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the clever research solution for time-pressed decision makers 

Buy the dip wordt sell the rally 

Na het uitbreken van de kredietcrisis is buy the dip bij de meer risicovolle beleggingen steeds het 

beste devies geweest. Door de hoge schulden dreigde het gehele kredietgebouw in elkaar te 

storten en daardoor deflatie op te treden. De combinatie van hoge schulden en deflatie leidt echter 

al snel tot een zichzelf voedende negatieve spiraal. Er moet dus snel hogere groei bewerkstelligd 

worden om deflatie te voorkomen. Dit kon alleen door de schulden nog verder te laten oplopen. 

Een moeizaam proces als de schulden al te hoog zijn, maar dat uiteindelijk is gelukt door de rente 

maximaal te verlagen en de asset prices door middel van een hoge geldcreatie op te drijven. Dit is 

op een dusdanig grote schaal gebeurd dat er normaliter hyperinflatie door zou zijn ontstaan. De 

hoge schulden hebben er echter voor gezorgd dat het circa acht jaar heeft geduurd voordat de 

westerse economieën weer hun oude niveau hadden bereikt. Hierdoor was men allang blij deflatie 

te hebben voorkomen. Vandaar ook dat iedere dip gekocht moest worden, want de centrale bank 

moest op een dip al snel reageren met de geldkraan nog verder open te draaien en de rente nog 

verder te verlagen. 
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De Amerikaanse economie is nu echter zover hersteld – en die van Europa en Japan waarschijnlijk 

over één à twee jaar – dat het gevaar voor deflatie is omgeslagen naar gevaar voor inflatie. De 

volledige capaciteitsbezetting in de VS betekent ook dat de groei van de Amerikaanse economie 

binnenkort zal terugvallen naar de optelsom van de toename van de beroepsbevolking en de 

productiviteit. Deze ligt op 1,75% - 2%. Voor een veel hogere groei is de capaciteit domweg niet 

meer beschikbaar. Dit betekent dat er een combinatie zal ontstaan van lagere groei, verschuiving 

van winsten naar hogere loonstijgingen en hogere rentes. Deze laatste kunnen zelfs oplopen, 

omdat de centrale bank vanwege de hoge schulden waarschijnlijk steeds meer geneigd zal raken 

om een inflatiepolitiek te voeren. 

 

In plaats van buy the dip hoort hier veel meer een sell the rally strategie bij. Een overgang waar de 

Amerikaanse aandelenmarkt midden in zit. Er bestaan echter meer redenen waarom buy the dip-

strategie binnenkort wel eens verkeerd zou kunnen uitpakken. 

 

> Een groot deel van de Italiaanse bevolking voelt zich bij de opvang van vluchtelingen in de 

steek gelaten door de rest van Europa. Hele Italiaanse dorpen zijn door de originele bewoners 

verlaten en daarvoor in de plaats zijn vluchtelingen gekomen, omdat de vluchtelingen sinds 

de Turkijedeal massaal Italië binnenstromen, maar dit land ze niet naar overige Europese 

landen kan doorsturen. In Italië heeft dit geleid tot grote opkomst van de populisten. Deze 

willen 500.000 vluchtelingen of naar andere Europese landen dirigeren of ze weer 

terugsturen. Verder willen ze de belastingen sterk verlagen, de overheidsuitgaven opvoeren, 

voornamelijk door een zogeheten basisinkomen in te stellen, en de pensioenleeftijd verlagen. 

Dat dit helemaal tegen de Europese regels ingaat, hebben ze weinig boodschap aan. Dan 

hadden de overige landen Italië maar moeten helpen. Laat staan dat ze bereid zijn de austerity 

policy op te volgen die Brussel en Berlijn Italië proberen op te leggen. Natuurlijk zullen Brussel 

en Berlijn proberen Italië weer in het gareel te krijgen, maar ze moeten daarmee erg oppassen, 

omdat een behoorlijk deel van de Europese bevolking het eigenlijk met de Italianen eens is. 

De kans is daarom groot dat de nieuwe weg die Italië nu wil inslaan – en waarschijnlijk ook 

door andere landen gevolgd zal worden – oogluikend toegelaten zal worden. Het alternatief 

is een uiteenvallen van Europa en/of van de EMU en de euro. De daaraan verbonden schade 

is nog veel groter. Gaat het inderdaad deze kant op, dan wordt de euro een structureel zwakke 

munt en worden de overlevingskansen van EMU en euro toch minder. 

> Doordat de VS het Iranverdrag heeft opgezegd, komt een stuk van het olieaanbod in gevaar. 

Gecombineerd met jarenlang minder investeren door de olie-industrie kan dit de komende 

jaren tot een tekort aan olie leiden. Los van correcties tussendoor kan dit de olieprijs nog 

langdurig in een uptrend houden. Voor zowel de groei van de economie als voor de inflatie 

zou dit slecht zijn. 

> Niemand weet hoe het zal aflopen, maar de wereld dreigt steeds meer richting een 

handelsoorlog af te glijden. Bijna 100 jaar geleden leidde dit tot de grootste economische crisis 

ooit. 
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In onze rapporten zullen we al deze ontwikkelingen op de voet volgen. Eén ding is nu echter al 

duidelijk. De buy the dip-methode lijkt voor de komende jaren veel te gevaarlijk. Bij asset allocation 

lijkt daarom veel meer flexibiliteit geboden dan gedurende de afgelopen acht jaar. Alle 

bovenstaande ontwikkelingen kunnen tot enorme uitslagen aanleiding geven, zowel naar boven 

als naar beneden. Het scenario dat wij nu het meest waarschijnlijk achten, is dat de eerstvolgende 

grote beweging bij de aandelen omlaag gericht zal zijn als gevolg van hogere rentes, onrust rondom 

Italië, hogere olieprijzen en dreiging van een handelsoorlog. Als dan de Fed daarop echter een 

tijdlang stopt met het verhogen van de rentes, kunnen de aandelenkoersen weer een tijdlang 

herstellen. Vervolgens verwachten we echter verdere stijging van de inflatie, waardoor we 

obligaties en aandelen in koers zien dalen en real assets en TIPS steeds meer in trek zien komen. 


