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Bronvermelding
Behalve indien anders aangegeven, is de data voor de 
grafieken aangeleverd door externe partijen zoals 
Bloomberg. De ING is verantwoordelijk voor de interpretatie 
daarvan en de vormgeving van de grafieken.
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Voor u ligt onze Visie 2011, onze vooruitblik voor de wat 
langere termijn. Als ING Investment Office formuleren we 
dagelijks opinies en aanbevelingen, die we vervolgens 
doorvertalen naar beleggingsstrategieën. Op basis daarvan 
beheren we uw vermogen of adviseren we u daarover. Ook 
als u zelf via de ING belegt, zijn onze opinies, evenals onze 
visies voor de wat langere termijn, voor u beschikbaar, zodat 
u uw beleggingsbeleid kunt bepalen. 

De opzet van onze Visie 2011 komt overeen met die van onze 
voorgaande visiedocumenten. We blikken terug op de 
afgelopen periode en geven onze verwachtingen voor de 
economie en de financiële markten wereldwijd. Dat doen we 
door de verschillende vermogenscategorieën - aandelen, 
obligaties, vastgoed, grondstoffen en alternatieve 
beleggingen - te bespreken. Ook lichten we de kansen en 
bedreigingen toe, zoals wij deze voorzien, voor de tien door 
ons gehanteerde bedrijfssectoren. Een overzicht van 
duurzame ontwikkelingen en koersvoorspellingen gebaseerd 
op technische analyse ontbreken vanzelfsprekend niet. 

Gezien de snelheid waarmee de financiële markten zich 
ontwikkelen, zult u begrijpen dat ook onze visie en opinies 
kunnen wijzigen. Op het moment van schrijven kan de 
situatie anders zijn dan op het moment dat u dit leest. 
Actuele informatie vindt u daarom altijd op ING.nl/beleggen.

Met vriendelijke groet,

Bob Homan
Hoofd ING Investment Office

Voorwoord
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De wereldeconomie in 2011: déjà vu?

Ons macro-economische beeld van 2011 vertoont veel 
gelijkenis met de ontwikkelingen in 2010. In de Verenigde 
Staten (VS) en Europa is sprake van een lage economische 
groei als gevolg van de noodzakelijke schuldvermindering in 
de particuliere en collectieve sector. Ook de inflatie en de 
rente blijven er laag. De opkomende landen in Azië, Latijns- 
Amerika, Oost-Europa en het Midden-Oosten blijven de 
trekpaarden voor de wereldeconomie, waarbij de groei in 
toenemende mate wordt gedragen door de binnenlandse 
consumptieve vraag. Deze ontwikkeling zal per saldo tot 
een positieve groei van de wereldeconomie leiden. De 
opkomende landen zullen een relatief hoge groei laten zien 
en de ontwikkelde landen een groei die lager is dan de 
trend matige groei. We gaan voor 2011 niet uit van een 
zogenoemd dubbele dip-scenario waarbij de wereld-
economie krimpt. Wel zal er door beleggers regelmatig 
worden getwijfeld aan het scenario van een gematigde 
wereldwijde groei, wat - net als in 2010 - volatiele markten 
tot gevolg zal hebben. Het vertrouwen van de Amerikaanse 
consument is een belangrijke sleutelvariabele, die in dit 
verband scherpe aandacht verdient. Verder is de geloof-
waardigheid van het overheidsbeleid in de zogenoemde 
niet-centrale eurolanden van groot belang voor het 
vertrouwen van beleggers, ook van beleggers buiten de 
eurozone. Verder valt het niet uit te sluiten dat het subtiel 
managen van het samenspel van groei en inflatie in de 
opkomende landen, en dan met name in China, zo nu en 
dan tot de nodige onrust zal leiden. Daarnaast zal er de 
nodige aandacht uitgaan naar het wisselkoersbeleid van 
de opkomende landen.

2010: een jaar met twee gezichten
Nadat de zware recessie van de wereldeconomie in het 
tweede kwartaal van 2009 haar dieptepunt voorbij was, 
herstelde de groei zich in een hoog tempo. In de VS en Japan 
hield het sterke herstel aan tot en met het eerste kwartaal van 
2010, waarna een terugval plaatsvond die scherper was dan 
verwacht. Vooral de aanhoudende zwakte van de 
Amerikaanse huizenmarkt en de eveneens aanhoudend hoge 
werkloosheid in de VS waren daarvan de oorzaak. In Europa 
zette het herstel later in, maar hield het ook langer aan: tot en 
met het tweede kwartaal van 2010. Ondanks de begrotings-
problemen in de niet-centrale Europese landen kon de Duitse 
exportgroei naar de opkomende landen voor een positieve 
impuls in de eurozone zorgen. In de opkomende landen 
bleef de groei in de eerste helft van 2010 op een zeer hoog 
niveau, waarna een welkome afkoeling de vrees voor 
oververhitting en een te restrictief beleid naar de 
achtergrond wist te verdringen. De twee gezichten van 2010 
werden het duidelijkst weerspiegeld in het verloop van de 
wisselkoers van de euro. In de eerste helft was er duidelijk 
sprake van een eurozwakte, als gevolg van enerzijds de 
begrotingsproblemen in Griekenland, Portugal, Ierland en 
Spanje en anderzijds het voorspoedige herstel van de 

Amerikaanse economie. In de tweede helft van 2010 was er 
juist sprake van een dollar zwakte, nadat de economische 
vooruitgang in de VS tegenviel en er in Duitsland in de 
exportsector een ware hausse plaatsvond. Bovendien was het 
beleid van de centrale bank van de VS veel meer gericht op 
een zwakkere dollar. 

Een andere kenmerkende ontwikkeling was de daling van de 
kapitaalmarktrente tot historische laagtepunten, zowel in de 
VS als in Europa. Hierin kwamen de vertraging van de 
economische groei, de nog dalende inflatie en een element 
van risicoafkeer (‘flight to quality’) tot uitdrukking. De 
aandelenmarkten vertoonden een schommelend beeld, 
zonder per saldo veel hogere of lagere niveaus te bereiken. 
Wel sprongen de opkomende landen en de sectoren 
industrie en duurzame consumentengoederen er in positieve 
zin uit. Overigens hadden de genoemde wisselkoers-
bewegingen een substantiële invloed op de uiteindelijke 
rendementen voor de eurobelegger.

2011: wel weer groei, maar minder
Zoals we al eerder hebben aangegeven, achten we een 
dubbele dip niet waarschijnlijk. Dit scenario vormt echter wel 
het grootste risico voor aandelenbeleggers en zal daarom 
voor de nodige volatiliteit op de financiële markten kunnen 
zorgen. Nu de eerste ronde van stimulerings maat regelen in 
de ontwikkelde landen lijken te zijn uitgewerkt, zijn over heden 
en centrale banken aan een tweede ronde van maatregelen 
begonnen. Japan, de VS en het Verenigd Koninkrijk hebben al 
actie ondernomen of staan op het punt om de afzwakkende 
groei nieuw leven in te blazen. Waar mogelijk wordt het 
officiële rentetarief verder verlaagd en worden obligaties 
opgekocht, om op die manier de rente voor consumenten en 
bedrijven zo laag mogelijk te houden. Uiteindelijk zal dit ertoe 
moeten leiden dat bedrijven weer gaan investeren en met 
name dat consumenten weer meer gaan besteden. Een 
voorwaarde hiervoor is dat het consumentenvertrouwen 
toeneemt als gevolg van een betere arbeidsmarkt. We denken 
dat het consumentenvertrouwen in de VS laag zal blijven en 
daarom de groei in 2011 nog zal drukken. Eenzelfde scenario 
voorzien we voor de eurozone. Duitsland zal, gedreven door 
een sterke exportsector, goed kunnen blijven presteren, 
terwijl met name de bezuinigings maatregelen in de niet-
centrale eurolanden een drukkend effect zullen hebben op de 
groei. Bovendien bestaat het risico dat de Europese Centrale 
Bank (ECB) eerder verkrappende maatregelen zal 
aankondigen dan de centrale banken van de VS (de ‘Fed’) en 
Japan (Bank of Japan, ‘BoJ’). We voorzien voor 2011 een lagere 
groei in de ontwikkelde landen. Hoewel de opkomende 
landen steeds meer gedreven worden door binnenlandse 
bestedingen, zullen ze zich niet geheel aan een afzwakkende 
groei van de ontwikkelde landen kunnen onttrekken. We 
verwachten voor 2011 voor de opkomende landen een 
relatief hoge groei, maar wel lager dan die in 2010. 

Visie op economie en markten
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Ramingen 2011 (in %)
	 VS EU Japan EM

Economische groei  1,8 1,4 1,2 6,5
Inflatie (cpi) 1,5 1,6 -0,7 4,9
Centralebankrente* 0 1,25 0,05 
Lange rente (10 jaar)* 2,7 3,0 1,1 

* Verwachting voor 31 december 2011. 

EM = Emerging Markets (opkomende markten)

(Ramingen ING Investment Office, oktober 2010)

Assetallocatie
De assetallocatie, de verhouding tussen aandelen, obligaties 
en vastgoed en soms ook grondstoffen en alternatieve 
beleggingen, is dynamisch. Op basis van de geschetste 
voor uitzichten zullen we 2011 neutraal gewogen ingaan. Bij 
onverwachte gebeurtenissen en veranderende vooruitzichten 
of door koersbewegingen kan deze situatie gedurende het 
jaar natuurlijk veranderen.

Wij verwachten dat 2011 qua rendementen een gematigd 
jaar wordt. De inflatie is laag, rentes op obligaties zijn in 
absolute zin laag en voor aandelen verwachten we voor 2011 
een totaalrendement van 8%. Voor de categorie aandelen 
verwachten we daarmee het hoogste rendement, wat een 
overweging van deze categorie zou rechtvaardigen. Wij zijn 
echter van mening dat het verwachte hogere rendement een 
correcte vergoeding voor het hogere risico is. Vastgoed en 
alternatieve beleggingen zijn bij de strategieën waarbij in 
deze categorieën belegd wordt, vooralsnog neutraal 
gewogen. Een sterke rally op de aandelenmarkt zou ertoe 
kunnen leiden dat de categorie alternatieve beleggingen wat 
zwaarder wordt aangezet. Deze categorie is immers minder 
gevoelig voor een eventuele daaropvolgende daling. Bij de 
strategieën waarin grondstoffen een plaats hebben, is deze 
categorie overwogen ten opzichte van obligaties. We 
verwachten meer rendement op grondstoffen en zien deze 
categorie in een portefeuille ook als een bescherming tegen 
onverwachte inflatiedreiging.

Aandelen

Terugblik
Aandelen hadden in 2010 een moeizame start, als gevolg van 
de begrotingsproblemen van Griekenland. Begin februari 
werd er, vooral in de VS, een fors herstel ingezet dankzij 
gunstige economische cijfers. Uiteindelijk kwam er een 
abrupt einde aan dit herstel door een opleving van de angst 
rondom de begroting van Griekenland. De crisis breidde 
zich namelijk uit naar andere budgettair zwakke eurolanden 
als Portugal en Spanje. Nadat de EU, het IMF en de ECB een 
financieel steunpakket van 750 miljard euro hadden aange-
kondigd, was de grootste daling achter de rug. Vervolgens 
schommelden aandelen, op basis van goede bedrijfs winsten 
en - in de loop van het jaar - een afnemende economische 
groei. Per saldo is het rendement voor wereldwijde aandelen 
(MSCI World Index) op het moment van schrijven - begin 
oktober 2010 - ruim 3% ten opzichte van eind 2009 in lokale 
valuta’s. Voor de euro belegger zag het er een stuk roos-
kleuriger uit, met bijna 10% rendement (zie figuur 
Rendement aandelen). De euro had in de eerste helft van 
2010 veel last van de eerder genoemde begrotingsproblemen 
in enkele landen. Valutaontwikkelingen speelden dus een 
belangrijke rol. Ook regionaal waren er grote verschillen. Zo 
presteerde Japan het slechtst (in lokale valuta) en presteerden 
de opkomende landen veruit het best. Hierover later meer. 

Vooruitzichten
Wat betekent het hierboven beschreven economische klimaat 
voor aandelen? Om daarover een uitspraak te kunnen doen, 
kijken we naar een aantal factoren. Ten eerste de winstgroei. 
Ondanks de lage economische groei in de ontwikkelde 
wereld kunnen de winsten in de VS en Europa in 2011 naar 
onze verwachting toch bijna 10% groeien. Deze 10% wordt 
bereikt door een beperkte omzetgroei in combinatie met 
enige margestijging door kostenbesparing en lage 
financieringslasten. 

Rendement aandelen (% op jaarbasis)

Bron: Bloomberg, oktober 2010.

■ In lokale valuta's    ■ In euro's
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binnenlands product. Wij denken dat dit verschil deels zal 
worden ingelopen, enerzijds door superieure rendementen 
en anderzijds door de toename van beursgenoteerde 
bedrijven. Ook neemt de invloed van deze landen in 
politieke en economische besluitvormingsorganen toe. Ten 
slotte hebben beleggers het toenemende belang van deze 
landen nog niet volledig in hun portefeuilles verwerkt. Dit zal 
dus nog een kapitaalstroom naar deze markten opleveren. 
Hierbij moet echter de kanttekening worden gemaakt dat 
grote kapitaalstromen in het verleden vaak een contra-
indicator zijn gebleken. De waardering is hierbij een 
belangrijke graadmeter. Zoals eerder gesteld, is de 
waardering momenteel aantrekkelijk, maar zal er moeten 
worden gewaakt voor overwaardering.

Voor de ontwikkelde landen ziet het plaatje er anders uit. 
Zoals eerder gesteld, rekenen we op lagere koers-
winstverhoudingen en een lagere winstgroei voor de VS, 
Europa en Japan in vergelijking met de opkomende landen. 
Voor de VS en Europa verwachten we in 2011 geen verschil 
in winstgroei. De relatieve waardering van Europa ten 
opzichte van de VS is echter lager dan het historische 
gemiddelde. We beschouwen de VS daarom als de minst 
aantrekkelijke regio voor aandelen. In de onderstaande 
figuur wordt de koers-winstverhouding van de regio’s voor 
2011 en 2012 gerelateerd aan de verwachte winstgroei. Een 
lagere uitkomst betekent dat deze regio aantrekkelijker is 
gewaardeerd.

Sectoren
De wereldwijde invloed van de opkomende landen is ook in 
onze sectorpositionering terug te vinden. Hoewel de sector 
industriegoederen niet goedkoop is, vinden wij deze toch 
aantrekkelijk. De capaciteitsbenutting neemt namelijk weer 
toe, wat goede vooruitzichten biedt voor kapitaal-
investeringen. Producenten van kapitaalgoederen kunnen van 
deze ontwikkeling profiteren. De toenemende vraag naar 
grondstoffen is bovendien positief voor transportbedrijven.
Fabrikanten van dagelijkse consumentengoederen halen 
steeds meer omzet uit de opkomende markten. Dit is ook 
niet vreemd, gezien het groeiende aantal welvarende 
consumenten in deze landen. Daarnaast zullen de 
consumenten bestedingen een steeds belangrijkere rol gaan 
spelen voor de groei van de opkomende markten.

De tweede belangrijke factor die bepalend kan zijn voor het 
koersverloop van aandelen, is de rente. Wij verwachten dat 
de rente in 2011 laag blijft, waarover later meer, maar als 
factor voor aandelenrendementen zal de rente in 2011 in 
onze visie geen bepalende factor zijn. De derde factor is de 
waardering van aandelen. Aandelen zijn momenteel laag 
gewaardeerd. Voor 2011 verwachten we dat de waardering 
laag blijft. De cyclische daling van de koers-winst-
verhoudingen, oftewel van de waardering van aandelen, is 
historisch gezien nog niet aan een ommekeer toe. Ten eerste 
zorgt de vergrijzing in de ontwikkelde landen voor een vraag 
naar minder risicovolle en meer op inkomen gerichte 
beleggingen. Ten tweede hebben tijdens de crisis naast 
particuliere beleggers ook institutionele beleggers het 
percentage aandelen in hun portefeuilles verminderd ten 
gunste van obligaties. Gezien de uitstaande wettelijke 
verplichtingen van de pensioenfondsen zien we deze situatie 
niet snel veranderen. Ten derde vormt de verwachte afname 
van de economische groei geen reden voor een hogere 
waardering. De naar verwachting aanhoudende lage rentes 
kunnen echter wel voor een hogere vraag naar beleggingen 
met meer risico (en daardoor een hoger verwacht 
rendement) zorgen. Ook kunnen de inkoopprogramma’s van 
eigen aandelen en de overnames en fusies van bedrijven 
weer voor betere waarderingen zorgen. Ten slotte zullen 
beleggers door de onzekerheden met betrekking tot de 
economische vooruitzichten en de financiële markten een 
hogere risicopremie eisen. Fors hogere waarderingen passen 
niet in dit scenario.

Met de rente en waarderingen als stabiele factoren blijft 
alleen de winstontwikkeling nog over als driver van de 
aandelenkoersen. Met een kleine 10% winststijging 
verwachten we gemiddeld 8% koersstijging voor aandelen. 
Deze zal niet gelijk over de diverse regio’s en sectoren 
verdeeld zijn. U kunt verderop meer lezen over onze regio- 
en sectorvoorkeuren.

Naast deze rekenkundige factoren is er ook nog een 
- enigszins ongrijpbare - factor die het koersverloop bepaalt, 
namelijk het marktsentiment. De geschetste economische 
risico’s zullen ook in 2011 tot stemmingswisselingen op de 
beurs leiden. Zo nu en dan zullen de problemen rond de 
grote schuldenposities van een aantal landen flink opspelen. 
De lage groei zal er, bij enigszins tegenvallende cijfers, voor 
zorgen dat de angst voor een dubbele dip zo nu en dan 
terugkeert. Als gevolg hiervan zullen er in 2011 naar 
verwachting flinke koersbewegingen zijn.

Opkomende markten het aantrekkelijkst
Net als de afgelopen jaren gaat onze voorkeur uit naar 
aandelen uit opkomende landen. De cijfers zijn duidelijk in 
het voordeel van deze landen: ze kennen een hogere 
economische groei, minder schulden bij particulieren en 
bedrijven, bescherming tegen deflatie en desinflatie in 
ontwikkelde landen, een aantrekkelijke waardering 
vergeleken met de ontwikkelde landen en een stabielere en 
hogere winstgroei. De koers-winstverhoudingen zullen er 
daarom niet onder druk staan, zoals in de ontwikkelde 
markten.

Er zijn meer structurele elementen die onze voorkeur voor 
opkomende markten ondersteunen. Zo is de weging van 
deze landen in de wereldwijde aandelenindex laag 
vergeleken met de relatieve weging op basis van het bruto 

Verwachte koers-winstverhouding ten opzichte van 
winstgroei aandelen

Bronnen: Bloomberg (consensusverwachtingen bedrijfswinsten) en 
ING Investment Of�ce (raming koers-winstverhoudingen), oktober 2010. 
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Het tweede thema, opkomende markten, is al langere tijd een 
belangrijke pijler van ons beleid. Opkomende markten 
hebben geen of minder last van structurele en conjuncturele 
tegenwind. De macro-economie en in het kielzog daarvan de 
bedrijfswinsten kennen de komende jaren in de opkomende 
landen een hogere groei dan in het Westen. Ook via 
bedrijven uit ontwikkelde landen die veel naar opkomende 
landen exporteren, kan van deze ontwikkeling worden 
geprofiteerd.

Het derde thema is duurzaamheid. In onze optiek raken 
duurzaamheid en financiële belangen steeds meer 
verstrengeld. Enerzijds biedt duurzaamheid kansen, omdat 
bedrijven omzet en winst weten te maken dankzij 
oplossingen die de samenleving langdurig ten goede komen. 
Denk bijvoorbeeld aan het recyclen van afval. Anderzijds 
lopen bedrijven die op het gebied van duurzaamheid 
achterblijven, op korte en lange termijn risico’s. Denk 
bijvoorbeeld aan bedrijven die minder efficiënt met energie, 
water en andere grondstoffen omgaan. Deze bedrijven 
maken hogere kosten, die het bedrijfsresultaat direct negatief 
beïnvloeden. Bedrijven die bijvoorbeeld op hun 
veiligheidsbeleid bezuinigen of aan een kartel deelnemen, 
lopen op lange termijn meer risico. 

U vindt deze drie thema’s terug in de sectorbesprekingen 
verderop in deze Visie 2011.

Verder hebben we een bovengemiddelde interesse voor 
technologiebedrijven. Deze beschikken namelijk over een 
gezonde en sterke balans en vaak forse kasmiddelen. Ook 
kan de sector profiteren van investeringen van bedrijven in 
informatietechnologie, als gevolg van de vervangingscyclus 
en de focus op productiviteit. Een negatief punt zijn de lagere 
overheidsuitgaven.

Ook energiebedrijven - denk aan de vraag naar olie - en 
producenten van basismaterialen en luxegoederen profiteren 
van de ontwikkelingen in de opkomende landen. 
Hiertegenover staat echter de hoge waardering van de 
laatstgenoemde sectoren en voor oliebedrijven de 
problemen met de vervangingsreserve en het risico van 
meer regulering bij exploratie. Minder optimistisch zijn we 
over telecom- en nutsbedrijven. Deze bieden weliswaar een 
aantrekkelijk dividendrendement, maar de telecomsector 
heeft last van een lage groei en van prijsdruk. De 
nutsbedrijven hebben te maken met relatief hoge 
schuldposities.

Thema’s bij aandelenbeleggen
Verderop in deze Visie 2011 treft u onze verwachtingen per 
sector aan. Hierin zijn waar mogelijk steeds drie 
terugkerende thema’s verwerkt: aandelen met een hoge 
dividenduitkering, opkomende markten en duurzaamheid. 
Deze thema’s komen ook terug in de beleggingsstrategieën 
van de ING. Hieronder leggen we uit waarom we in de 
portefeuilles voor deze thematiek hebben gekozen.

Wat betreft hoogdividendaandelen is het zo dat aandelen het 
in een klimaat waar de waardering van aandelen 
waarschijnlijk niet toeneemt, het van winstgroei zullen moeten 
hebben. In een situatie van lage groei zal ook de winstgroei 
na de enorme stijging van 2010 laag zijn. Dit heeft tot gevolg 
dat het dividendrendement een significant deel van het totale 
rendement op aandelen zal zijn. Dividendaandelen zijn ook 
relatief aantrekkelijk omdat het dividendrendement op dit 
soort aandelen momenteel hoger is dan de rente op 
obligaties. Dit kan beleggers uit deze categorie aantrekken. 
In de grafiek hiernaast ziet u het dividendrendement van 
Europese aandelen ten opzichte van het effectief rendement 
(in euro’s) op bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (IGC).

Dividendrendement versus rente bedrijfsobligaties 

Dividendrendement
Effectief rendement IGC
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Bovendien vormen de hoge werkloosheid, de dalende 
huizenverkopen, het fragiele consumentenvertrouwen en de 
stijgende gedwongen huizenverkopen een problematische 
mix voor de Amerikaanse consumentenbanken. Het herstel 
van de vastgoed- en consumentenmarkt in de VS is volgens 
ons nog niet overtuigend genoeg om positiever te worden 
over de Amerikaanse banken. Door de tanende activiteit op 
de financiële markten en de strengere regels in de VS zijn wij 
ook minder positief over Amerikaanse zakenbanken. 

Wij blijven voorlopig aan de zijlijn staan als het gaat om 
beleggingen in de meeste banken uit de niet-centrale euro-
landen: Ierland, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland. De 
toestand in deze landen moet aanzienlijk verbeteren voordat 
wij positiever worden over banken uit deze landen. Een voor-
waarde is bijvoorbeeld een geloofwaardige oplossing voor 
het Ierse bankenprobleem en voor de kredietbeoordeling. 
Een andere voorwaarde is dat de eurocrisis zich niet naar 
Italië uitbreidt. 

Ondanks alle risico’s en bedreigingen die het wereldwijde 
financiële stelsel in zich heeft, zijn er volgens ons goede 
selecties te maken. Wij verwachten dat het onderscheid 
tussen de winnaars en verliezers van de kredietcrisis in 2011 
nog sterker terug te zien zal zijn in de koersen, waardoor 
goede selecties binnen de bank- en verzekeringsector nóg 
belangrijker worden.

We hebben voor de korte tot middellange termijn nog steeds 
een voorkeur voor Zwitserse, Scandinavische, Canadese en 
Braziliaanse banken. Niet alleen vanwege de veerkrachtige 
economieën en valuta’s van de thuismarkten, maar ook 
vanwege de goede kapitaal- en liquiditeitspositie van deze 

Financiële waarden

Goede selectie wordt belangrijker
De veerkracht van de financiële sector wordt van verschillende 
kanten op de proef gesteld. Aan de ene kant wordt de sector 
met strengere regels en eisen van toezicht houders gecon-
fronteerd. Voorbeelden van - voorgestelde - strengere normen 
zijn Basel III voor de banken, Solvency II voor de Europese 
verzekeraars, de CARD Act voor Amerikaanse creditcard-
maatschappijen en de Dodd-Frank Act voor een drastische 
hervorming van het Amerikaanse bankenstelsel. Deze maat-
regelen leiden hoogstwaarschijnlijk tot lagere, genormali-
seerde winstniveaus, maar zorgen uiteindelijk ook voor een 
gezonder financieel stelsel. Aan de andere kant zorgen niet 
alleen de wisselende macro-economische cijfers in de VS maar 
ook de Europese landenrisico’s voor extra druk op de banken. 
Dat voedt de onzekerheid. Hierdoor noteren veel Amerikaanse 
en Europese banken onder of rond hun boek waarde. Veel van 
deze onzekerheden zijn dus al voor een groot deel 
verdisconteerd in de koersen van financiële waarden. 

Opvallend is het wisselende beeld van het herstel van de 
kredietwaardigheid van Amerikaanse consumenten- en 
vastgoedleningen. Het percentage problemen bij leningen 
die aan woningen en commercieel vastgoed zijn gekoppeld, 
stijgt verder vanaf hoge niveaus, terwijl de daadwerkelijke 
afschrijvingen juist een lichte verbetering laten zien. 
Probleemleningen verbonden aan creditcards nemen snel af, 
terwijl hier de daadwerkelijke afschrijvingen juist oplopen. 
Dit kan deels worden verklaard door het feit dat schulden 
zich bij creditcards sneller ontwikkelen dan bij leningen voor 
vastgoed. Banken zien sinds de kredietcrisis strenger toe op 
creditcardschulden. Daardoor nemen nieuwe probleem-
leningen sneller af, maar dalen ook de (totale) creditcard-
schulden - en dus de inkomsten.

Sectoren

Probleemleningen en afschrijvingen in de VS

Bron: Federal Reserve, oktober 2010.
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Executieverkopen in de VS stijgen nog steeds

Bron: Bloomberg, oktober 2010.
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Gamble (Neutral sinds 1 oktober 2008) heeft met een totaal 
marktaandeel van 15% de toppositie veroverd op de 
persoonlijkeverzorgingsmarkt in China. En in Latijns-Amerika 
heeft Colgate-Palmolive (Outperform sinds 1 oktober 2008) 
zelfs 85% van de tandverzorgingsmarkt in handen. De 
fastfood ketens YUM (Outperform sinds 5 mei 2009) en 
McDonald’s (Outperform sinds 1 oktober 2008) richten zich 
al jaren op de vele miljoenen potentiële consumenten in de 
opkomende landen en de frisdrankgiganten Pepsi 
(Outperform sinds 5 juni 2009) en Coca-Cola (Outperform 
sinds 1 oktober 2008) doen er ook uitstekende zaken. Voor 
de genoemde bedrijven is de winst- en omzetverwachting 
voor 2011 voor deze landen dan ook uitstekend. De vraag in 
de automobielsector in Europa en de VS daalt, terwijl deze in 
de opkomende landen Brazilië, Rusland, India en China stijgt. 
Vorig jaar werden er voor het eerst meer auto’s in China 
verkocht dan in de VS. We verwachten dat dit ook in 2011 het 
geval zal zijn. 

‘Dividend is king’
Voor de hele wereld, met uitzondering van de opkomende 
landen, is de economische groeiverwachting voor 2011 
bescheiden. De kans is dus groot dat de bedrijven uit ons 
consumentenuniversum in 2011 slechts beperkt zullen 
investeren. Door de aard van deze bedrijven - de verkoop 
van producten - beschikken ze wel over vrije kasstromen. 
Bedrijven in de sector dagelijkse consumentengoederen 
staan erom bekend dat ze bovengemiddelde dividenden 
uitkeren. De subsector tabak spant daarbij de kroon. 
Uitkeringen van rond de 5% zijn geen uitzondering bij onze 
favorieten Altria (Outperform sinds 28 juli 2009) en BAT 
(Outperform sinds 1 oktober 2008). Behalve om de hoge 
dividenden staat de sector dagelijkse consumentengoederen 

banken. Voor de lange termijn hebben we een duidelijke 
voorkeur voor wereldwijd opererende financiële instellingen 
die - zowel geografisch als naar inkomstenbronnen - breed 
gediversifieerd zijn, liefst met een bovengemiddelde 
exposure naar opkomende markten.

Dagelijkse en duurzame 
consumentengoederen en -diensten

Voor een structureel herstel van de groei van de wereldwijde 
consumptie is een stijging van het consumentenvertrouwen 
onontbeerlijk. Dit vertrouwen is in 2010 niet verbeterd ten 
opzichte van 2009 en we verwachten voor de sectoren 
dagelijkse en duurzame consumentengoederen in 2011 
geen uitzonderlijke resultaten. 

Opkomende markten 
Naar verwachting blijft de economische groei in de westerse 
landen in 2011 laag. Bedrijven die een groot deel van hun 
omzet in de opkomende landen realiseren, zullen in 2011 
- net als in 2010 - een dubbelcijferige omzetgroei en de 
daarbij behorende winsten kunnen laten zien. Dit in tegen-
stelling tot bedrijven die voornamelijk in de VS of Europa 
opereren. In de opkomende landen stijgt het besteedbare 
inkomen van de meeste consumenten al jaren behoorlijk. 
Steeds meer consumenten in bijvoorbeeld China en India 
hebben inmiddels voldoende inkomen om dit aan merk-
producten van westerse fabrikanten te besteden. Zo heeft 
Unilever (Outperform sinds 29 mei 2009) het belang van de 
opkomende landen al in een vroeg stadium onderkend en zal 
het hier de komende jaren flink van profiteren. Procter & 

Verandering consumentenvertrouwen geïndexeerd op 1 januari 2004

Bron: Bloomberg, oktober 2010.
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Energie

Achtergebleven waardering, sterke balansen en 
hoge dividenden
De vertraging van de economische groei zorgt voor een 
afgenomen vraag naar oliegerelateerde eindproducten. Er is 
bovendien een structurele overcapaciteit van raffinage. In 
2011 blijven de marges in de olieverwerkende industrie dus 
laag. Er worden daarentegen wel hoge marges gerealiseerd 
door bedrijven die zich meer op de exploratie en productie 
van olie richten, in oliejargon: de ‘upstream’. Deze activiteiten 
leveren per vat olie een viermaal zo hoge winst op als de 
raffinage en verkoop van olieproducten, de ‘downstream’. 
Ook de gasprijs zal in 2011 laag blijven door de afgenomen 
vraag en het structurele overaanbod. De prijs van olie zal 
naar verwachting minstens in de huidige bandbreedte van 
70 tot 80 Amerikaanse dollar blijven. De OPEC heeft 
aangegeven dat zowel afnemers als producenten daar 
tevreden mee zijn, maar dat de producenten wel een prijs 
van 90 tot 100 dollar ambiëren. De prijzen van termijn-
contracten (‘futures’) ondersteunen deze situatie op de lange 
termijn.

‘Peak oil’ voorbij
Anders dan in het overgangsjaar 2010 zullen er vanaf 2011 
veel nieuwe projecten van start gaan om de productie te 
verhogen. Dat is hard nodig, want de bestaande velden, met 
makkelijk te delven olie, raken snel leeg. De fase met volop 
en goed bereikbare olie (’peak oil’) ligt achter ons. Er is nog 
wel voldoende olie, maar het zal steeds ingewikkelder en 
kostbaarder worden om die te produceren en te raffineren. 
Diepzeeboringen zijn daarbij geen uitzondering meer en 
wetgevers en toezichthouders zullen aan de nieuwe projecten 
- terecht - hogere veiligheidseisen stellen dan voorheen.

Duurzaamheid 
Voor 2011 gaat onze voorkeur uit naar gas- en oliebedrijven 
met een nadruk op upstreamactiviteiten, en daarbinnen op 
de productie van olie. Chevron (Outperform sinds 1 oktober 
2008) is hier een goed voorbeeld van. Dit soort bedrijven 
zullen een betere balans hebben en hogere dividenden 
betalen dan sectorgenoten. Daarnaast geven we de voorkeur 
aan bedrijven met een bewezen hoge productiegroei, zoals 
Petrobras (Outperform sinds 21 juli 2010), en die met de 

ook bekend om het terugkopen van uitstaande aandelen. 
Vooral Nestlé (Outperform sinds 1 mei 2009), maar in 
mindere mate ook Ahold (Outperform sinds 1 oktober 2008) 
maken in 2011 gebruik van deze mogelijkheid, om zo de 
winst per aandeel te vergroten en daarmee het aandeel in 
economisch wisselvallige tijden aantrekkelijk te houden voor 
beleggers.

Duurzaamheid in bedrijfs-DNA
De bedrijven in de sectoren dagelijkse en duurzame 
consumentengoederen hebben vrijwel allemaal duurzaam-
heid in hun bedrijfs-DNA zitten of zijn bezig dit daarin op te 
nemen. Steeds vaker verwacht de consument dit en 
beschouwen bedrijven dit als een basisvoorwaarde om ook 
in de toekomst bestaansrecht te hebben. Dit zien we 
bijvoorbeeld terug in de CO2

-uitstootvermindering in de 
automobielsector, het verminderen van waterverbruik bij 
brouwerijen en frisdrankfabrikanten en het maken van 
plasticvervangers uit suiker.

Informatietechnologie

Trend blijft positief
De IT-sector heeft dit jaar op de beurs vergeleken met 
andere sectoren ondergemiddeld gepresteerd. Dat is 
opvallend, want de operationele resultaten kwamen vaak nog 
boven de hooggespannen verwachtingen uit. Door signalen 
van kortere levertijden en oplopende voorraden van chips bij 
de afnemers, leken beleggers te denken dat de IT-cyclus 
weleens over zijn top kon zijn. De ‘book-to-bill-ratio’, die de 
verhouding tussen de hoeveelheid orders en de productie-
capaciteit weergeeft, valt tot nu toe echter mee. Bovendien 
lopen de ontwikkelingen in de diverse subsectoren uiteen. 
Hoewel de vraag naar chips minder snel groeit en in de VS 
het nieuwe schoolseizoen qua computerverkopen minder 
uitbundig van start ging dan verwacht, blijft de vraag naar 
hardware als desktopcomputers, laptops, smartphones en 
e-readers op peil. De lancering van nieuwe consumenten-
producten tijdens de kerstverkopen kan echter voor een 
herstel zorgen dat bij een verdere economische groei ook 
volgend jaar voortduurt. Hierdoor kan ook de vraag naar 
chips zich herstellen. Belangrijk is de verbetering van de 
zakelijke markt. 

Ruime kasposities
Dankzij de sterke resultaten van de afgelopen jaren zit het 
bedrijfsleven ruim in z’n kasmiddelen, waardoor het in een 
verdere efficiencyverbetering kan investeren. Dit uit zich niet 
alleen in de op gang komende vervanging van verouderde 
pc’s en printers, maar ook in de aanschaf van nieuwe hardware 
die is gericht op het werken via internet (cloud computing). Dit 
laatste zorgt namelijk voor extra vraag naar servers en 
schakel-, netwerk- en beveiligingsproducten. Tegen die 
achtergrond is er binnen de IT-sector sprake van een 
consolidatieslag, waarbij de grote producenten van zakelijke 
systemen zich ontwikkelen tot een ‘one-stop-shop’, waar men 
ook voor IT-dienstverlening terechtkan. De trend van het 
streven naar efficiencyverbetering speelt ook de subsectoren 
software en IT-dienstverlening in de kaart. Vooral in de situatie 
van de IT-dienstverleners lijkt verbetering te komen, met 
stabiliserende omzetten, stijgende marges en beter gevulde 
orderboeken. Kortom: we blijven positief over de IT-sector, 
gezien de lage waardering van de hardware- en software-
sector en het herstelpotentieel van de IT-dienst verlening. 

Orderontwikkeling van de Amerikaanse IT-sector
(book-to-bill-ratio VS 2005-2010)

Bron: Bloomberg, oktober 2010.
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Meer vertrouwen 
In 2011 zouden fusies en overnames weleens een niet te 
onderschatten thema kunnen worden. Recente overnames 
suggereren dat bedrijven de toekomst met vertrouwen 
tegemoetzien. Hier kan een stimulerende werking van 
uitgaan. Tijdens de crisis hebben deze bedrijven de eerste 
klappen opgevangen. Door kostenbesparingen hebben ze 
zich aan de omstandigheden aangepast. Een sterke balans 
en een efficiënte bedrijfsvoering maken deze bedrijven 
minder kwetsbaar in een periode van een gematigdere 
economische groei. Hierdoor kunnen ze zelfs in zo’n fase een 
redelijk rendement op het geïnvesteerde vermogen behalen. 
Een nog niet erg hoog opgelopen bezettingsgraad belet het 
snel doen van uitbreidingsinvesteringen. Investeringsherstel 
- aangevoerd door de industrie - zal vooral tot uitdrukking 
komen in vervangingsinvesteringen. In de huidige fase van 
de economische cyclus ontstaat er een voorkeur voor meer 
laatcyclische segmenten in de industrie: elektriciteits-
opwekking (mogelijk pas in 2012), alternatieve energie, olie 
en gas, water, constructiebouw (niet-woningbouw) en 
mijnbouw. 

Gezondheidszorg 

Geleidelijke sentimentsverbetering
De historische beleggingsthema’s in de gezondheidssector, 
zoals de toename van de wereldbevolking, de welvaartsgroei 
en de vergrijzing, lijken passé. Het accent ligt nu op het 
beperken van de alsmaar stijgende kosten van de gezond-
heidszorg. Beleggers richten zich dan ook in sterkere mate 
op het vermogen van de farmaceutische concerns om aan 
deze trend het hoofd te bieden. Dat geldt ook voor de 
toenemende concurrentie van goedkope, alternatieve 
medicijnen als gevolg van aflopende patenten op de eigen 
kaskrakers. Op de beurs heeft de sector ondergemiddeld 
gepresteerd, niet zozeer door de winstontwikkeling, als wel 
door de omzet ontwikkeling. Bovendien slagen veel 
farmaceutische concerns er maar niet in om nieuwe 
veelbelovende medicijnen op de markt te zetten. Er is 
regelmatig sprake van tegenvallers door te weinig effectiviteit 
of door nadelige bijwerkingen. Veel farmaceutische concerns 
hebben daarom de bakens verzet. Er wordt, al dan niet door 
overnames of samenwerking met gespecialiseerde 
farmaceutische- en biotechbedrijven, gewerkt aan minder 
risicovolle en bredere productportefeuilles, een effectievere 

juiste corporate governance, een heldere strategie en een 
goed duurzaamheidsbeleid, zoals British Gas (Neutral sinds 
20 maart 2009).

Dienstverleners profiteren
In onze langetermijnvisie op de energiesector gaan we uit 
van een herstel van de vraag naar olie en gas. Daarbij 
profiteren de dienstverleners, bij de huidige stabiele en hoge 
olieprijs, nu al van verhoogde investeringen door de grote 
oliebedrijven. We zien de aantallen boorplatforms en de 
bezettingsgraad toenemen. Ook verwachten we voor 2011 
prijsherstel en een herstart van uitgestelde projecten. Waren 
de seismische activiteiten in 2010 door overcapaciteit nog 
zwak, voor 2011 zijn de verwachtingen beter.

Industriegoederen 

Hersteltempo verrast positief
De industriesector komt na de recessie omhoog uit een diep 
dal. Vergeleken met de eerdere, lagere, standen nemen de 
omzetten nu dan ook sterk toe. Net als voor andere sectoren 
verwachten we voor de sector industriegoederen, naast het 
inhaaleffect van de uitgestelde vraag, een impuls uit de 
opkomende markten. Niet-traditionele aanjagers van de 
vraag die in deze economische cyclus positief verrassen, zijn 
de opkomende markten Rusland, Mexico en Brazilië 
(landbouw). Daarnaast spelen milieuvraagstukken in de VS 
en productvernieuwing, mede door research & development, 
een positieve rol. Voor de deelsegmenten van de - zeer 
divers samengestelde - industriële sector voorzien we voor 
2011 over de hele linie een sterke verbetering van de 
eindvraag. De zich snel herstellende orderportefeuilles 
vergroten de voorspelbaarheid van de omzettoename. Ook 
gaan we uit van stijgende - operationele - marges. Bij diverse 
voorgaande economische cycli bleken de marges telkens 
hoger te liggen dan in de voorafgaande cyclus. Belangrijke 
componenten die hierbij een rol speelden, waren de 
arbeidsflexibiliteit en de afzetprijsniveaus. 

Ontwikkeling olie- en gasprijs

Bron: Bloomberg, oktober 2010.
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Bron: Bloomberg, oktober 2010.
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kosten het negatieve effect hiervan ondervinden. Toch 
hebben wij, net als de World Steel Association, hoge 
verwachtingen van de staalsector en denken we dat de staal-
productie volgend jaar naar recordhoogtes zal stijgen. Vooral 
de Braziliaanse staalvraag zien we aantrekken. Omdat Brazilië 
de organisator is van het WK voetbal in 2014 en de 
Olympische Spelen in 2016, wordt er in dit land de komende 
jaren fors gebouwd. Het management van ArcelorMittal 
(Outperform sinds 4 juni 2009) verwacht dat de Braziliaanse 
staalvraag in de komende tien jaar zal verdrievoudigen. En 
tot slot verwachten we dat met het miljardenbod van mijn-
bouwer BHP Billiton (Outperform sinds 7 juni 2010) op 
kaliproducent Potash de trend is gezet. Mijnbouwers willen 
een graantje meepikken van de enorme groeipotentie van 
kunstmestproducenten als Potash. De wereldwijd beschik-
bare landbouwgrond per persoon neemt namelijk af, terwijl 
de bevolking en de welvaart onverminderd groeien (zie 
onderstaande grafiek). Kunstmestproducenten bieden 
oplossingen waardoor de landbouw kan worden 
geoptimaliseerd.

research en expansie naar opkomende markten. Inmiddels 
begint het beleggers sentiment voor farmaceutische concerns 
te verbeteren. De risico’s van aflopende patenten zijn bekend 
en in sommige gevallen vallen de nadelige omzeteffecten 
daarvan mee. Kostenbesparingen ondersteunen de marges 
en de product pijplijnen vertonen een geleidelijke 
verbetering, met effectievere opvolgers van bestaande 
medicijnen. Ook komen er nieuwe producten voor tot nu toe 
moeilijk behandel bare ziekten als kanker, multiple sclerose 
en de ziekte van Alzheimer. De sterke groei van diabetes-
behandelingen duurt voort. Voor de subsector van de 
medische technologie voorzien wij minder herstel, omdat 
deze relatief gevoelig is voor bezuinigingen in de gezond-
heidssector zonder dat daar positieve volume-effecten 
tegenover staan. Tot onze sectorfavorieten behoren de 
fondsen met een bovengemiddeld groeiprofiel bij een relatief 
lage waardering en met een redelijk dividendrendement. Als 
voorbeelden hiervan noemen wij Novartis (Outperform sinds 
5 oktober 2009), Roche (Outperform sinds 10 maart 2009) en 
Pfizer (Outperform sinds 1 oktober 2009).

Basismaterialen

Vraag opkomende landen vrijwel onverzadigbaar
Ondanks de grote verscheidenheid van producten hebben 
bedrijven in de sector basismaterialen één ding gemeen: de 
onverzadigbare vraag uit de opkomende landen. Ook voor 
2011 verwachten we dat producenten van een aanhoudende 
vraag zullen profiteren. Wij denken bijvoorbeeld dat de 
Braziliaanse ijzerertsexport verder zal groeien. Deze bereikte 
in het derde kwartaal van 2010 al recordhoogtes. Brazilië was 
in 2009 goed voor bijna een vijfde van de mondiale ijzererts-
productie. Bovendien verwachten we dat de productie -
capaciteit van ijzerertsproducenten volledig benut zal 
worden, met prijsstijgingen als gevolg. Meer dan voorheen 
profiteren mijnbouwers van hogere ijzerertsprijzen. De 
meeste mijnbouwbedrijven zijn namelijk afgestapt van het 
sluiten van jaarcontracten met een vaste prijs voor het hele 
jaar en sluiten tegenwoordig meerdere keren per jaar 
verkoop contracten voor levering op kortere termijn. 
Daardoor kunnen ze marktprijsstijgingen doorberekenen. 
Staalproducenten die niet of slechts in beperkte mate zelf 
actief zijn in de mijnbouw, zullen bij stijgende grondstoffen-

Stijging kosten gezondheidszorg (in %)

Bron: Bloomberg, oktober 2010.
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Nutsbedrijven

Donkere wolken pakken zich samen
De Europese nutsbedrijven kunnen terugkijken op een 
bewogen jaar. Het Duitse plan om de belastingen op de 
winsten van kerncentrales te verhogen, is daar slechts één 
voorbeeld van. Voor 2011 verwachten we dat zich donkere 
wolken zullen samenpakken. Nutsbedrijven zullen blijven 
streven naar een verlaging van de gemiddelde CO2

-uitstoot 
van hun energieproductie. West-Europese nutsbedrijven 
worden namelijk vanaf 2013 via emissierechten volledig 
belast voor hun CO

2
-uitstoot. De EU heeft CO

2
-reductie-

doelen geformuleerd. Daarom zal het aandeel van duurzame 
energie de komende jaren fors kunnen groeien (zie onder-
staande grafiek). Anticiperend op deze ontwikkeling hebben 
veel nuts bedrijven met een relatief vervuilende productie 
‘groenere’ sectorgenoten overgenomen. Een voorbeeld 
hiervan is de overname begin 2009 door RWE (Underperform 
sinds 15 januari 2010) van Essent voor 9,3 miljard euro. De 
schulden van Europese nutsbedrijven zijn door overnames 
en andere kapitaal intensieve investeringen fors opgelopen. 
We verwachten bovendien dat nutsbedrijven de komende 
jaren met lage elektriciteitsprijzen te maken krijgen. Die 
worden veroorzaakt door zowel een afgenomen vraag als 
een toegenomen aanbod. De industriële elektriciteitsvraag 
zal op een laag niveau uitkomen, uitgaand van een lage groei 
van de Europese industriële productie, al zullen landen die 
veel naar opkomende markten exporteren daar minder last 
van hebben. De Europese elektriciteitsproducenten kampen 
met een overcapaciteit. Deze zal de komende jaren verder 
toenemen, doordat er steeds meer - deels duurzame - 
energiebronnen operationeel worden. Door de lage 
elektriciteits prijzen komen de kasstromen onder druk te 
staan. In combinatie met de matige financiële posities en de 
wens om meer ‘groen’ te investeren, brengt dit nutsbedrijven 
in een lastig parket. We verwachten naast kostenbesparingen, 
een versobering van investeringsplannen en het afstoten van 
bedrijfsonderdelen daarom ook een verlaging van de 
dividenden.

Telecom 

Hoog aandeelhoudersrendement vooralsnog veilig
Het sentiment voor de telecomsector verbetert. De opera-
tionele prestaties vallen mee en de waarderingen zijn mede 
daardoor tot aantrekkelijke niveaus gedaald. De Amerikaanse 
en Noord-Europese markten tonen een lichte omzetgroei, die 
- samen met kostenbesparingen - tot meevallende resultaten 
leidt. In de Zuid-Europese economieën duurt de omzetdaling 
voort, maar de daar actieve telecomconcerns vinden hier voor 
compensatie in de snelgroeiende opkomende markten, met 
name in Latijns-Amerika. Omdat de zelfstandige groei op de 
volwassen markten achter de rug is, gaan de besparings- en 
consolidatietrends door. Recent nog nam Telefónica (Neutral 
sinds 12 januari 2010) van Portugal Telecom (geen opinie) de 
resterende helft over van de joint venture van Brasilcel. 
Brasilcel is op mobiel gebied de marktleider in Brazilië. In de 
VS profiteert de vaste telefonie van stabiliserende trends op de 
particuliere markt en van het herstel van de zakelijke markt. 
Daar compenseren spraak- en dataverkeer via supersnel 
internet (digitale televisie, video en dergelijke) de daling van 
de conventionele telefonie. Ook zet in de VS de groei van de 
mobiele telefonie door, dankzij de hoge penetratiegraad van 
smartphones, die de vraag naar dataverkeer stimuleert. 

Hogere vrije kasstromen haalbaar
In Europa is de penetratiegraad van smartphones lager, wat 
een verdere groei belooft, al worden de marges gedrukt 
door de sterke concurrentie. In het algemeen kunnen de 
telecomomzetten de komende kwartalen profiteren van het 
verwachte voorzichtige economische herstel. Hierdoor 
worden de ondernemingsprognoses van een stabiele tot 
hogere vrije kasstroom makkelijker haalbaar. Ook ontstaat 
zo ruimte voor een verdere dividendverhoging of voor de 
inkoop van eigen aandelen. Voorlopig steunt dit de relatief 
hoge aandeelhoudersrendementen. Op langere termijn zijn 
er echter bedreigingen. De trend van het - onder druk van 
de toezichthouders - verlagen van de doorschakeltarieven 
voor mobiele telefonie, zal de komende jaren versterkt 
doorzetten. Felle concurrentie van kabel bedrijven kan leiden 
tot extra investeringen in supersnel internet. Ook kunnen krap 
zittende overheden de belastingen verhogen en hebben 
sommige telecomconcerns te kampen met forse belasting-
claims. 

Europese productiemix elektriciteit (in %)

Bron: ING Investment Of�ce, EU energy trends to 2030 (augustus 2010).
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Ketenbeheer volgens ‘mens, milieu en maatschappij’ 

Mens
Een van de onderdelen van ketenbeheer vormen de arbeids-
omstandigheden bij toeleveranciers. Als deze slecht zijn, wat 
vooral in de opkomende landen voorkomt, kan dit de 
reputatie van respectabele bedrijven schaden. Dit gebeurde 
het afgelopen jaar bij Apple (Outperform sinds 21 oktober 
2009). Het gaat hierbij niet alleen om een reputatierisico, 
maar bij de verwachte lage economische groei ook om een 
financieel risico. Uit China komen steeds meer berichten dat 
mensen betere arbeidsomstandigheden eisen en dat die 
eisen ook ingewilligd worden om aan voldoende personeel te 
komen. Dat zal de winstmarges van bedrijven die op dit vlak 
niets doen, onder druk zetten. 

Milieu
Veel ondernemingen kijken bij mvo voornamelijk naar het 
milieuaspect. Zij realiseren forse kostenbesparingen dankzij 
een efficiënter energie- en grondstoffenverbruik, die ook in 
de cijfers tot uitdrukking komen. De financiële markten 
kunnen dit dan meenemen in hun waardering. In de toekomst 
zal ook waterverbruik aan financieel belang winnen, doordat 
schoon water steeds schaarser wordt. Het niet anticiperen op 
stijgende energie- en grondstoffenprijzen calculeren de 
financiële markten als eerste in. Goed ketenbeheer betrekt 
ook onderaannemers bij trainingen op het gebied van milieu 
en veiligheid. Bedrijfsongevallen vinden vaak bij onderaan-
nemers plaats. Hen bij het milieu- en veiligheidsbeleid 
betrekken draagt ertoe bij dat dit ook echt wordt uitgevoerd.

Maatschappij
Het niet naleven van wet- en regelgeving krijgt steeds meer 
gevolgen voor ondernemingen. Op kartelafspraken en 
marktmisbruik staan inmiddels hoge financiële boetes. 
Dergelijke praktijken zijn ook slecht voor de groei, omdat ze 
remmend werken op innovatie en ondernemerschap. Wat op 
korte termijn financieel aantrekkelijk leek, is op lange termijn 
niet meer aantrekkelijk. Datzelfde geldt voor producten en 
diensten waarover bewust of onbewust onvoldoende 
informatie wordt verstrekt aan (mogelijke) afnemers. Of die 
zelfs niet in het belang van de klant zijn. Bedrijven zullen 
meer en meer transparantie en klantgerichtheid moeten 
inbouwen in hun bedrijfsprocessen, marketing en services. 

Afkoersen op verantwoord ondernemen
Adviesbureau Accenture (Neutral sinds 8 december 2009) 
en Global Compact, onderdeel van de Verenigde Naties, 
publiceerden samen in 2010 het onderzoek A New Era of 
Sustainability. Daaruit blijkt dat veel bestuursvoorzitters 
- ceo’s - van multinationals maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (mvo) een strategische noodzaak vinden voor 
hun bedrijf. Ondernemingen staan niet langer schoorvoetend 
aan de zijlijn: zij zien de kansen die mvo biedt. Bedrijven als 
Philips (Outperform sinds 16 december 2009) en AkzoNobel 
(Outperform sinds 16 februari 2010) halen steeds meer 
omzet uit productinnovaties op het gebied van duurzaam-
heid. Bij Starbucks (Neutral sinds 1 oktober 2008) wordt de 
gehele bedrijfsvoering gekenmerkt door duurzaamheid. 
Tegelijkertijd gaven de geïnterviewde ceo’s aan dat de 
financiële markten de duurzame prestaties van onder-
nemingen niet herkennen of erkennen en onvoldoende in de 
financiële waardering van de onderneming meenemen. 

Verantwoord ondernemen wordt volwassen
De olieramp met het boorplatform van BP (Neutral sinds 
2 juni 2010) in de Golf van Mexico laat zien dat verantwoord 
ondernemen de kinderschoenen is ontgroeid. Aan 
gebrekkige milieu- en veiligheidspraktijken kleven forse 
financiële risico’s. De schadeclaims, de daling van de 
beurskoers en de hogere marktrente voor financieringen van 
BP zijn hier voorbeelden van. Onvoldoende aandacht voor 
veiligheids- en milieurisico’s kan uiteindelijk de continuïteit 
van een onderneming onder druk zetten. Het lage 
economische groeitempo dat het ING Investment Office 
verwacht, versterkt het belang van strategisch management. 
In bedrijfsstrategische oriëntaties en heroriëntaties zal 
verantwoord ondernemen een prominentere plaats gaan 
innemen. Dit zal in de toekomst vooral tot uiting komen in het 
keten beheer. Ketenbeheer is het beheer van alle activiteiten 
om van grondstoffen na verwerking of bewerking tot een 
eind product voor de consument te komen. Van tekentafel tot 
in de winkel. Ook de toeleveranciers van het bedrijf vallen 
onder dit ketenbeheer. Uit het ketenbeheer van een 
onderneming blijkt hoe deze de uitdagingen op het gebied 
van mens, milieu en maatschappij in de bedrijfsstrategie en 
de praktijk heeft verankerd. De ketenbeheerbenadering sluit 
goed aan bij onze visie dat juist de combinatie van de drie 
facetten mens, milieu en maatschappij van belang is. 
Voorlopers op het terrein van mvo onderkennen dit 
gecombineerde belang. In de ontwikkelingen op de 
financiële markten - oftewel: de koersen - zal de waarde van 
een duurzame bedrijfsvoering tot uitdrukking komen als 
beleggers het belang van ketenbeheer voor een 
onderneming erkennen. 

Duurzame ontwikkelingen
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effectieve rendement en de geringe kans op verdere 
rentedalingen (en daarmee koersstijging) gaan we 2011 in 
met een onderwogen positie in staatsobligaties.

Bedrijfsobligaties
Voor bedrijfsobligaties was 2009 een uitstekend jaar en ook 
in 2010 hebben ze een prima performance laten zien. Door 
de toegenomen bedrijfswinsten zijn in 2010 ook de balansen 
significant verbeterd. Hierdoor is het aantal wanbetalingen in 
2010 fors gedaald, een trend die we ook in 2011 zullen zien. 
De verwachte omstandigheden van een gematigde 
economische groei, een lage rente op staatsobligaties en een 
vanwege hoge bedrijfsschulden geringe behoefte van 
bedrijven om te ondernemen, vormen in 2011 een prima 
basis voor - opnieuw - een goed jaar voor bedrijfsobligaties. 
We verwachten dat de risico-opslag in de effectieve rente 
verder zal dalen. Binnen de financiële sector zullen de 
effecten van de nieuwe bankregels zoals die zijn vastgelegd 
in het Basel III-akkoord duidelijk zichtbaar worden. Banken 
zullen naar verwachting veelvuldig de kapitaalmarkt opgaan 
om via aandelen- of obligatie-uitgiftes hun kapitaalpositie te 
versterken. Gezien de prima vooruitzichten voor deze 
beleggings categorie blijven wij in 2011 positief over 
bedrijfsobligaties.

Hoogrentende bedrijfsobligaties
Zoals al gezegd is het percentage wanbetalingen in 2010 fors 
gedaald. Deze ontwikkeling heeft, in combinatie met de 
enorme instroom van grote hoeveelheden liquide middelen 
op zoek naar rendement, geleid tot een heel goede 

Staatsobligaties
Het verlagen van de officiële rentetarieven en het opkopen 
van obligaties door centrale banken hebben zowel in de VS 
als in Europa een drukkend effect gehad op de rente. Het 
vooruitzicht van een terugvallende economische groei voor 
2011 in combinatie met ontwikkelingen die de inflatie 
afremmen, zorgt ervoor dat de centrale banken van de VS en 
Japan aanvullende stimulerings maatregelen hebben 
genomen of zullen gaan nemen. Deze ontwikkelingen 
hebben geleid tot zeer lage kapitaal marktrentes, tot zulke 
lage niveaus dat deze alleen heel lang geleden of zelfs nog 
nooit eerder zijn voorgekomen. In Europa hebben we te 
maken met een tweedeling tussen sterke landen als Duitsland 
en Nederland en zwakke, niet-centrale (‘perifere’) landen als 
Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland. Door de twijfel aan 
de kredietwaardigheid van deze landen is de kapitaal-
marktrente daar fors opgelopen. De rente in landen als 
Duitsland is tegelijkertijd juist sterk gedaald, omdat 
beleggers naar staatsobligaties van ’veilige’ landen vluchtten. 
Naar onze mening zal de Fed het huidige officiële rentetarief 
van 0% tot 0,25% in 2011 ongemoeid laten. De effectieve 
rente op 10-jarige obligaties zal in de VS kunnen oplopen tot 
2,70%. In Europa zal de berichtgeving over het - succesvol - 
terugdringen van de staatsschulden en de financiering en 
herfinanciering van schulden door de perifere landen de 
kapitaalmarkten blijven beïnvloeden. We concentreren ons 
wat betreft staatsobligaties op de kernlanden van Europa. De 
Europese Centrale Bank (ECB) zal mogelijk in het derde 
kwartaal van 2011 de rente verhogen in reactie op 
toenemende inflatiedreiging. Vanwege het huidige lage 

Vastrentende waarden

Creditspreads (in procentpunten)

Bron: Bloomberg, oktober 2010. 
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performance van de beleggingscategorie hoogrentende 
bedrijfsobligaties. We verwachten dat deze trend zich in 2011 
voortzet. Het percentage wanbetalingen zal verder dalen en 
de zoektocht naar rendement voor liquide middelen zal een 
steun blijven voor hoogrentende bedrijfsobligaties. We 
hebben goede verwachtingen van beleggingen in obligaties 
van crediteuren met een lage kredietbeoordeling. De nu nog 
hoge effectieve rentes daarvan zullen naar onze verwachting 
verder dalen. 

Obligaties opkomende landen
De opkomende landen hebben zich in 2010 verder hersteld. 
In deze landen werd bovendien de hoogste economische 
groei gerealiseerd. Dit beeld verwachten we ook voor de 
komende jaren. Hierdoor beschikken opkomende landen 
steeds vaker over een betere balans dan de ontwikkelde 
landen. Dit komt mede doordat de aandacht van de centrale 
banken van de opkomende landen de afgelopen jaren al was 
verschoven van de wisselkoersen van hun nationale valuta’s 
naar het beheersen van de binnenlandse inflatie. Daarnaast 
hebben de opkomende landen veel minder last gehad van 
de financiële crisis, omdat ze minder hoge schulden hadden. 
De structurele verbetering van de staatsfinanciën van deze 
landen en de positieve groeiverwachtingen voor deze landen 
zullen naar verwachting een positief effect hebben op de 
‘risicopremies’ van obligaties uitgegeven door deze landen. 
Daarbij zullen de valuta’s minder fluctueren dan in het 
verleden. De huidige trend waarbij steeds meer kapitaal in 
opkomende landen wordt geïnvesteerd, zal naar verwachting 
in 2011 worden voortgezet. Hoewel de risicopremies voor 
obligaties van opkomende landen al behoorlijk zijn gedaald, 
blijven we positief over deze beleggingscategorie, waarbij 
we een voorkeur hebben voor beleggingen in de lokale 
valuta’s.
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en de schuldposities. Wel willen we eerst meer bevestiging 
zien in de macro-economische trends, de huurinkomsten en 
de bezettingsgraad voordat we positiever worden over 
tweedeklas vastgoed, kantoren en industrieel vastgoed. Onze 
voorkeur blijft dus uitgaan naar defensief gepositioneerde 
vastgoedfondsen met een stabiele kasstroom, kwalitatief 
hoogwaardige portefeuilles en degelijke huurders. 

Alternatieve beleggingen 

Ook voor 2011 zien we goede kansen voor alternatieve 
beleggingen (hedgefondsen). De flexibiliteit die deze 
beleggingscategorie kenmerkt, kan voordelen bieden in een 
beleggingsklimaat waarbij positieve en negatieve zaken 
elkaar snel afwisselen. Alternatieve beleggingen kunnen 
daarnaast bijdragen aan een betere spreiding van 
beleggingen omdat ze vaak andere koersbewegingen maken 
dan traditionele beleggingen, zoals aandelen en obligaties. 
Wij verwachten dat er in 2011 meer alternatieve beleggingen 
toegankelijk worden voor klanten van de ING. Er zijn uiteen-
lopende soorten hedgefondsen, bijvoorbeeld hedgefondsen 
die gericht zijn op het thema volatiliteit. Volatiliteit kan worden 
veroorzaakt door onorthodoxe monetaire maatregelen, 
valutaonrust, handelsprotectionisme en machts- en 
veiligheids  conflicten. Hierop kunnen hedgefondsen inspelen 
via posities in aandelen of obligaties, rentes, grondstoffen en 
valuta’s.

Vastgoed 

Beursgenoteerd vastgoed blijft aantrekkelijk
In de update van onze Visie 2010 hebben we medio 2010 
aangegeven dat vastgoed na de sterke rally van begin 2010 
toe was aan een adempauze. De markt voor beursgenoteerd 
vastgoed lijkt deze nu ook te nemen, maar eventuele 
koersdalingen van beursgenoteerd vastgoed bieden 
aantrekkelijke instapmogelijkheden voor de lange termijn.

Van de ontwikkelde landen kennen de VS voor vastgoed een 
van de hoogste premies ten opzichte van de intrinsieke 
waarde. Vastgoed in het Verenigd Koninkrijk (VK) noteert juist 
tegen een van de grootste kortingen, terwijl de prijs-
ontwikkeling van vastgoed in de VS juist minder positief is en 
er daar sprake is van een neerwaartse druk op de inflatie. 
Onze voorkeur gaat dan ook uit naar Britse vastgoed-
beleggingen, vooral die in de Londense wijk West End en in 
de City. De reden hiervan is de sterkere prijsontwikkeling 
van het onderliggende vastgoed, de hogere inflatie-
verwachtingen en het lage rendement van de vastgoed-
fondsen sinds het dieptepunt van de crisis. 

Continentaal Europa is volgens ons relatief aantrekkelijk 
vanwege de bescheiden premie boven op de taxatiewaarde 
van de gebouwen en het sterkere herstel van de 
consumentenuitgaven en het consumentenvertrouwen.

Onze vooruitzichten voor de vastgoedsector blijven positief. 
Na het herstel van retailvastgoed lijkt er nu voor kantoren 
voorzichtig een bodem te zijn gezet. Ook de markt voor niet-
beursgenoteerd vastgoed verbetert licht. Bovendien 
verwachten we als het om de inflatie gaat eerder een 
opwaartse dan een neerwaartse druk. Dat is positief voor de 
waarde van het vastgoed, de geïndexeerde huurinkomsten 

Vastgoed, alternatieve beleggingen en grondstoffen

Rendement beursgenoteerd vastgoed 2010 (t/m okt)

Bron: FTSE EPRA/NAREIT, Bloomberg, oktober 2010.
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Bron: Moody’s, International Property Databank, oktober 2010.
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Grondstoffen

Ook in 2011 hebben wij een positieve visie op de 
beleggingscategorie grondstoffen. We verwachten dat 
enerzijds consumptie en economische groei en anderzijds 
de verzwakking van de Amerikaanse dollar (naast die van 
andere valuta’s) de grondstoffenprijzen blijven ondersteunen. 
Daarbij schatten we in dat het aanbod van de meeste 
grondstoffen slechts beperkt toeneemt, wat het gevaar 
vermindert dat de prijzen gedurende langere tijd dalen. We 
verwachten dat de vraag vanuit de opkomende landen fors 
blijft. Op basis van de toekomstige kosten vinden we 
grondstoffen in brede zin juist ondergewaardeerd. Als in 2011 
ook de vraag vanuit de VS en Europa weer aantrekt, kan het 
een goed jaar worden voor grondstoffenbeleggingen.

Thomson Reuters CRB Index 
(in USD mrt 1999-okt 2010)

 Bron: Bloomberg, oktober 2010.
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punten en zullen we pas verhogen als de AEX nieuwe, 
hogere jaartoppen weet te maken. De kans dat dit in de 
laatste maanden van 2010 zal gebeuren, achten we nog 
steeds aanwezig. Er is namelijk een test van de zone 370-380 
mogelijk zodra de cruciale weerstand van 343 wordt 
gebroken. Komt de index hierboven, dan rondt deze 
daarmee de correctie definitief af. En als we naar de 
technische indicatoren en het verloop van veel andere 
indices - ook die van andere vermogenscategorieën - kijken, 
dan lijkt het einde van de correctie slechts een kwestie van 
tijd. Een belangrijk richtpunt voor 2011 vinden we de zone 
410–420. Een beweging hiernaartoe zal zeker met de nodige 
tussentijdse correcties gepaard gaan, maar we verwachten 
niet meer zo’n langdurige correctie als in 2010. Overigens 
ontstaat er boven de 420, het laatste retracementniveau van 
de voormalige bearmarkt, weer veel opwaartse ruimte. In dat 
scenario - dat we overigens voor 2011 niet geheel uitsluiten - 
mag er uiteindelijk een test van de top van 560 worden 
verwacht. Zover is het nu nog niet. Eerst moet de AEX de 
huidige correctie afronden en aan een vervolgstijging 
beginnen naar de 370 tot 380 punten. Nog een laatste 
opmerking over de AEX: de huidige bullmarkt, die medio 
2009 is begonnen, wordt breed gedragen. Bijna alle sectoren 
en aandelen doen hieraan mee. Dat is een stevige onder-
grond voor een verdere stijging. Deze bullmarkt blijft in stand 
totdat de trend wordt gebroken. 

S&P 500: test van all-time high al binnen twee jaar 
mogelijk
De belangrijkste buitenlandse aandelenindex blijft de S&P 
500. Na een enorme stijging is ook hierbij een correctie 
ingezet. Deze index maakte in april 2010 een top, net onder 
het laatste retracementniveau van de voormalige bearmarkt 
(1.230). Dit was het startsein van een correctie, waarvoor we 
voor langetermijnbeleggers een stop-lossniveau formuleerden 
van 1.010. Dat was het eerste retracement niveau van de 
gehele bullmarkt tot dan toe. Dit niveau werd tot op de punt 
nauwkeurig getest, waarna in één maand tijd alle signalen 
zichtbaar werden die op een afronding van de correctie 
wezen. Het belangrijkste signaal was de doorbraak en 
afronding van een groot omkeerpatroon boven de 
1.131 punten. Gezien de weekgrafiek kon de correctie tot 
aan de 1.010 ook nog worden beschouwd als een terugtest 
van de minst steile dalende toppenlijn van de voormalige 
bearmarkt. Kortom, een perfecte terugtest voor een 
tussentijdse, maar lang durige en forse correctie. We achten 
de kans groot dat nog in het restant van 2010 minimaal de top 
van 1.220 wordt getest. Zodra de S&P 500 daarboven weet te 
komen, wordt ook het laatste retracementniveau gebroken en 
mag in de komende twee jaar zelfs een test worden verwacht 
van de all-time high. Die ligt op 1.575 punten. Dat lijkt een 
enorme stap, maar hierbij is natuurlijk sprake van een andere 
procentuele verhouding dan bij de in 2009 gestarte stijging 
van 666 naar 1.220 in twaalf maanden tijd. Ook hier geldt 
echter dat een stijgende trend wordt bepaald door hogere 
bodems. Oftewel: de correctie van de S&P 500 is eind 

Bij een technische analyse wordt van een volkomen 
andere benadering van beleggen uitgegaan dan bij 
een fundamentele analyse. De technisch analist kijkt 
naar marktbewegingen: de optelsom van menselijk 
handelen. Bij de beleggingsbeslissingen van het 
ING Investment Office is de fundamentele analyse 
leidend. Een technische analyse kan echter een 
hulpmiddel zijn om het moment van aankoop of 
verkoop te bepalen. Kijk voor meer informatie op 
ING.nl/beleggen. 

AEX: einde aan de correctie?
Sinds het tweede kwartaal van 2009 zitten de aandelen-
markten technisch gezien in een nieuwe bullmarkt. Eind 2009 
schreven we in onze Visie 2010 dat de AEX-index in de buurt 
van de zware weerstandszone 370-380 een top zou kunnen 
vormen. Deze top werd in april 2010 inderdaad gezet, zij het 
iets lager dan verwacht, namelijk bij 358. Vervolgens startte 
er een forse correctie. De situatie sinds begin 2009 is goed te 
vergelijken met die uit 2003-2004. Toen werd er vanaf een 
dieptepunt op 218 punten een steile opgaande trend ingezet, 
die een jaar duurde en de index 150 punten hoger bracht. 
Hierna startte er een correctie van een halfjaar, waarna de 
AEX uiteindelijk net boven het eerste retracementniveau wist 
te blijven. Dit werd de nieuwe, hogere bodem in het lange-
termijn beeld van de AEX, die vervolgens tot aan de 
560 punten steeg. Vergelijken we het patroon van 2003-2004 
met het patroon sinds begin 2009, dan is er ook nu vanaf het 
dieptepunt sprake van een zeer steile stijgende trend, met in 
april 2010 een top op 358 punten. Alleen zien we nu in een 
jaar tijd een stijging van 160 punten, in plaats van 150. Na de 
top in april startte er een correctie, waarna de AEX ook in dit 
geval net boven het eerste retracementniveau, van 296, wist 
te blijven. Dat is een teken van kracht. In de maanden hierna, 
vanaf mei 2010, was er sprake van een groot omkeerpatroon: 
een stijgende driehoeksformatie (stijgende bodems en 
gelijkblijvende toppen). De bodems kwamen maandelijks 
hoger te liggen, maar elke keer stuitte de AEX op de 
horizontale weerstand van 343. In de weken voorafgaand aan 
het schrijven van deze technische analyse - begin oktober 
2010 - zijn er al diverse indices uitgebroken. Dit houdt in dat 
ze de correctie hebben afgerond en een nieuwe fase van de 
stijgende langetermijntrend in zijn gegaan. Een dergelijke 
ontwikkeling verwachten we ook voor de AEX. Halverwege 
2010 schreven we in de update van onze Visie 2010 al dat we 
in de zomermaanden een doorbraak verwachtten. Deze bleef 
echter uit. Er vond zelfs een nieuwe correctie plaats. Wel 
kwam de daling procentueel minder diep uit en resulteerde 
deze in een stijgende bodemlijn met een start in mei 2010. 
Deze bodemlijn bevindt zich op het moment van schrijven 
- begin oktober 2010 - rond de 317 punten. Een nieuwe test 
kunnen we niet uitsluiten, maar die zou voor ons geen 
aanleiding zijn om onze visie te wijzigen. Komt de AEX onder 
de stijgende bodemlijn, dan wordt de zijwaartse trend met 
bewegingen tussen de 300 en 343 punten hervat. Ons stop-
lossniveau voor de lange termijn handhaven we op 296 

Technische analyse
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keer schoof de bandbreedte langzaam 500 punten op. Pas na 
een derde correctie, in mei 2010, werden de contouren 
zichtbaar van een breed, langzaam stijgend trendkanaal. De 
kans was dus groot dat het nieuwe dieptepunt eind 2009 was 
gezet. Uiteindelijk nam de Sensex pas in september 2010 
afstand van de traag stijgende trend. Toen begon er een 
nieuwe opwaartse versnelling. Op het moment van schrijven 
- medio oktober 2010 - is de Sensex alweer bijna bij zijn 
all-time high van 21.078 punten aanbeland. De gehele 
bearmarkt is intussen dus weer goedgemaakt. Rond deze 
weerstand verwachten we de nodige hapering en mogelijk 
zelfs een tussentijdse consolidatie. Maar uiteindelijk mag er 
een doorbraak worden verwacht, waarna zich nieuwe, 
hogere toppen kunnen vormen. Een belangrijke 
bijkomstigheid is het enorme omkeerpatroon dat in de 
afgelopen drie jaar is ontstaan. Dit heeft de vorm van een 
omgekeerd hoofd-schouderpatroon, in de technische analyse 
een bekend positief omkeerpatroon. Met de doorbraak 
boven de 18.000 punten werd dit patroon positief afgerond en 
is er voor de komende periode een koersdoel te berekenen 
van 28.000 punten. Dit wijst opnieuw op een enorm stijgings-
potentieel, maar moet wel in verhouding tot de stijging in 
2009 worden gezien, van 7.500 naar 18.000. Als de Sensex in 
de laatste maanden van 2010 boven de 18.000 punten weet 
te blijven, blijft het patroon technisch gezien geldig en mogen 
er nog dit jaar hogere toppen worden verwacht. 

september 2010 afgerond en deze index maakt zich op om 
zijn jaartoppen opnieuw te testen. Uiteindelijk verwachten we 
een doorbraak en een verdere stijging, waarbij de all-time 
high in de komende twee jaar getest kan worden. Maar ook 
hier geldt dat de stijgende trend wordt bepaald door de 
vorming van hogere bodems, oftewel door tussentijdse 
correcties. Voor 2011 mag een beweging worden verwacht 
naar de zware horizontale weerstand van 1.440.
 
Opkomende markten: zeer sterk
Ook van de aandelenmarkten van Brazilië, Rusland, India en 
China (de BRIC-landen) maken we regelmatig technische 
analyses. Rusland is een van de landen met zeer veel 
potentie en een sterke opgaande trend, na een extreme 
bearmarkt in 2008. Toen daalde de index van 2.500 naar 
500 punten. En Brazilië test medio oktober 2010 alweer zijn 
all-time high en heeft al enige tijd geleden een zware 
correctie afgerond. Maar we willen u graag de situatie van de 
Indiase Sensex Index laten zien, de index van de Bombay 
Stock Exchange, de belangrijkste beurs van India. De Sensex 
heeft in 2008 een behoorlijke bearmarkt doorgemaakt en 
daalde van ruim 21.000 naar 7.500 punten. Begin 2009 
kantelde de stemming en begon een nieuwe bullmarkt. De 
zeer steil stijgende trend werd al eind oktober 2009 
gebroken en gedurende bijna een heel jaar was er sprake 
van een zeer brede handelszone in de bandbreedte van 
15.500 tot 17.500 punten. Vanaf eind 2009 vonden er binnen 
deze bandbreedte meerdere correcties plaats, maar elke 

Grafiek AEX-index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock 11, 7 oktober 2010.
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Grafiek S&P 500 Index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock 11, 7 oktober 2010.

Grafiek Sensex (India) op weekbasis

 Bron: Reuters Metastock 11, 7 oktober 2010.
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