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Situatie op Amerikaanse markt 
  

Na ruim een jaar van turbulentie stonden de financiele markten ook in het derde kwartaal 
op hun grondvesten te schudden: faillissementen en reddingsoperaties wisselden elkaar in 
hoog tempo af. Net als toen de kredietcrisis (subprime-crisis) voor het eerst losbarstte, 
stonden Amerikaanse financiële instellingen boven aan de lijst van noodlijdende bedrijven:  

• 's Lands grootste hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac werd het vege 
lijf gered door de Amerikaanse overheid. Nadat er twijfels waren gerezen over hun 
solvabiliteit had de overheid omvangrijke steunmaatregelen aangekondigd om 
liquiditeitstekort te voorkomen. Toen echter bleek dat de financiële positie van beide 
instellingen slechter was dan door hen gerapporteerd, nam de Amerikaanse regering 
zondag 7 september de zeggenschap over beide hypotheekbanken over en nam een 
belang van 79.9% in deze banken in de vorm van preferente aandelen.  

• Vervolgens tekende Lehman Brothers voor het grootste faillissement aller tijden. Dit 
plotselinge faillissement was voor de markt een complete verrassing en was voor 
zowel aandelen- als obligatiehouders een klap. Door het totale gebrek aan 
vertrouwen ontstond een domino-effect. 

• Het volgend slachtoffer werd ‘s werelds grootste verzekeraar AIG, die zeer ernstige 
liquiditeitsproblemen kreeg. Ook hier besloot de Amerikaanse overheid een 79.9% 
belang te nemen en een krediet te verlenen van $85 mln met een forse premie van 
8.5% boven libor. De hulp aan deze verzekeraar werd gemotiveerd met de stelling 
dat een ondergang van AIG een aanmerkelijke kans op een systeemcrisis zou 
hebben betekend. 

• Ook viel de op een na grootste hypotheekverstrekker van de VS, Washington Mutual, 
om. De toezichthouder nam het bewind over en verkocht de bezittingen en de 
deposito's aan JP Morgan; de obligaties bleven in de insolvente boedel achter, 
waardoor houders van obligaties inclusief niet-achtergestelde obligaties bijna al hun 
geld verloren.  

• Gelijktijdig met het faillissement van Lehman Brothers werd bekend gemaakt dat 
Merrill Lynch door Bank of America zou worden overgenomen. Dit gebeurde nadat 
Merrill Lynch vele miljarden aan afschrijvingen rapporteerde, evenals de verkoop van 
$ 30,6 miljard aan verliesgevende beleggingen tegen een vijfde van hun 
oorspronkelijke waarde en een aandelenemissie had aangekondigd. 

• Goldman Sachs en Morgan Stanley vroegen een status als ‘gewone’ bank aan en 
luidden daarmee het einde in van hun onafhankelijkheid als investeringsbank.  

• Ook werd Wachovia Bank overgenomen door Wells Fargo, nadat Citigroup zijn 
bieding had ingetrokken.  

 



Situatie op Europese markt 
 

De kredietcrisis bleek echter niet alleen een Amerikaanse aangelegenheid te zijn. Ook 
Europese banken, waarvan vele waren ingeschat als conservatiever dan hun Amerikaanse 
tegenhangers, bleken uiteindelijk onder de druk te bezwijken en werden meegezogen in de 
financiële draaikolk.  

 
• Fortis was de eerste grote Europese bank die ten prooi viel aan de kredietcrisis. Om 

te voorkomen dat het concern omviel, kochten de overheden van de Benelux in 
eerste instantie belangen in het bankbedrijf van Fortis. Op 3 oktober 2008 werd 
bekend gemaakt dat de Nederlandse activiteiten van Fortis door de Nederlandse 
Staat genationaliseerd worden. ABN AMRO werd te koop gezet.  

 
• De Belgisch-Franse bank Dexia, gespecialiseerd in leningen aan lagere overheden, 

ontving staatssteun van Frankrijk, Luxemburg en België ten bedrage van € 6,4 
miljard. 

 
• In het Verenigd Koninkrijk veranderde de overheid de regels, zodat Lloyds TSB 

concurrent HBOS kon overnemen nadat de koers van laatstgenoemde onderuit was 
gegaan. Ook kondigde de Britse regering de overname van hypotheekbank Bradford 
& Bingley aan, die in liquiditeitsproblemen was gekomen. 

 
• De op twee na grootste hypotheekbank van Duitsland, Hypo Real Estate, wist van de 

overheid een omvangrijke garantie los te krijgen en zo een faillissement af te 
wenden. De Duitse bank IKB, in juli 2007 een van de eerste instellingen die in 
problemen geraakten, werd verkocht aan Lone Star. 

 
• Ook in Denemarken en IJsland deden banken een beroep op de overheid. De 

Deense Roskilde Bank werd overgenomen door voornamelijk de Deense centrale 
bank nadat bleek dat men forse verliezen had geleden op onroerend goed. De 
IJslandse bank Glitnir werd overgenomen door de IJslandse regering, die voor (de 
tegenwaarde van) € 600 miljoen een belang van 75% nam. 

 
• De Spaanse projectontwikkelaar Martinsa-Fadesa, met een schuldenlast van € 5 

miljard, vroeg surseance van betaling aan.   
 

Zelfs de opkomende markten, die zich tot nu toe grotendeels immuun hadden betoond 
voor de directe gevolgen van de internationale kredietcrisis, werden getroffen. Zo werd in 
Rusland de handel diverse malen opgeschort na geruchten dat een aantal banken in 
extreme problemen verkeerde.  



Effect op aandelen 
 

In dit sterk gespannen klimaat steeg de interbancaire rente tot ongekende hoogten. 
Instellingen wilden geen geld meer uitlenen aan elkaar uit extreme voorzichtigheid over het 
risico van terugbetaling. Centrale banken probeerden met forse liquiditeitsinjecties en 
noodfondsen voor banken wat lucht in het geheel te krijgen. 
 
Op het moment dat de paniek op de geldmarkten uitbrak, gingen ook aandelen over de 
hele wereld onderuit. Het begon tot beleggers door te dringen welk mogelijk verwoestend 
effect de gebeurtenissen konden hebben op de toch al verzwakkende internationale 
economie en de bedrijfswinsten.  
 
Amerikaanse aandelen kregen de grootste koersverliezen in twintig jaar te verwerken 
nadat het financiële reddingsplan van de Minister van Financiën, Paulson, in eerste 
instantie van de hand werd gewezen. Ook daarna bleven de markten uitermate wisselvallig, 
zelfs toen het plan de tweede keer wel werd goedgekeurd. Beleggers wachten af welke 
verdere maatregelen er nog nodig zijn om stabiliteit in de financiële sector te brengen.  
 
Europese aandelen ontkwamen evenmin aan de misère. De zorg over de groeivertraging 
werd er door de renteverhoging in juli ook niet beter op. De ECB wilde hiermee de sterk 
stijgende inflatie tegengaan. Ierland bevond zich voor het eerst in 1983 in een recessie, 
mede door de inzakking van de binnenlandse vastgoedmarkt. Ook de Spaanse economie 
werd bedreigd door vergelijkbare factoren. Terwijl de Europese aandelenmarkten 
gemiddeld zo’n 11% daalden deed de Amsterdamse AEX index daar nog een flinke schep 
bovenop (-22%); vooral veroorzaakt door de financiële zwaargewichten Aegon, Fortis, ING 
en staalbedrijf ArcelorMittal.  
 
De stemming onder beleggers in Japan had te lijden van de verdere tekenen van een 
zwakke wereldeconomie en signalen als zou de groei in eigen land ook afzwakken. Japan 
liet daarnaast een zeldzaam handelstekort zien, doordat exporterende bedrijven (die toch al 
te lijden hadden van de sterke yen) nu ook last kregen van de zwakkere vraag uit de 
Verenigde Staten, Europa en Azië. 
 
Wereldwijd haalden beleggers hun geld uit aandelen en hielden de opbrengsten in 
liquiditeiten of zochten en masse hun heil bij staatsobligaties.  



Effect op obligaties 
 

Staatsobligaties, die overigens eerder in het kwartaal ook al stegen vanwege een 
afnemende inflatiedruk na de daling van de olie- en grondstoffenprijzen, profiteerden van 
de paniek op de aandelenmarkten. Dit terwijl de koersen van bedrijfsobligaties sterk 
daalden door het oplopen van de renteopslag vanwege de problemen in de bankensector. 
 
Het technische faillissement van het Amerikaanse Washington Mutual veranderde de 
perceptie van het risico van beleggingen in banken en financiele instellingen voorgoed: de 
obligaties van de bank en de holding werden buiten de transactie met JP Morgan 
gehouden, waardoor de prijsmodellen van bankobligaties moesten worden aangepast voor 
de verwachte lagere eindopbrengst. 

 
Rentebetalingen op overheidsleningen, zoals die aan AIG, hebben voorrang op andere 
rentebetalingen op obligaties en leningen van het bedrijf, waardoor deze achtergesteld 
raken ten opzichte van de rentebetaling aan de overheid. 
 
In deze nerveuze markt hebben achtergestelde leningen van banken en effectenhuizen het 
verreweg het moeilijkst. Alle andere sectoren scoren ook slechter dan staatspapier 
vanwege het overal voelbare tekort aan krediet in de markt. De liquiditeit was gedurende 
het hele kwartaal zeer matig en tegen het einde van het kwartaal zelfs volledig verdampt. 
Nieuw papier verscheen aan het begin van het kwartaal nog aarzelend, tegen het einde 
helemaal niet meer. 

 
 



Performance Beleggingsfondsen 
 

Performance obligatiefondsen 
 
Het totaal rendement van de obligatiefondsen is fors lager uitgekomen dan dat van de 
benchmark. Dit komt enerzijds door de overweging in grote Europese en Amerikaanse 
banken en verzekeraars. De reden van deze overweging in obligaties van financiële 
instellingen ligt in de belangrijke rol die deze instellingen vervullen in de economie. Begin 
2008 vonden we de waarderingen aantrekkelijk ten opzichte van staatsleningen (lange 
termijn analyses geven aan dat credits met een zeer beperkt risico een hoger rendement 
opleveren), en ook deden we de aanname dat deze instellingen een beschermde status 
zouden hebben. Deze aanname hebben we na het falen van Lehman Brothers drastisch 
moeten herzien. Anderzijds was er sprake van een overweging in relatief risicovollere 
bedrijfsobligaties in het algemeen, en hebben de obligatiefondsen relatief veel 
achtergesteld papier van financiële instellingen in portefeuille.  
 
Het faillissement van Lehman Brothers en de hiermee samenhangende schade aan de 
kredietmarkt en het bankwezen raakten onze fondsen fors. Er kon weinig gehandeld 
worden door de sterk afnemende liquiditeit in de markt. Het verschil tussen bied- en 
laatkoersen was te groot om echt te sleutelen aan de positionering. Slechts een handjevol 
ondernemingen gaf in deze onzekere tijden nieuwe obligaties uit. 

 
Performance aandelenfondsen 
 
Nederlandse aandelen 
 
De focus van het fonds op bedrijven met een sterke balans en stabiele cashflows 
resulteerde in een beter rendement dan de AEX Index. Met name de koersen van uitgevers 
Reed Elsevier en Wolters Kluwer bleven relatief goed liggen dankzij de stabiele inkomsten 
uit abonnementen. Daarnaast bleek onze keuze minder in banken en verzekeraars te 
investeren juist te zijn. 
 
Euro Aandelen 
 
Het fonds bleef iets achter bij het marktgemiddelde. De belegging in Hypo Real Estate had 
het meest te lijden onder de kredietcrisis. De ontwikkelingen hadden ook een negatieve 
impact op de beleggingen in andere Duitse banken, Aareal en Commerzbank. Positieve 
bijdragen kwamen van de beleggingen in SAP (goede resultaten en vooruitzichten), Kerry 
Group (omzetgroei en stabiele marges) en AXA (sterk nieuw premie-inkomen en aandacht 
voor solvabiliteit).  
 
 
Europa aandelen 
 
Het fonds bleef achter bij zijn index. De beleggingen in Duitse financiële instellingen 
(Aareal, Commerzbank, Hypo Real Estate) kregen het zwaar te verduren. Enkele van de 
beleggingen in energie gerelateerde bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk presteerden 
beneden gemiddeld, zoals Regal Petroleum, BowLeven, Tullow Oil en Xstrata. Bouwbedrijf 
Obrascon Huerte had last van de dalende prijzen in de Spaanse vastgoedmarkt. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vooruitblik 4e kwartaal 2008 
 

 
Langdurige en heftige nasleep bankencrisis ondanks overheidsingrijpen 
 
Niet alleen de media maar ook beleggingsexperts waren als aan de grond genageld door de 
snelheid en het geweld waarmee de financiële sector in elkaar stortte. Naar onze inschatting is 
dit proces van schuldenafbouw niet in weken of maanden uit de wereld geholpen. Het effect op 
de internationale economie zal nog lange tijd voelbaar blijven. De grootscheepse steunoperaties 
door overheden en centrale banken zullen de pijn verlichten. In combinatie met lagere olie- en 
voedselprijzen zal de economische groei meevallen in 2009 ten opzichte van de huidige 
sombere verwachtingen.  
 
Het aangepaste reddingsplan van het Amerikaanse Ministerie van Financiën en de enorme 
overheidssteun in Europa zullen uiteindelijk (wellicht niet op korte termijn) voor de oplossing zal 
zorgen die de markt nodig heeft. De Fed waarschuwde al dat het mislukken van het plan een 
ernstige recessie in de hand zou werken. Hierdoor bestaat een gerede kans dat er monetair 
beleid wordt ingezet (renteverlagingen) om de druk op de markten te verlichten. 
 
Zoals altijd in tijden van extreme stress kan het de moeite waard zijn om de situatie met 
enige afstand te bezien en te beoordelen of zich kansen aandienen. Zoals wij de situatie nu 
inschatten, is de paniek onder beleggers uitgebroken. Alle hysterie van de afgelopen weken 
ten spijt is het nu voor het eerst echt duidelijk dat aandelenbeleggers er inderdaad het bijltje 
bij neergooien. Er gloort hierdoor enige hoop op als zich eindelijk weer eens wat goed 
nieuws aandient. De inschatting is dat de aandelenmarkten nog maar enkele stappen van 
de bodem verwijderd is of dat we de bodem hebben gezien. Dit kan een gunstig 
uitgangspunt zijn voor een rally op de korte termijn of om nu voor langere termijn tegen 
deze waarderingen in te stappen. 
 
 
Aandelenmarkten 

Binnen de aandelenmarkten zijn op dit moment de beste vooruitzichten in de opkomende 
landen en Azië. Deze regio’s staan structureel sterker dan de ontwikkelde markten en 
kunnen blijven profiteren van op de binnenlandse markt georiënteerde groei. In 
tegenstelling tot de westerse economieën kennen deze markten een hoge spaarquote bij 
de consument en een overschot op de lopende rekening bij de overheid.  

De verwachtingen over de Europese aandelenmarkt zijn iets minder positief. Gezien de 
zwakkere economische cijfers kan de combinatie van een relatief hoge rente, de sterke 
euro en de krappere kredietverlening aan de private sector steeds zwaarder wegen op de 
groei en de bedrijfswinsten. Bovendien wordt het sentiment op de aandelenmarkten 
overheerst door de ontwrichting van de banksector. De precieze reikwijdte daarvan voor de 
reële economie is nog onbekend, maar de gevolgen zijn naar verwachting ingrijpend. De 
toch al afnemende groeivooruitzichten worden hierdoor nog verder ondermijnd. In de 
eurozone tekent zich een merkbare verslechtering in het ondernemersvertrouwen af. De 
Nederlandse economie vaart op de export, waar de neergang van de internationale groei 
voelbaar wordt. Op de korte tot middellange termijn zal het derhalve een lastige periode 
voor Nederlandse aandelen naarmate de snelle daling van de economische bedrijvigheid 
en de huidige ontwrichting in de bankwereld hun beslag krijgen. Dit lijkt echter al 
ruimschoots in de koersen verwerkt. 

Ook met betrekking tot beleggingen in Amerikaanse aandelen blijven is voorzichtigheid 
geboden. De verdere gevolgen van de kredietcrisis op de financiële sector zal de 
ontwikkeling van Amerikaanse aandelen belemmeren. Ook de huizenmarkt houdt last van 
structurele problemen en de verzwakkende arbeidsmarkt draagt nog verder bij aan de druk 
op de Amerikaanse consument. De verwachtingen over Japan zijn positiever. Inflatie is hier 



gunstiger voor het economische klimaat en het Japanse bankwezen is veel minder geraakt 
door de kredietcrisis. 
 

 
Obligatiemarkten 
 
Aandeelhouderswaarde is voorlopig naar de achtergrond gedrongen. In deze tijd wordt het 
weer eens duidelijk dat een goed liquiditeitenmanagement en een sterke balans van vitaal 
belang zijn voor bedrijven. Deze les zal niet licht worden vergeten door de deelnemers in 
de markt. De financiële instellingen en bedrijven die de crisis doorstaan zullen hieruit 
sterker te voorschijn komen en dit zal een positieve periode voor bedrijfsobligaties inluiden. 
We verwachten een herstel van de financiële credits bij aanhoudende steun van overheden 
voor het financiële systeem. Dit herstel zal waarschijnlijk wel enige tijd in beslag nemen, 
omdat er een verdere daling van de bedrijfswinsten wordt voorzien en de omstandigheden 
op de kredietmarkten op de korte termijn wisselvallig kunnen blijven. Er wordt dus het 
nodige gevraagd van de zenuwen en het geduld van beleggers in bedrijfsobligaties.  

 
Onze voorkeur blijft uitgaan naar bedrijfsobligaties. Het risico van wanbetaling lijkt al 
grotendeels door beleggers in de koersen van bedrijfsobligaties verwerkt. Onze voorkeur is 
vooral gebaseerd op grond van de huidige waarderingen, die onvoldoende de sterk 
verbeterde kredietkwaliteit van (semi-) genationaliseerde banken weerspiegelen.  
 
De overweging in banken en financials is afgenomen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door 
het faillissement van Lehman Brothers en anderzijds door het effect hiervan op de koersen 
van bedrijfsobligaties in deze sector. In de komende periode zullen wij de exposure in de 
financiële sector aanhouden mits overheidssteun aanhoudt. Wel zal er verdere diversificatie 
worden doorgevoerd om naamspecifiek risico te reduceren. Voor overige bedrijfsobligaties 
zijn wij voorzichtiger aangezien de kredietcrisis hier meer impact kan hebben.  

 
In alle opschudding van de afgelopen weken hebben beleggers in groten getale de 
veiligheid van de belegging met een laag risico opgezocht, met name overheidspapier. 
Zolang het huidige tumult op de internationale markten aanhoudt zullen staatsleningen 
blijven profiteren. De nieuwe, evenwichtigere opstelling van de ECB waarin de nadruk 
minder ligt op inflatiebestrijding, maar er ook aandacht wordt besteed aan de financiële 
crisis, de groei en de geldhoeveelheid is goed. Bij euro staatsobligaties is de korte rente 
hierdoor sneller gedaald dan de lange rente.  
 



Colofon 
 

 
 
Disclaimer 
   
De huidige marktomstandigheden worden gekenmerkt door een continue stroom van 
nieuwe ontwikkelingen. In dit kader merken wij op dat visies en opinies welke in dit 
document weergegeven worden visies en opinies zijn op 6 oktober 2008. Nadere 
ontwikkelingen welke zich voordoen in het kader van de kredietcrisis kunnen er te allen tijde 
toe leiden dat deze visies en opinies wijzigen. Dit document is met de zo grootst mogelijke 
zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op de per heden bekende en naar onze mening 
betrouwbare informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit 
document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw 
belegging(en). 
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