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Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de IVM Caring Capital nieuwsbrief voor januari
2022. In deze aflevering vragen we uw aandacht voor de volgende
onderwerpen:
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De Caring Capital View van januari 2022, door Maarten Friederich,
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De klimaatschade in 2021: 250 miljard euro
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We hopen en vertrouwen erop dat de informatie in deze artikelen voor u
nuttig is en wensen u veel plezier bij het lezen.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van IVM Caring Capital
 
Ilco Snoey Kiewit, CCOO
Hans Volberda, CEO
 

Beurscorrectie: fundamentele oorzaken of sentiment?

CARING CAPITAL VIEW
Door Maarten Friederich, namens het Investment Committee
 
In februari 2021, bijna 11 maanden geleden, was de sfeer in de
financiële markten heel anders dan nu. Een nieuwe president in de VS en
een vaccin tegen het virus voedden het optimisme en deden
beurskoersen stijgen, zeker die van alternatieve energie- en
technologiebedrijven. Onze portefeuilles presteerden ver boven die van
de benchmark. Een deel van die winst ging daarna aanvankelijk verloren,
maar de portefeuilles herstelden zich volledig in oktober 2021. Sindsdien
blijft de performance echter achter bij de benchmark. Voor de
Amerikaanse beurzen was het sowieso een slechte week, met een min
van 5,7% voor de S&P 500 en van 7,6% voor de Nasdaq (die nu ruim
14% onder de top staat). De Stoxx Euro 600 daalde afgelopen week met
1,4%. 

Vóór de pandemie
Een jaar daarvoor, in februari van 2020, dus net vóór COVID, overheerste
ook een totaal andere stemming. De dalende rente deed de aandelen
stijgen. Zelfs nadat deze daling tot stilstand was gekomen, leek het er
niet op dat de rente op de 10-jaars Treasury snel boven de 2% zou
uitkomen. Ook dit kwam ten goede aan de outperformance van de
portefeuilles. De pandemie die volgde veranderde alles en forceerde een
tweedeling in de economische ontwikkelingen. Er waren winnaars én
verliezers. Vroegtijdig beleggen in potentiële winnaars bleek de winnende
strategie.

En nu?
Het is duidelijk dat markten zich in fasen ontwikkelen. Sinds een aantal
maanden zijn de potentiële winnaars van toen de huidige verliezers op de
beurs. Maar waarom? Niet vanwege de slechte economische
vooruitzichten. De economische groei in 2022 wordt wereldwijd geschat
op een (hoog) percentage van gemiddeld 4,5% (3,9% voor de VS, 4,1%
voor Europa en 5% voor China). Ook niet vanwege de winstprognoses: in
2022 wordt een winstgroei van gemiddeld 12% verwacht. Het is nog
vroeg in het seizoen, maar enkele fondsen (bijvoorbeeld ASML) hebben al
zeer goede cijfers laten zien. Toch is het aandeel ASML vanaf het
hoogtepunt van vorig jaar bijna een kwart van zijn beurswaarde kwijt.   
 
Onrust
Kennelijk wordt de onrust dus gevoed door andere factoren, die wij de
afgelopen nieuwsbrieven ook uitvoerig hebben belicht. Nu de inflatie
zichtbaar aan het oplopen is, worden centrale banken door de ‘haviken’
min of meer gedwongen om in te grijpen. De ‘duiven’ kunnen niet anders
dan hierin meegaan. Daarom zullen centrale banken normaal gesproken
de rente gaan verhogen. Om dat te kunnen doen moeten allereerst de
opkoopprogramma’s worden afgebouwd. Zeker de Federal Reserve Bank
(Fed) gaat hierin nu voortvarend te werk. Logisch, want in de VS is de
inflatie ook het snelst gestegen. 
 
Inflatie
De huidige inflatie is echter vooral een gevolg van logistieke problemen in
de distributieketen, veroorzaakt door de coronapandemie, in combinatie
met hoge energieprijzen. In de verwachting dat de inflatie in de loop van
het jaar weer zal afnemen bij een normaliserende economie, krijgen
centrale banken weer meer ruimte om het beleid aan te passen aan de
omstandigheden van dat moment. Want naast inflatie behoren in de VS
ook economische groei en het creëren van banen tot de
beleidsdoelstellingen van de centrale bank. En dan zijn er nog de grote
investeringsprogramma’s van overheden wereldwijd, waarvan alleen al
honderden miljarden moeten worden geïnvesteerd om de
klimaatverandering tegen te gaan. Op de lange termijn zien de
economische fundamenten er dus nog altijd zeer behoorlijk uit. 
 
Dalingen op de financiële markten
En toch dalen nu vrijwel alle aandelen en lijkt de baby met het badwater
te worden weggegooid. Zo was bijvoorbeeld de Amerikaanse beurs
Nasdaq, waar veel van onze individuele aandelen een notering hebben,
afgelopen maandag gedurende de dag maar liefst 5% in de min, om
vervolgens toch nog in de plus te eindigen. Dit soort fluctuaties is
kenmerkend voor instinctieve fasen van markten; als deze worden
gedomineerd door angst of hebzucht. Er is nu sprake van het eerste,
zoals dat destijds bij de COVID-uitbraak ook het geval was. Toen waren
beleggers bang voor een grote economische terugval (die daadwerkelijk
plaatsvond) en voor de toen nog onbekende (maar voorspelbare) reactie
van centrale banken en overheden. Ook de onbekende effecten op de
maatschappij waren aanleiding voor kortstondige paniek op de beurs. Nu
is het de angst voor een mogelijk structureel hogere inflatie, snellere
rentestijgingen dan eerst aangekondigd (met name door de Fed) en
mogelijke geopolitieke conflicten, zoals bijvoorbeeld rondom Oekraïne.
Daarnaast spelen winstnemingen mee door beleggers die bang zijn de
winsten van de afgelopen 22 maanden te verliezen.

Volatiliteit
De beweeglijkheid waarmee we nu worden geconfronteerd vinden ook wij
teleurstellend, maar kunnen we niet veranderen. De manier waarop wij
hiermee omgaan wél. Koersherstel is vooral te verwachten van aandelen
van ondernemingen met een hoge omzet- en/of winstgroei. Deze
ondernemingen hebben zich bewezen en er is geen enkele reden om te
veronderstellen dat dit de komende jaren gaat veranderen. Ook goed
gekapitaliseerde en veelbelovende nieuwe technologieën zullen opnieuw
in positieve zin aandacht krijgen. Aandelen van ondernemingen die niet
langer voldoen aan onze verwachtingen zullen wij nogmaals goed tegen
het licht houden. Ondanks de forse koerscorrectie van de afgelopen
periode handhaven we daarom onze overweging van 10% in aandelen.
Uiteraard houden we daarbij nadrukkelijk de vinger aan de pols.
 
Het performanceoverzicht van de modelportefeuille kunt u vinden op onze website:

www.ivmcaringcapital.nl.
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Naar boven 
 

Rapport McKinsey: wereldeconomie moet fundamenteel
op de schop voor nuluitstoot

In een zojuist verschenen, 224 pagina’s tellend, rapport evalueert de
gerenommeerde adviesorganisatie McKinsey wat er nodig is om in 2050
de emissievrije economie te realiseren waaraan regeringen en bedrijven
wereldwijd zich hebben verbonden. De titel The net-zero transition: What
it would cost, what it could bring geeft de reikwijdte van het rapport aan.
Welke investeringen en (ingrijpende) economische veranderingen zijn er
mondiaal nodig om de afgesproken doelstellingen te behalen? Volgens
McKinsey is hiervoor een ‘fundamentele transformatie’ nodig van de
totale wereldeconomie. Deze conclusie is gebaseerd op een analyse van
veranderingen in de vraag, de benodigde investeringen, de kosten en de
werkgelegenheid in economische sectoren die samen verantwoordelijk
zijn voor 85% van alle uitstoot in de wereld. Ook worden de economische
veranderscenario’s in 69 landen geëvalueerd, verspreid over zes
hoofdstukken, die onder meer ingaan op aspecten als de (sterk
uiteenlopende) gevolgen voor individuele sectoren, landen en regio’s. 

Nodig: 40% méér investeren
Nóg een harde conclusie van het rapport is dat de wereld tot 2050 elk
jaar 9,2 biljoen dollar moet investeren om de opwarming van de aarde
beperkt te houden tot 1,5ºC. Dat is zo’n 40% meer dan de huidige
investeringen en staat gelijk aan de helft van alle bedrijfswinsten
wereldwijd. Voor de transformatie van de sectoren energie, vervoer, de
bouw, industrie en landbouw is 3,5 biljoen dollar per jaar méér nodig,
plus nog eens 1 biljoen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze
omslag van ‘high-carbon’ naar ‘low-carbon’ moet komen van de
elektrificatie van auto’s en vrachtwagens, de overstap op warmtepompen
en vergelijkbare maatregelen. Uitgedrukt als percentage van het Bruto
Wereld Product (alle BNP’s bij elkaar) komen de benodigde investeringen
neer op 6,8%, oplopend tot 8,8% in de periode 2026 – 2030, waarna het
niveau geleidelijk weer zal afnemen. De transformatie raakt elk land en
elke sector, maar zal de meeste impact hebben waar de afhankelijkheid
van fossiele brandstoffen het grootst is. Ook zullen de benodigde
investeringen zich pas veel later terugbetalen, iets wat met name geldt
voor de elektriciteitsprijzen. Deze zullen tegen 2040 rond de 25% boven
het huidige niveau liggen en daar pas beneden komen na 2050. Sectoren
als de staal- en betonproductie krijgen te maken met kostenstijgingen
van respectievelijk rond de 30% en 45%.

Hoopvol perspectief
Het rapport roept verschillende reacties op. Een Britse klimaatexpert
wijst erop dat de door McKinsey gehanteerde cijfers geen betrekking
hebben op de netto kosten om nul CO2 te realiseren, maar op de
benodigde bruto investeringen vooraf: “Investeren in een schone
infrastructuur levert banen op, economische groei en enorme
besparingen door het wegvallen van de noodzaak dure fossiele
brandstoffen te kopen. De winst is nog groter als je de mensenlevens en
banen meerekent die anders verloren zouden gaan door luchtvervuiling
en klimaatverandering.” Swiss Re, een van de grootste herverzekeraars
ter wereld, schat dat de schade veroorzaakt door een opwarming met
2,6ºC van de aarde in 2050 gelijk zou staan aan 14% van het Bruto
Wereld Product – aanzienlijk méér dus dan de investeringen die volgens
het McKinseyrapport nodig zijn. En dan is er nóg een krachtig argument
vóór deze investeringen. Voor een geslaagde transformatie is
samenwerking tussen regeringen, organisaties en mensen over de hele
wereld onmisbaar.  Jonathan Woetzel, verbonden aan het McKinsey
Global Institute, verwoordt deze idealistische gedachte zo: “Wij geloven
dat dit een hoopvolle boodschap is; dat mensen zich ervan bewust
worden dat zij méér mondiale samenwerking moeten realiseren, maar
ook dat zij dat kúnnen.”
 
Bronnen: theguardian.com, mckinsey.com
Naar boven 
 

Woningwaardegrens startersvrijstelling volgend jaar hoger

Op de valreep van het oude jaar (28 december jl.) werd via publicatie in
de Staatscourant bekend dat per 1 januari 2023 de woningwaardegrens
voor startende huizenkopers verhoogd gaat worden van nu nog €
400.000 naar € 440.000. Bij aankoop van een woning met een
verkoopprijs onder deze grens hoeven starters eenmalig géén
overdrachtsbelasting te betalen over de waarde van de woning. Om voor
het nultarief in aanmerking te komen moeten ze wél voldoen aan alle
overige voorwaarden:

De koper mag niet jonger zijn dan 18 jaar en niet ouder dan 35
jaar;
De koper gaat er zelf wonen en voor langere tijd;
De koper heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de
startersvrijstelling.

Overigens mogen ook kopers die al eerder een woning hebben gekocht,
maar aan deze voorwaarden voldoen, een beroep doen op de
startersvrijstelling. De naam startersvrijstelling dekt dus niet volledig de
lading.

Volgt de WOZ-waarde
Al bij invoering van de startersvrijstelling per 1 januari 2021 is wettelijk
vastgelegd dat de woningwaardegrens (die in zijn huidige vorm overigens
pas van kracht werd op 1 april 2021) jaarlijks zou worden aangepast aan
de gemiddelde landelijke WOZ-waarde, met een wachttermijn van één
jaar. Dit is ook de verklaring dat de verhoging pas per 1 januari 2023
ingaat. Per dezelfde datum gaat het algemene tarief overdrachtsbelasting
van 8% naar 9%. Dit geldt voor elk onroerend goed dat niet voor
zelfbewoning is bestemd. Voor woningen gekocht door mensen die niet
voldoen aan de voorwaarden voor de startersvrijstelling, maar die wel
door henzelf bewoond gaan worden, blijft het huidige tarief van 2%
overdrachtsbelasting van kracht. Om misbruik van de regeling rondom
overdrachten (verder) terug te dringen, hebben notarissen per 1 januari
jl. te maken met strengere eisen aan de uitvoeringspraktijk, inclusief
voor het elektronische ‘aangiftebericht’, dat zij na elke transactie de
Belastingdienst moeten aanleveren. 
 
Met dank aan Van Ewijk Estate Planning. Overige bronnen:
belastingdienst.nl, rechtennieuws.nl   
Naar boven  
 

De klimaatschade in 2021: 250 miljard euro

Op 10 januari jl. kwam Munich Re (Münchener Rück), net als Swiss Re
een wereldspeler op het gebied van herverzekeringen, met een rapport
over de mondiale schade door natuurrampen vorig jaar. Deze was voor
het derde achtereenvolgende jaar gestegen en wordt door Munich Re
geraamd op ruim $ 280 miljard (ongeveer € 250 miljard), waarvan
minder dan de helft (± $ 120 miljard) verzekerd. Hiermee was 2021 het
op één na duurste jaar voor verzekeraars ooit, na het orkaanjaar 2017
(verzekerde schadelast $ 146 miljard) en vergelijkbaar met de rampjaren
2011 (Fukushima) en 2005 (overstromingen New Orleans). Volgens
Munich Re behoren de meeste natuurrampen vorig jaar tot de ‘verwachte
gevolgen’ van de klimaatverandering en moet de wereld zich
voorbereiden op een steeds verder stijgende schadelast, als hiertegen
niets wordt gedaan.

Verzekeringskloof
Volgens het rapport kostten overstromingen, orkanen, bosbranden en
aardbevingen vorig jaar ook het leven aan minstens 9200 mensen. De
grootste financiële schade werd geleden in de VS en het Caribisch gebied,
waar de orkaan Ida in augustus zorgde voor een schadepost van $ 65
miljard, waarvan $ 36 was verzekerd. Een maand eerder eisten
overstromingen na hevige regenval in de Belgische Ardennen, de Duitse
Eifel en Zuid-Limburg voor het verlies van minstens 220 mensenlevens
en $ 54 miljard (€ 46 miljard) aan materiële schade. Voor Duitsland was
het de duurste natuurramp ooit. De meeste schade in dit land wordt ook
niet gedekt, omdat verzekeringen tegen overstromingen er (nog) niet
gebruikelijk zijn. Deze ‘verzekeringskloof’ doet zich op nog veel grotere
schaal voor in Azië. Daar zorgden natuurrampen in 2021 voor € 44
miljard aan schade, waarvan nog geen € 8 miljard was verzekerd.
Wereldwijd is slechts 43% van alle verliezen door natuurrampen te
verhalen op een verzekeraar, maar voor armere landen kan het
percentage ‘onverzekerd’ oplopen tot 90%. Slachtoffers zijn dan bijna
uitsluitend aangewezen op overheidssteun of noodhulp.
 
Bronnen: duurzaamnieuws.nl, munichre.com, reuters.com
Naar boven  
 

50/50 Verdeling door één zinnetje in
samenlevingscontract 

In onze vorige nieuwsbrief zagen we hoe het mis kan gaan als
samenwoners uit elkaar gaan, maar niets op papier hebben geregeld.
Maar ook als er wél zaken zijn geregeld in een samenlevingscontract, kan
er onenigheid ontstaan over de verdeling van geld op gezamenlijke
betaal- of spaarrekeningen. Tot aan hoger beroep toe, zoals in deze zaak
die afgelopen december speelde voor het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden. Het ging om een man en een vrouw die na een jaar of
twintig samenwonen (mét samenlevingscontract) uit elkaar wilden. Vanaf
ongeveer 2000 lieten beide partners al hun inkomsten binnenkomen op
een en/of-betaalrekening, waarvan ook alle huishoudelijke kosten werden
betaald. Geld dat ‘over’ was werd periodiek weggezet op een eveneens
gezamenlijke spaarrekening. Alle persoonlijke bank- en spaarrekeningen
zijn in die beginperiode opgezegd. Nu de relatie ten einde is, heeft het
stel ruzie over de verdeling van de saldi op de gezamenlijke rekeningen.
Volgens de man was het meeste geld afkomstig van hem. Hij claimt 70
procent. De vrouw vindt dat ze allebei recht hebben op de helft. 

Pro rato bijdragen
Het Hof zet eerst de feiten op een rijtje. Op het moment dat de man en
de vrouw hun persoonlijke rekeningen opzegden en al hun financiën via
één en/of betaalrekening en één gezamenlijke spaarrekening regelden, is
er niets geadministreerd. Wie wat inbracht is niet meer te achterhalen.
Ook daarna hield het paar niet bij wat het huishouden kostte, in welke
verhouding man en vrouw daarin bijdroegen, en wat ieders aandeel in de
aanwas van de spaarrekening was. Vervolgens nemen de Raadsheren (zo
heten de rechters van een gerechtshof) het samenlevingscontract onder
de loep. Dit bepaalt onder meer dat beide partners pro rato van hun
inkomen moeten bijdragen aan de kosten van de huishouding. Aan deze
bepaling voldeden zij, omdat de gezamenlijke lasten werden betaald van
dezelfde bankrekening waarop ook het inkomen van de twee
binnenkwam. Maar hoe zit het met surplus gelden die op de gezamenlijke
spaarrekening werden gestort? In principe kan daarvan mogelijk wel
worden vastgesteld wie de grootste bijdragen heeft geleverd. De man
had er zelfs een recent arrest van de Hoge Raad bijgehaald voor zijn
claim op 70% van het spaarsaldo. Die vlieger ging echter niet op – en
daarvoor was de man zelf medeverantwoordelijk. 

“Ieder voor de helft gerechtigd”
Het Hof verwijst naar een clausule uit het door beide partijen
ondertekende samenlevingscontract: “Deze gezamenlijke
gemeenschappelijke bank- en/of girorekening en/of deze
gemeenschappelijke kas wordt/worden op naam van beide partijen
gesteld; zij zijn daarin ieder voor de helft gerechtigd.”  De (door het Hof)
onderstreepte ‘praktische bepaling’, mogelijk bedoeld om ingewikkelde
berekeningen of administratieve rompslomp te voorkomen, geeft de
doorslag. Door het simpele ‘doorsluizen’ van geld naar de gezamenlijke
spaarrekening, valt ook het saldo daarop onder deze bepaling. Het Hof
oordeelt dus dat ieder voor 50% recht heeft op de saldi van zowel bank-
als spaarrekening.  Ook op een tweede punt werd de vrouw in het gelijk
gesteld. Op grond van een papieren schenking had zij meerdere jaren
rente ontvangen van haar ouders, die het geld naar de gezamenlijke
rekening van het stel hadden overgemaakt. Op de schenking was echter
een uitsluitingsclausule van toepassing. Deze geldt volgens het Hof ook
voor de rente die de vrouw hierover ontving, omdat deze ‘een vrucht van
de schenking’ is. Gevolg: de vrouw krijgt eerst deze rente terug en
vervolgens de helft van het restant.
 
Met dank aan Van Ewijk Estate Planning.
Naar boven  
 

Slimme folie beschermt voedingswaren langer tegen
bederf

Wetenschappers aan Harvard University (Boston, VS) hebben een
duurzaam verpakkingsmateriaal ontwikkeld voor levensmiddelen, dat
schadelijke bacteriën doodt, waterdicht is en biologisch afbreekbaar. Het
materiaal zou de houdbaarheid van vers fruit met twee tot drie dagen
kunnen verlengen. Het wordt gevormd door vezels verkregen middels
een elektrospinproces uit zeïne (een soort maïsproteïne), zetmeel,
biopolymeren en een mengsel van natuurlijke stoffen met antibacteriële
eigenschappen, waaronder thijmolie en citroenzuur. Onder invloed van
fluctuaties in de luchtvochtigheid of in contact met schadelijke microben
en schimmels geven de vezels deze antibacteriële verbindingen af,
waardoor de microben worden gedood en het bederf afgeremd.

Afbreekbaarheid versus recyclebaarheid
Het nieuwe verpakkingsmateriaal kan worden gebruikt voor kant-en-
klaarmaaltijden, rauw vlees, fruit, groente en andere bederfelijke
etenswaar. Als het lukt om de slag naar grootschalige en economisch
verantwoorde productie te maken, zou dit een duurzaam alternatief
kunnen bieden voor van aardolie afgeleide synthetische plastics. Deze
fossiele, niet of nauwelijks afbreekbare, materialen vormen het
leeuwendeel van al het plastic afval dat zich blijft ophopen op zowel het
land als in rivieren, meren en oceanen. Een tweede pluspunt van de
slimme folie is de bijdrage die deze dankzij de langere houdbaarheid kan
leveren aan het tegengaan van voedselverspilling. Maar voor we de
bioverpakking aantreffen in de supermarkt is er nog een lange weg te
gaan. Onderzocht moet bijvoorbeeld worden of deze bij elk
voedingsmiddel even goed werkt. Een nóg veel groter obstakel is echter
dat in Europa veel sterker wordt ingezet op recyclebare en herbruikbare
(statiegeld!) verpakkingen. Dit systeem is moeilijk te combineren met
een systeem gebaseerd op afbreekbaarheid. Daarnaast speelt ook de
strenge EU-wetgeving mee op het gebied van voedseladditieven en -
contactmaterialen. Om kans op toelating te maken moeten innovaties
‘volledig veilig en van significant maatschappelijk belang’ zijn.
 
Bronnen: eoswetenschap.eu, pubs.acs.org. Artikel: Aytac Z et al,
Enzyme- and Relative Humidity-Responsive Antimicrobial Fibers for
Active Food Packaging. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021.
Naar boven 

Niet vergeten: beleggen is voor de langere termijn  

Serie. Het beleggingsbeleid van IVM Caring Capital in de praktijk
door Maarten Friederich, namens het Investment Committee van IVM
Caring Capital
 
Niet voor de eerste keer worden we geconfronteerd met een dalende
aandelenmarkt en een dalende waarde van de portefeuilles. Een
instinctieve reactie hierop zou het verkopen van beleggingen kunnen zijn.
Wij zouden daar zeker toe bereid zijn, maar alleen als daarvoor een
gegronde reden is. Als bijvoorbeeld een aanstaande recessie. Of een
ommekeer in monetair beleid en een fors hogere reële rente. Maar
hiervan is momenteel geen sprake. 

Kortetermijnhandel
Informatietechnologie heeft aandelen- en cryptovalutahandel via de
mobiele telefoon mogelijk gemaakt. Sinds de lockdown heeft dit een
grote vlucht genomen. Beleggen is bijna een computerspel geworden.
Zich verenigend in specifieke onlineforums, slaagden particuliere
beleggers er vorig jaar zelfs in enkele hedge funds uit short posities te
knijpen, waardoor deze forse verliezen moesten incasseren. Lang
daarvoor had de computergestuurde handel al zijn intrede gedaan in de
financiële markten. Meer dan ooit wordt de handel nu gedreven door
korte- of zeer kortetermijnontwikkelingen: stijgingen leiden tot kopen (en
verdere stijgingen) en dalingen tot verkopen (en verdere dalingen). 

Nadeel
Deze ontwikkeling brengt zowel nadelen als voordelen. Een nadeel is dat
de beurzen instinctiever en beweeglijker zijn geworden. Dit geldt in een
stijgende markt, maar is het sterkst in een dalende markt, zoals nu. Hoe
vaak wij onze langtermijnstrategie en fundamentele boodschap ook
herhalen, uiteindelijk lopen we het risico dat de bezorgdheid en de pijn
overwinnen en cliënten (op het dieptepunt) willen stoppen. Daarom wat
historische feiten ter nuancering. Sinds 1946 is de S&P 500 maar liefst 84
keer gecorrigeerd, met percentages tussen de 5 en de 10%. Na elke
correctie bedroeg de hersteltijd voor de financiële markten ongeveer één
maand. In 29 gevallen bedroeg de correctie tussen de 10 en de 20% en
had de beurs gemiddeld vier maanden nodig om te herstellen. Deze
cijfers kunnen helpen om de huidige correctie in perspectief te plaatsen.

Voordelen
Het eerste voordeel is dat er meer geld beschikbaar is voor fantasie, voor
innovatie, voor investeringen in gloednieuwe oplossingen voor bestaande
problemen, die niet door commerciële banken of bestaande institutionele
investeerders worden gefinancierd. De snelle opkomst van Special
Purpose Acquisition Companies (SPACs) is hiervan het bewijs. Hiermee
kunnen nieuwe, veelal nog onbewezen bedrijven zich op de beurs
financieren, ook zonder dat ze misschien volledig aan de soms
verstikkende regelgeving voldoen (mits hiervan natuurlijk geen misbruik
wordt gemaakt). Het tweede voordeel is dat instinctieve verkoopgolven
ongenuanceerd zijn en daarom kansen bieden. Alles wordt dan verkocht,
ook aandelen van bedrijven die hun bestaansrecht bewezen hebben en
hard groeien. Wanneer er geen reden is om te veronderstellen dat daarin
iets is veranderd, zullen deze aandelen herstellen. Verkoopgolven als de
huidige bieden dus zeer goede instapmomenten voor een selecte groep
aandelen. Als altijd is de strategie van IVM Caring Capital erop gericht
hierin zoveel mogelijk de juiste keuzes te maken. 
 
Naar boven 

Heeft u tips, vragen of opmerkingen laat het ons weten.

Telefoon +31 23 531 01 85 Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Afmelden voor de nieuwsbrief

https://view.mybizzmail.com/email/show/rffpjy3nq4nlwmtq/tw6n65n7ekff8kqv?utm_source=tw6n65n7ekff8kqv&utm_medium=bizzmail&utm_campaign=rffpjy3nq4nlwmtq
http://www.ivmcaringcapital.nl/

