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Beste relatie,
Wij kijken terug op een turbulent 2020. We hopen dat het coronavirus aan u voorbij is gegaan
of dat u er snel van hersteld bent.
Als Florentes kunnen wij terugkijken op een jaar waarin wij als organisatie goede stappen hebben gezet. Zowel beleggings- als organisatietechnisch hebben wij een verdere verbreding en
een efficiëntieslag gemaakt. Hierdoor zijn wij wendbaarder voor de toekomst en nog beter in
control voor onze toezichthouders. Hier zijn wij trots op.
Wij hopen op een zeer goed 2021, waarbij gezondheid en terug naar het oude normaal voorop
staan.
We wensen u veel leesplezier,
Team Florentes

Marcel Dubbeldam over zijn Breda
In elke kwartaaluitgave neemt een van de mensen van Florentes u mee naar leuke plekken
in zijn stad. Een mooie gelegenheid om op een andere manier kennis te maken. Marcel
Dubbeldam van onze vestiging in Rotterdam neemt u mee naar zijn thuis: Breda.
1 Door mijn studie ben ik in Breda teMarcel Dubbeldam
rechtgekomen en sindsdien ben ik
Leeftijd: 47 jaar
Woonplaats:
Bavel
(gemeente
Breda)
verknocht aan deze stad en het geGetrouwd
met
Sabine
moedelijke Brabantse leven. Ik heb
Kinderen: Laure en Yannick
er mijn vrouw ontmoet en elke keer
als ik terugkom van mijn werk of
een reis, voelt het als thuiskomen
zodra ik De Grote Kerk zie opdoemen.
2Het Spanjaardsgat was het uitzicht vanuit mijn
studentenkamer en de plek van waaruit ik
Breda heb leren kennen. De torens van het
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Spanjaardsgat zijn overblijfselen van de vestingwerken die
Graaf Hendrik III van Nassau in
1530 liet aanleggen. Van hieruit voeren soldaten van Prins
Maurits verstopt op een turfschip het kasteel binnen
2
waarna ze Breda bevrijdden
van de Spanjaarden.
3NAC-fan ben je voor het leven.
Zodra het weer mogelijk is, ga
ik dan ook weer naar het stadion voor de sfeer en gezelligheid.
4Ik hou van de natuur en vind
het fijn om buiten te zijn. Vanuit ons huis wandelen we zo
het bos in en sta ik vanuit het
niets ineens midden tussen de
3
eeuwenoude bomen.
5Parc Breda is een gezellig eetcafé midden op de Grote Markt in
Breda. Als student kwam ik hier al, al
had de zaak toen nog een andere
naam.
6Con Fuego is een restaurant waar ik
ook graag kom. Een grillrestaurant
met het beste vlees van Breda.
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6

TERUGBLIK: 2020 WAS ONGEKEND VOLATIEL
Begin januari van het jaar 2020 werden op de financiële markten de stijgende effectenkoersen
van 2019 voortgezet. Dit duurde totdat in maart het coronavirus de hele wereld in zijn greep
kreeg. Binnen enkele dagen daalden de aandelenmarkten wereldwijd met 30% of meer. De
onzekerheid op de financiële markten was zelfs zo groot dat de min of meer "veilige" obligatie
index Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted tussen 9 maart en 18
maart iets meer dan 5% verloor. De gestegen koersen van alternatieve beleggingen, zoals
goud, gaven in beleggingsportefeuilles nog enig tegenwicht.
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V-SHAPED KOERSHERSTEL Door effectief en gecoördineerd optreden van de centrale banken
en overheden sloeg het sentiment om. De snelheid van dit zogeheten V-shaped koersherstel
verbaasde en verraste veel marktparticipanten. Vooral de aandelenkoersen van IT-gerelateerde bedrijven stegen. Zij profiteerden van de versnelde vraag naar digitalisering. Reden om
het accent meer te verschuiven naar IT-gerelateerde bedrijven. Regionaal verhoogden we bovendien de aandelenbelangen in Azië, vooral China, en in de VS. De voorkeur voor Chinese
bedrijven, omdat dit het eerste land was dat uit de lockdown kwam door efficiënte en planmatige aansturing door de overheid. De overweging naar de VS door opname en uitbreiding
van de aan de Amerikaanse beurzen genoteerde IT-bedrijven.
VASTGOED In de loop van het jaar herstelden ook de bedrijven in energie, financiële dienstverlening en industrie zich enigszins. De koersen van vastgoedaandelen, vooral van winkels,
herstelden matig na de zeer forse koersdalingen in maart en april. Dit type vastgoed had het
voor de coronacrisis al lastig door de opkomst
van online winkels. De verplichte sluitingen verslechtert de financiële vooruitzichten voor winkelvastgoed. De prijzen van woningen in Nederland stegen daarentegen tot recordhoogten,
mede door de lage rentestand en lage beschikbaarheid. Voor vastgoedfondsen, die tevens woningen in de portefeuille hebben opgenomen,
bood de prijsstijging enig tegenwicht in de performance.
VACCIN ZORGT VOOR WIND IN DE RUG Naast de steunprogramma's van centrale banken en
overheden gaven de ontwikkeling en het vooruitzicht op een doeltreffend vaccin tegen het
coronavirus de aandelenmarkten wind in de rug. Binnen de aandelenmarkten waren de koersverschillen in 2020 overigens wel ongekend groot. Markten als cloud, online retail, semiconductors en renewable energy stegen tientallen procenten.
Daar tegenover stonden onder meer energie, luchtvaart, bank
en vastgoed aandelen met tientallen procenten verlies.
Aan het eind van het jaar werden de aandelenmarkten, naast
het coronanieuws, gedomineerd door de ontwikkelingen van
de presidentsverkiezingen in de VS.
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PRESIDENTSVERKIEZINGEN ZETTEN VS OP DE KOP

Joe Biden wordt de nieuwe president van de VS en treft een verdeelde bevolking en verdeeld
politiek landschap. We verwachten dat zijn komst leidt tot meer samenwerking tussen de Democraten en Republikeinen. Die samenwerking is nodig om bijvoorbeeld overeenstemming te
bereiken over investeringen in infrastructuur, één van de meest verwaarloosde beleidsterreinen van de VS. Zaken als gezondheidszorg en milieu zal de regering Biden beslist anders aanpakken dan Trump. Biden zal na zijn inauguratie, in tegenstelling tot Trump, meer maatregelen
en inspanningen vragen aan de afzonderlijke Staten om de corona pandemie in te dammen.
VERANDERINGEN Ook zal Biden de Amerikaanse houding ten opzichte van klimaatverandering en de noodzakelijke veranderingen in de energie-infrastructuur anders invullen.
Met de meerderheid van de Democraten in zowel het huis van afgevaardigden als de senaat
wordt het gemakkelijker een omvangrijk herstelpakket door te voeren om de coronacrisis economisch te bestrijden.
De handelsbetrekkingen met Europa en China veranderen vermoedelijk ook. De betrekkingen
tussen de van oudsher Europese loyale bondgenoten van de VS zullen worden hersteld. Een
volledige handelsoorlog met China wordt minder waarschijnlijk. De aankomende regering
Biden zal China en Chinese bedrijven echter wel veel kritischer volgen en benaderen dan indertijd onder president Obama het geval was.
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BREXIT-DEAL
De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben
op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat
afspraken over de regels die sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK.
De gevolgen van de Britse uittreding zijn groot en waarschijnlijk
zijn de gevolgen voor de Britse economie het grootst. We zien de
Britse FTSE 100 index na het bereiken van het Brexit-akkoord opveren, na een moeizame periode daarvoor. Ook het Britse pond is
sindsdien iets gestegen ten opzichte van de euro. Deze bewegingen zijn voor ons echter nog geen reden om op dit moment meer
te beleggen in het Verenigd Koninkrijk.

IMF VOORSPELT GROEI
Na een daling van 4,4% in 2020 gaat het IMF in haar laatste World Economic Outlook uit van
een herstel van de wereldeconomie in 2021. De economische groei zou wereldwijd op 5,2%
kunnen uitkomen; 0,6% hoger dan in 2019. In deze voorspellingen gaat het IMF uit van aanhoudende social distancing in 2021, maar dat deze gaat afnemen naarmate meer mensen zijn
gevaccineerd.
Landen die in 2020 economisch hard geraakt zijn (bijvoorbeeld Italië -10,6%, Spanje -12,6% en
India -10,3%) kunnen in 2021 groeien met percentages die bovengemiddeld uitkomen. China
heeft in 2020 nog wel groei gerealiseerd; een plus van 1,9%. Die groei zou kunnen versnellen
tot 8,2% in 2021. Al deze voorspellingen gaan uiteraard gepaard met de nodige aannames en
onzekerheden.

AANDELEN MEEST KANSRIJK
We zien aandelen nog steeds als de meest kansrijke beleggingscategorie. We houden daarom de weging van aandelen
in de portefeuilles aan de bovenkant van de bandbreedtes.
De IT-sector presteerde in 2020 bijzonder goed en ook in 2021
zijn beleggingen in deze sector erg in trek. De vooruitzichten
zijn positief en de verwachtingen worden regelmatig opwaarts bijgesteld. We zien ook dat
technologiebedrijven een steeds groter gedeelte van de markt uitmaken. Reden te meer om
onze overweging in IT te handhaven.
We zien ook met name vanaf november 2020 de olieprijzen weer oplopen, iets wat de koersontwikkeling van de energiebedrijven goed doet.
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Afhankelijk van de snelheid en het succes van vaccinatieprogramma's kan ook herstel optreden in sectoren zoals toerisme, entertainment en luchtvaart. Vooralsnog blijven we terughoudend met beleggingen in deze sectoren.
VASTRENTENDE WAARDEN Vanwege lage en negatieve rentes blijven we terughoudend over
vastrentende waarden. Bij een (on)verwachtte inflatoire rentestijging in de toekomst doen
obligatiebeleggingen het in het algemeen vanaf deze lage renteniveaus slecht.
We verwachten overigens dat rentetarieven voorlopig niet snel oplopen. Wij handhaven echter onze onderweging in deze beleggingscategorie.
ALTERNATIEVE BELEGGINGEN Binnen de alternatieve beleggingen zien we met name een aantal hedgefunds die in 2020 goed presteerden door gebruik te maken van de bijzondere marktomstandigheden. De volatiliteit van de markt en beweging bij verschillende converteerbare
obligaties hebben geleid tot positieve resultaten. Ook voor 2021 zijn we positief over de kansen van deze fondsen.

WIJZIGING SAMENSTELLING ALTERNATIEVE BELEGGINGEN
Florentes hanteert sinds 1 oktober 2020 - voor het onderdeel alternatieve beleggingen in haar
benchmark - voor elk doelrisicoprofiel een zelfstandig, samengestelde representatieve benchmark index: de Florentes Benchmark Alternatieven (FBA). Deze door ons samengestelde
benchmark komt in de plaats van de door UBS samengestelde ETF HFRX-index. De data van
deze UBS ETF is sinds 1 oktober niet meer verkrijgbaar. De FBA is samengesteld uit de onderstaande beleggingsinstrumenten, allemaal gelijk gewogen en herrekend naar euro's.
Instrument
Amundi ETF istoxx Europe multi factor market neutral
Invesco gold
Pimco commodity return fund
Ishares commodity select ETF
WisdomTree Emerging Currency Strategy FD Multicurrency
Amundi funds absolute return forex
Lombard Odier Equities long/short
First trust Long short equity ETF
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio
Schroder GAIA Blue trend A Acc eur hedged
Wisdomtree managed futures strategy fund
Allianz global investors selection alternative strategy

Strategie
Markt neutraal
Goud
Grondstoffen
Grondstoffen
Valuta
Valuta
Aandelen long/short
Aandelen long/short
Hedgefonds macro obligaties
Managed futures
Managed futures
Multi strategie

De samenstelling en percentages (wegingen afhankelijk van het doelrisicoprofiel) van de
Florentes Benchmark per 1 oktober 2020:





EPRA European Property Index
Florentes Benchmark Alternatieven
Iboxx Sovereigns Eurozone Index 3-5 Yr
MSCI AC World Net-EUR
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Disclaimer
Deze publicatie is samengesteld door Florentes vermogensbeheer B.V. (hierna: Florentes vermogensbeheer). De in deze publicatie
vermelde gegevens zijn ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Florentes vermogensbeheer niet
instaan. Florentes vermogensbeheer geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Florentes vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de
onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze toelichting zijn generiek
van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken
als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze
publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in deze publicatie in
overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging
worden gewijzigd. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig
en de ontvanger van deze publicatie dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Florentes vermogensbeheer verbiedt
nadrukkelijk het her verspreiden van deze publicatie via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Florentes vermogensbeheer. De
ontvanger van deze publicatie is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Wij verwijzen u verder naar
onze disclaimer op onze website www.florentesvermogensbeheer.nl. Informatieverstrekking: het beleid van Florentes vermogensbeheer streeft er naar publicaties te schrijven op basis van nieuws, ontwikkelingen en visies gerelateerd aan specifieke bedrijven,
sectoren of markten. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is de toezichthouder op de handelswijze en de informatieverstrekking
van alle partijen op de financiële markten in Nederland. Meer informatie kunt u vinden op www.florentesvermogensbeheer.nl

