie kunnen zijn dat de 

 verwachte inflatie een zichzelf vervullende 

voorspeller is. Naast het feit dat het lastig is 

causaliteit vast te stellen, toont deze 

 analyse dat de voorspelkracht van het 

inflatie model niet verbetert met deze 

inflatie verwachtingen. Dit komt doordat 

inflatieverwachtingen voor de korte horizon 

te veel correleren met de historische inflatie 

en daarmee niets toevoegen in de modelle-

ring, terwijl inflatievoorspellingen voor een 

langere horizon simpelweg te weinig 

 informatie bevatten voor de inflatie over 

een kwartaal. 

Een andere mogelijkheid is dat de ver-

wachte inflatie niet een zichzelf vervullende 

voorspeller is, maar wel een redelijke voor-

speller blijkt te zijn van toekomstige inflatie. 

Indien dat het geval is, betekent een lagere 

inflatieverwachting alsnog dat er een aan-

zienlijke kans is dat een lagere inflatie in de 

toekomst werkelijkheid wordt. Een 

 dergelijke bevinding zou de motivatie voor 

het ECB QE programma van 2015, dat 

veel waarde hechtte aan de inflatie-

verwachtingen vanuit de markt, onder-

steunen.

Argumentatie achter QE beleid van de 
ECB is weinig overtuigend
Uit de kwantitatieve analyse blijkt echter 

niet dat korte of langere inflatieverwachtin-

gen vanuit de markt of vanuit de ECB survey 

een goede voorspellende waarde hebben 

voor de inflatie over een jaar. Wat natuurlijk 

een rol zou kunnen spelen is dat de ECB in 

2014 acteerde op de dalende inflatie-

verwachtingen middels het QE programma, 

waardoor het wellicht ook de inflatieontwik-

keling in de laatste jaren beïnvloedde. 

Impliciet houdt de analyse echter wel 

 rekening met deze groeiende geldhoeveel-

heid via de historische inflatie. Expliciete 

toevoeging van geldhoeveelheid (in de 

meest ruime definitie) bleek daardoor geen 

toegevoegde waarde te hebben in de 

modellering. Daarnaast betreft de 

QE  periode vanaf 2015 slechts een deel van 

de onderzochte tijdsperiode, die loopt van 

december 2000 tot en met juni 2020.

Het zal voor de ECB hopelijk geen verrassing 

zijn dat inflatieverwachtingen vanuit de 

markt (BEIR) en vanuit de ECB enquête er 

vaak naast zitten. De vraag is echter ook in 

hoeverre er een beter alternatief beschik-

baar is. Zodoende is het monitoren van de 

inflatieverwachting uit de markt en de 

 survey op zichzelf geen slecht idee. 

Gegeven de lage (zichzelf vervullende) 

voorspelwaarde, is echter wel voorzichtig-

heid geboden bij het acteren op deze 

inflatie verwachtingen. De onderbouwing 

van het QE programma van 2015, die erg 

leunde op de inflatieverwachting vanuit 

de markt, kan daarmee ook wel in twijfel 

 worden getrokken.

Noten
1 Speech by Mario Draghi, President 

of the ECB, Annual central bank 
symposium in Jackson Hole, 
22 August 2014, https://www.ecb.
europa.eu/press/key/date/2014/
html/sp140822.en.html 

2 Phillips, A.W. (1958). The Relation 
between Unemployment and the 
Rate of Change of Money Wage 
Rates in the United Kingdom, 
1861-1957. Economica, 25(100), 
283-299.

3 Interesting read: Hiraki, K., & Hirata, 
W. (2020). Market-based Long-term 
Inflation Expectations in Japan: 
A Refinement on Breakeven Inflation 
Rates. Tokyo: Bank of Japan.
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Stel je eens voor: we zijn kwetsbaar

Wij rationele denkers, zoals ik beleggingsprofessionals wel mag noemen, houden 
van structuur en van beheersing. Wij houden van concrete doelen. Wij houden van 
 duidelijke afspraken. Wij houden van standaarden en van meten. Wij houden nog 
meer van de optimalisatie van de uitkomsten en wij ‘verlangen’ naar outperformance. 
Tegelijkertijd houden wij niet van grote onzekerheid. Dat lijkt mij in beginsel ook een 
hele gezonde aanpak in de sectoren waarin wij als leden van CFA Society VBA werken. 

Toch ben ik van mening dat we ergens eens 

moeten stoppen met dat rationele denken. 

Ik vind dat we ons te krampachtig 

 verschuilen achter ratio om emotionele en 

ethische kwesties te vermijden. Voor 

degene die het kwijt zijn, ethiek is een tak 

van de filosofie die zich bezighoudt met de 

kritische bezinning over het juiste handelen. 

Gedrag dus. Maar de opkomst van 

 behavioral finance in de laatste decennia 

hebben we toch wel opgemerkt? Ik ben zelf 

enthousiast over het bespreekbaar maken 

van en het sturen op menselijk handelen en 

gedrag binnen organisaties. Ik ben het met 

vele anderen eens dat gedrag en cultuur 

van wezenlijk belang zijn voor de identiteit 

van een organisatie en de mate waarin 

organisaties de juiste mensen kunnen 

 werven, bijsturen en behouden. De mensen 

maken het verschil, tenminste volgens de 

mission & vision-statements van veel 

 organisaties. 

Om terug te komen op de structuur waar we 

vaak van houden. Structuur geeft ons een 

houvast. Ik zie daarbij een steeds prominen-

tere splitsing tussen eerste, tweede en 

derde lijn om in control te zijn. Maar wat ik 

mis, is een focus op samenwerking met 

behoud van elkaars rol. We werken binnen 

onze organisaties toch nog wel aan 

 hetzelfde overkoepelende doel? We hebben 

toch nog wel vertrouwen in elkaars goede 

intenties? We proberen elkaar toch niet 

alleen maar de loef af te steken? Het gaat 

toch om teamwork, acceptatie van elkaars 

rollen en begrip dat een verschil van 

 perspectief tot een beter resultaat kan 

 leiden als een organisatie een robuust en 

stabiel geheel wil worden, of zijn? 

Ik heb in de afgelopen periode, gedomineerd 

door thuiswerken, regelmatig gehoord dat er 

een taxonomie zou moeten komen voor 

gedragsrisico’s. En dat is toch echt het punt 

waarop ik zou willen zeggen: tot hier en niet 

verder. Ik vind dat we de ladder van  rationeel 

denken moeten beklimmen tot de top en dan 

moeten we hem wegduwen. Kwetsbaar zijn 

en zien wat komt uit verwondering is ook een 

vaardigheid. We vergeten af en toe dat wij 

mensen niet volledig rationeel zijn. Ons 

gedrag komt voort uit de emoties die wij 

ervoeren bij onze opvoeding, de lessen en 

belevenissen door de jaren heen op bepaalde 

plekken in de wereld. Dat geldt net zo goed 

voor het gedrag van een CEO, CIO, andere 

C-suite executive of managing director, als 

voor een junior medewerker. Mijn vraag is 

dan: gaat het beoordelen van mensen om het 

afvinken van lijstjes? Of gaat dit over een 

kwalitatief gesprek waar eens geen bench-

mark voor geldt? Een  auditor en risk manager 

kunnen wel  uitkomsten tellen en toetsen, 

maar het gedrag beoordelen en herleiden 

waar het vandaan komt is van een andere 

orde. Maar dat weten we toch allemaal wel? 

Aandacht schenken aan de zachte kant van 

bedrijfsvoering is nu belangrijker dan ooit. 

Thuiswerken is één taak. Thuis fulltime 

 werken, fulltime kinderen opvoeden en 

 fulltime kinderen onderwijzen, zoals in de 

afgelopen periode gebeurd is, zijn drie 

taken. Vul bij de vorige zin ook gerust het 

bieden van mantelzorg in. Iedereen is op 

zoek naar een gezonde dosis aandacht voor 

zijn persoonlijke en specifieke situatie en de 

emoties die wij voelen. Vele van ons 

 herkennen zich in het profiel van een lange 

termijn belegger. Voelen wij ook een lange 

termijn verantwoordelijkheid richting onze 

collega’s en hun gezinnen? Wanneer we 

ervan uit mogen gaan dat persoonlijkheid 

en karakter worden gevormd in de jeugd en 

een groot deel van de beroepsbevolking 

kinderen heeft, met welke druk hebben 

deze kinderen dan te maken? De ervaringen 

die kinderen en pubers opdoen zijn van 

grote betekenis voor de manier waarop ze 

volwassen worden en de arbeidsmarkt 

betreden. Op dit moment ontstaan er, door 

een te hoge mate van stress thuis, veel 

ongewenste situaties. Dit gaat in de 

 toekomst naar alle waarschijnlijkheid 

 gevolgen hebben op de beroepsbevolking 

als we er een psychologisch perspectief op 

nahouden. En deze toekomst is veel 

 dichterbij dan we denken. Of is dat iets 

dat we liever niet willen inzien?

Wat zou er gebeuren als we nu eens niet 

alles zouden willen beheersen op basis van 

meetbare grootheden, maar juist menselijk 

gedrag zouden vertonen (luisteren, 

 empathie tonen, motiveren, corrigeren, 

accepteren, vergeven, ……)? Wat als er 

oprecht vertrouwen en een teamgevoel 

groeit in een organisatie? Het openen van 

de ogen voor de zachte kant is van groot 

belang, maar niet te krampachtig aan de 

hand van KPI’s. Wanneer we oprecht oog 

ontwikkelen voor het welzijn van onze 

 collega’s, dan hoeven we ons in de 

 toekomst wellicht wat minder bewust te 

richten op ethische vraagstukken en 

 kunnen we ons richten op waar we het 

 liefste mee bezig zijn: bewust beleggen. 

Randy Caenen

Namens de commissie risicomanagement
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The New Great Depression, Winners and 
Losers in a Post-Pandemic World
Review door Sander Nooij – Data analist bij Optiver

Bij de voorbereiding van het zomernummer werd ik geattendeerd op 
het boek met de titel The New Great Depression, Winners and Losers in 
a Post-Pandemic World. Het was een titel op het juiste moment over 
het juiste onderwerp. 

De auteur, James Rickards, heeft meerdere 

New York Times bestsellers geschreven, 

dus dat belooft veel. Op de binnenflap van 

het boek staat dat hij onder meer Aftermath, 

The Road to Ruin, The New Case for Gold, the 

Death of Money en Currency Wars schreef. 

Hij heeft senior posities gehad bij onder 

meer Citibank en LTCM en is adviseur voor 

de inlichtingendienst en het ministerie van 

Defensie van de Verenigde Staten. Het boek 

bestaat uit 6 hoofstukken met een intro-

ductie en een conclusie. 

In de introductie geeft Rickards aan dat hij 

zal schrijven vanuit een economisch 

 perspectief, maar dat een uiteenzetting van 

de medische aspecten van de corona- 

pandemie daar onlosmakelijk mee 

 verbonden is. Op het moment van schrijven 

was overigens nog niet bekend dat er 

 vaccins beschikbaar zijn voor het virus. 

Rickards opent met een beschrijving van 

het ontstaan van het coronavirus en hoe 

het zich heeft verspreid over de wereld. Hij 

staat uitgebreid stil bij de rol die China bij 

het ontstaan van dit virus zou kunnen 

 hebben gespeeld. Als gevolg van deze 

 pandemie is een van de maat regelen 

geweest het instellen van lockdowns. 

Rickards beschrijft de negatieve effecten 

van deze lockdowns op de  economie en 

komt tot de conclusie dat de voordelen niet 

opwegen tegen de nadelen. In de volgende 

hoofdstukken richt hij zich op de economie.

Met de crash van maart 2020 slaat de 

coronapandemie een gapend gat in de 

Amerikaanse economie, gevolgd door een 

golf van faillissementen en ontslagen, 

ondanks de steunmaatregelen van de 

Amerikaanse overheid. De impact van deze 

faillisementsgolf werd nog versterkt door 

een sterke daling van de consumenten-

bestedingen, gedreven door de verschil-

lende lockdowns. Hierdoor zal een herstel 

zich volgens Rickards niet materialiseren 

voor 2023. Sommige artikelen spreken zelfs 

over een impact gedurende een periode van 

30 jaar! Welke economische maatregelen 

zijn er dan genomen om dit herstel te 

bespoedigen en zullen ze het gewenste 

effect hebben?

Na de uitbraak van de coronapandemie is er 

middels monetair beleid een stortvloed 

aan liquiditeit en garanties verschaft, 

 intellectueel gesteund door de moderne 

monetaire theorie, waar de auteur duidelijk 

geen voorstander van is. Het is dan ook 

geen verrassing dat hij tot de conclusie 

komt dat dit monetaire beleid geen effect 

zal hebben op de langere termijn. Als 

belangrijkste reden voert hij aan dat de 

 circulatiesnelheid van geld tot een 

 historisch dieptepunt is gedaald, waardoor 

de extra liquiditeiten in het systeem niet 

zullen bijdragen tot een groei van het bruto 

nationaal product. 

In 2020 heeft het Congres meer uitgaven 

gepland dan in de afgelopen acht jaar 

 tezamen. Ook dit ruime fiscale beleid zal 

volgens Rickards niet het gewenste herstel 

bewerkstelligen. Het idee van Keynes dat 

een vergroting van de overheidsuitgaven 

zal leiden tot een herstel van de economie 

– als gevolg van de “Keynes multiplier” – zal 

niet werken. De oplopende schuldenlast zal 

ervoor zorgen dat deze multiplier daalt tot-

dat er geen relatie meer is tussen de vergro-

ting van schuld en de verbetering van de 

economie. Rickards concludeert dat al deze 

maatregelen zullen leiden tot deflatie op de 

korte termijn. Dit lijkt in schril contrast te 

staan tot de in mei dit jaar gepubliceerde 

inflatiecijfers van Amerika van 4.2%.1

Naast deze economische crisis, waar we op 

korte termijn niet van zullen  herstellen, is er 

volgens Rickards ook een maatschappelijke 

crisis aan het ontstaan. De maatregelen om 

de  verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan, de ziekte zelf, en de zware zorg 

voor de zieken hebben hun effect op onze 

geestelijke gezondheid als geheel. Het 

 politieoptreden tegen George Floyd wordt 

door Rickards als een keerpunt gezien en is 

de druppel die de emmer van geweld deed 

overlopen. Rickards schrijft: “Beschaving is 

een zeer dun laagje vernis”, waarmee hij lijkt 

te  impliceren dat de beschaving op het punt 

van breken staat. Met dit in het achterhoofd, 

hoe kunnen we in deze onstuimige tijd het 

best ons vermogen beheren?

Het komt volgens hem kortgezegd neer op 

het volgende: gebruik een model dat werkt 

BOOKREVIEW

Auteur: James Rickards
Uitgever: Portfolio
ISBN: 978-0593330272
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(Rickards geeft een beschrijving hiervan) en 

werk dit model continu bij. Zorg ervoor dat je 

je ogen en oren openhoudt, anticipeer op de 

robots en blijf flexibel. Uit Rickards’ model 

volgt een portfolio allocatie van 30% in 

cash, 10% in goud, slechts 10% in aandelen, 

20% in niet-commercieel vastgoed, 20% in 

overheidsobligaties, en 10% in alternatieve 

investeringen. Om uit de depressie te 

komen stelt hij voor om de US dollar te deva-

lueren ten opzichte van goud, waarbij tege-

lijkertijd het  begrotingstekort wordt terug-

gebracht tot onder de 60%. Als de Federal 

Reserve de US dollar devalueert ten 

opzichte van goud middels een opkooppro-

gramma zal niet alleen goud duurder wor-

den maar al het andere ook. Met deze aan-

pak heeft Roosevelt de  deflatie na de 

depressie van de jaren 30 omgebogen naar 

inflatie. Dat is dan ook meteen de reden om 

10% in goud te beleggen om zo hierop te 

anticiperen.

Ik sluit af met een overzicht van mijn eigen 

indruk van het boek. Rickards was in de eer-

ste twee hoofdstukken  duidelijk niet op zijn 

best. Hij gebruikt in die hoofstukken veel 

krachttermen alsof hij daarmee zijn gelijk wil 

halen, wat zijn geloofwaardigheid geen 

goed doet. Wanneer Rickards de stand van 

de economie behandelt wordt het  duidelijk 

beter. In deze hoofdstukken komt hij vaak 

tot krachtige conclusies hoewel de onder-

bouwing soms maar mondjesmaat aanwe-

zig is. Het boek geeft een interessante 

invalshoek op de huidige situatie, maar 

soms  ontbreekt de diepgang die voor echte 

overtuiging zou kunnen zorgen. Zijn oplos-

sing waarbij de Federal Reserve goud koopt 

om zo de economie weer aan te jagen lijkt 

mij in het verlengde te liggen van zijn eer-

dere boeken, alleen heeft Rickards nu een 

nieuwe reden gevonden.

Noot
1 U.S. Bureau of Labour Statistics, 

Consumer Price Index Summary, 
12 mei 2021.

 zie https://www.bls.gov/news.
release/cpi.nr0.htm
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Mr. Peter Wortel, voorzitter
Financiële commissie
Drs. Niels Oostenbrug RBA, voorzitter
Programmacommissie
Drs. Okko Rabeling RBA, voorzitter

Commissie Asset & Liability Management
Drs. Eric Mathijssen, voorzitter
Commissie Risk Management
Dr. Bob Out, voorzitter
Commissie Verantwoord Beleggen
Drs. Robert Klijn RBA, voorzitter
Commissie Private Equity
Drs. Lodewijk van Pol, voorzitter
Commissie Tactische Asset Allocatie
Eelco Ubbels RBA, voorzitter
Commissie Vastgoed
Ruben van der Lecq BBA, voorzitter

Commissie Private Banking
Mr. Hans Volberda MM, voorzitter
Commissie Technische Analyse
Juus de Kempenaer, voorzitter
Commissie Investment Perfomance 
Measurement
Drs.Ing. Casper Lötgerink RMFI, voorzitter

Commissie Behavioral Economics
Drs. Erik Aalbers RBA, voorzitter
Commissie Ethiek en Integriteit
Mr.drs. Vandana Doekhie, voorzitter
Commissie Actief Beheer
Koen Ronda CFA, voorzitter
Candidates and Students Committee
Raphie Hayat CFA, voorzitter
Career Development Committee
Yiyi Huang CFA, voorzitter
Education Committee
Rani Piputri CFA CAIA, voorzitter
CFA Institute Research Challenge
Alex Morozov CFA, voorzitter
European Quant Awards
Bob Jansen CFA, voorzitter
Women in Investment Management
Sylvia van de Kamp RBA, voorzitter
Advocacy Committee
Gerben Jorritsma RBA

CFA Society VBA Netherlands 
vertegenwoordiging in
Regional Investment Performance 
Subcommittee EMEA 
Drs.Ing. Casper Lötgerink RMFI
CFA Society VBA Netherlands 
vertegenwoordiging in
Global Investment Performance Standards 
Council
Drs.Ing. Casper Lötgerink RMFI
Dutch Commission on Bonds (DCB) en 
European Bond Commission (EBC)
Drs. Rolf Vesters RBA, voorzitter

CFA Society VBA Netherlands 
vertegenwoordiging in de Raad voor de 
Jaarverslaggeving
Drs. Hikmet Sevdican RBA
Seniorenconvent
Jacques van den Berg RBA, voorzitter
Commissie ter beheer van VBA reserves
Jens van Egmond MSc RMFI CFA, voorzitter

Bovenstaande personen zijn bereikbaar via het 
bureau van CFA Society VBA Netherlands.
Telefoon: 020 - 299 6590
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