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AANDELEN IN PORTEFEUILLE

IVAN MOEN, CHIEF INVESTMENT OFFICER OPTIMIX

'Nu het gevaar is geweken
kunnen we de weging van
aandelen weer uitbreiden' 

In de ogen van Ivan Moen, Chief Investment Officer bij Optimix, had de 

devaluatie van China op 11 augustus de wereld in een neerwaartse spiraal 

kunnen duwen. Hij vertelt welke aanpassingen hij heeft gedaan en geeft 

uitleg over het hoe, waarom en wanneer daarvan.

tekst: Karel Mercx

Optimix is qua organisatiestructuur 
een buitenbeentje in de Nederland-
se financiële sector. Het kantoor 

is 100% eigendom van de medewerkers. 
Die beheren ruim €2 mrd voor enkele 
honderden vermogende families, DGA's, 
stichtingen en instellingen. Ivan Moen is 
gespecialiseerd in top-down beleggings-
strategieën van de belangrijkste vermo-
genscategorieën. 

In de eerste drie weken van augustus 
heeft Optimix in de neutrale beleggings-
portefeuille het aandelenbelang terugge-
schroefd van 45 naar 28%. Waarom hebben 
jullie dit gedaan en wat is het huidige per-
centage aandelen?
'Het ligt nu iets boven de 48%. Dat is iets 
hoger dan begin augustus, maar wel lager 
dan aan het begin van het jaar, toen het 
boven de 50% lag.'

Waarom is de weging van aandelen nu ho-
ger dan begin augustus?
'In het begin van de maand zagen we dui-
delijk dat de risico's aan het toenemen wa-
ren, maar nu is het gevaar geweken en dat 
betekent dat de weging van aandelen weer 
omhoog gaat.'

Over welke risico's heeft u het?
'Met name het risico op een neerwaartse 
spiraal dat ontstond op het moment dat 
China zijn munt, de yuan, devalueerde.'

Kunt u dit uitleggen?
'De Amerikaanse dollar is gekoppeld aan 
de Chinese yuan. Een verzwakking van de 
yuan betekent dat China meer geld kwijt 
is aan de import van grondstoffen, want 
die zijn genoteerd in Amerikaanse dollars. 
China is wereldwijd de grootste grondstof-
fenimporteur, en bij sommige grondstof-
fen nemen de Chinezen zelfs 50% van de 
totale wereldhandel voor hun rekening. 
De devaluatie was een teken dat het eco-
nomisch niet goed ging in China, en daar-
door daalden de grondstoffenprijzen. Dat 
raakte de winstontwikkeling van andere 
opkomende markten, waar een kwart van 
de winsten direct of indirect uit grondstof-
fen komt. Wij zagen het gevaar dat de da-
lende grondstoffenprijzen zouden zorgen 
voor afnemende koopkracht in opkomen-
de markten, die ten koste zou gaan van de 
Chinese export. Op dat moment zou een 
nieuwe devaluatie in China kunnen zorgen 
voor een spiraal naar beneden, waarin ook 
de ontwikkelde markten zouden worden 

geraakt, met een wereldwijde groeivertra-
ging en verder dalende grondstofprijzen 
tot gevolg. De opkomende markten zijn 
verantwoordelijk voor tweederde van de 
wereldwijde groei, en een groot deel daar-
van komt uit China. Europa is afhankelijk 
van de export en is daarom kwetsbaar. De 
groei in Europa is 1 à 2%. De kans bestond 
dat Europa in een recessie zou belanden. 
De markt hield hier nauwelijks rekening 
mee, maar wij zagen een reëel risico en 

hebben het aandelenbelang in augustus 
dus snel teruggeschroefd.'

Als een devaluatie zoveel risico's met zich 
meebrengt, waarom koos de Chinese cen-
trale bank dan niet voor een renteverla-
ging om de economie te stimuleren?
'Omdat dat een verkeerde prikkel zou 
kunnen zijn. China is aan het veranderen 
van een industriële economie in een con-
sumptie-economie. Als je de rente verlaagt, 
bestaat de kans dat er geld wordt geleend 
voor zaken waarvoor je dat niet zou willen. 
Het is een precaire situatie.'

Wat is een goede indicator voor een nieuwe 
devaluatie in China?
'We kijken naar de ontwikkeling van de 
Chinese valuta voorraden. Want als we zien 
dat die snel dalen, weten we dat de Chine-
zen bereid zijn hun buitenlandse reserves 
te verkopen om de yuan stabiel te houden.'

De markt ging eind augustus hard naar be-
neden. Wat hebben jullie toen gedaan?
'Dat was het moment waarop de markt het 
risico op een forse koersdaling inprijsde 

dat wij een paar weken eerder al hadden 
voorzien. Dit was voor ons het signaal om 
het aandelenbelang in de neutrale porte-
feuille weer uit te breiden.'

En daarna?
Vervolgens was het belangrijk om te kijken 
hoe het winstcijferseizoen in de Verenigde 
Staten zich zou ontvouwen. De winstcijfers 
waren matig, maar voor ons is het belang-
rijkste altijd hoe beleggers reageren op de 
cijfers. De reacties waren niet negatief. Dat 
leerde ons dat de matige winstcijfers al 
in de koersen waren verwerkt. Vervolgens 
kwam de voorzitter van de Europese Cen-
trale Bank, Mario Draghi, met een duidelij-
ke hint dat hij in december extra monetair 
gaat stimuleren. De markten reageerden 
heftig en de Chinese bank verlaagde vervol-
gens de rente en de verplichte kasreserves 
voor banken. Daarna gingen de markten 
verder omhoog, en hieruit blijkt dat beleg-
gers geloven in centrale bankiers. Dit alles 
wil overigens niet zeggen dat wij enthousi-
ast zijn over aandelen. Anders hadden we 
het belang in onze portefeuille wel uitge-
breid tot boven de 50%.'

Hoe speelt Optimix in op al die activiteit 
van centrale banken?
'Begin 2015 hebben wij een positie in goud 
geopend.'

Is het niet lastig om in goud te beleggen? 
Het heeft immers geen kasstromen, waar-
door het onmogelijk te zeggen is of het 
duur of goedkoop is.
'Naarmate de reële rente lager wordt – en 
helemaal als hij negatief is – wordt een 
belegging in goud steeds interessanter; 
het kan immers niet worden bijgedrukt. Er 
worden nu steeds meer staatsobligaties op-
gekocht, met als doel de inflatie omhoog te 
krijgen. Stel dat de nominale rente 1% is en 
de inflatie 3%, dan maak je -2% rendement 
op spaargeld. Op de lange termijn zie je dat 
het verband tussen de reële rente enerzijds 
en de prijs van goud anderzijds, omge-
keerd evenredig is.'

Wat is uw exitstrategie met goud?
'Goud verkopen we als we verwachten dat 
de rente weer gaat stijgen.'

Elk jaar horen we dat de rente weer gaat 
stijgen. Toch blijft hij dalen. Wanneer 
komt die rentestijging er nu echt?
'De rente gaat echt stijgen als Europa defi-
nitief de schuldencrisis achter zich heeft 

gelaten. Dit moet zich vertalen in hogere 
lonen. Vervolgens kun je op basis van een 
vuistregel bepalen wat de rente zou moeten 
zijn. Een tienjaarsrente is te benaderen 
door te kijken naar de reële groei en de in-
flatieverwachtingen, en daarbij een kleine 
risicopremie te rekenen. Stel dat de groei 
1% is en de inflatieverwachting is 2%. Met 
een kleine risicopremie kom je dan uit op 
3,5% (de huidige rente is 0,5%, red.) Daar-
mee is een obligatie weer een alternatief 
voor goud. Beleggers die verwachten dat 
de rente naar dit niveau stijgt, kunnen dus 
hun positie in goud verkopen.' 

Wat verwacht u voor de komende tijd?
'Wij verwachten een saaie periode. Maar er 
kunnen natuurlijk onverwachte zaken ge-
beuren, zoals een nieuwe devaluatie van de 
Chinese yuan. Grondstoffen kunnen nog 
wel wat dalen, maar het grootste gedeelte 
van de prijsdaling is al achter de rug. Dat 
geldt denk ik eveneens voor de Chinese 
groeivertraging: ook daar hebben we het 
grootste deel wel van gehad.' <

'Naarmate de reële 
rente lager wordt – 
en helemaal als hij 
negatief is – wordt 
een belegging in goud 
steeds interessanter; 
het kan immers niet 
worden bijgedrukt'

Sinds half augustus heeft Optimix de weging 
van aandelen weer flink verhoogd.
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Ivan Moen: 'Hoe lager de reële rente, hoe aantrekkelijker een belegging in goud is.' 
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