
1  

 

 

   PERSPECTIVE 

Het beleggingseffect van  
tektonische verschuivingen 

november 2021 Uitsluitend voor professionele beleggers 



2 

 

november 2021 Lees meer >>> 

 

Toen Joe Biden werd verkozen, werd er wereldwijd een 

zucht van verlichting geslaakt. Eindelijk waren ‘we’ 

verlost van een president die de wereld uit elkaar 

dreef. In de tijd dat Trump aan de macht was, stond 

een handelsoorlog regelmatig bovenaan het lijstje van 

grootste kopzorgen van beleggers. De ingestelde 

tariefsverhogingen zouden een negatieve impact op de 

wereldeconomie hebben. We zijn nu een jaar verder en 

inmiddels weten we beter. Joe Biden probeert veel 

beleidswijzigingen van Trump terug te draaien. Het 

Chinabeleid hoort daar niet bij. De regering gaat op 

dezelfde voet voort. In China zien we steeds meer een 

soort van nationalisme ontstaan door bewustwording 

van de economische en defensiekracht. Die kracht moet 

worden benut. 

 

BEDRIJVEN TUSSEN HAMER EN AAMBEELD  

Veel internationale bedrijven hebben vestigingen over de hele 

wereld. Grote kans dat ze activiteiten hebben in landen die 

met elkaar wedijveren (op wat voor manier dan ook). Er zijn 

genoeg voorbeelden. 

HSBC is een bedrijf dat wordt verdrukt door deze tektonische 

verschuivingen op het toneel van de wereldpolitiek. Het 

bedrijf had zijn hoofdkantoor in Londen, maar het grootste 

gedeelte van de omzet komt uit China en Hongkong. Het 

bedrijf moest aan de Amerikaanse Department of Justice 

informatie aanleveren over de CFO van het Chinese Huawei. 

Op basis van deze informatie kon zij in Canada in 2018 worden 

aangehouden. Anderzijds heeft HSBC de bankrekening van de 

Hongkongse activist Ted Hui opgezegd, naar aanleiding van 

een verzoek van de Hongkongse overheid. De CEO moest 

daarover verantwoording afleggen aan het Engelse parlement. 

De bank beseft nu dat het geen twee heren kan dienen en 

gaat waarschijnlijk het bedrijf splitsen in een Aziatische bank 

en één voor de rest van de wereld. Naar verwachting zal het 

bedrijf zich in de komende jaren opsplitsen. 

Het een en ander is één van de redenen achter de enorme 

underperformance van HSBC versus sectorgenoten. 

HSBC in USD en wereldbankenindex 

 

Bron: Refinitiv Datastream, 03-11-2021 

Een ander voorbeeld is ASML. De Amerikaanse regering 

verbiedt de levering van chipmachines aan China. Op zich 

vreemd dat de Amerikaanse regering vindt dat ze wat te 

zeggen heeft over een Nederlands bedrijf.  

Apple heeft het afgelopen jaar Koreaanse apps op iPhones in 

China verwijderd, omdat het de Chinese overheid misschien 

niet zou aanstaan.  

LinkedIn moest zich terugtrekken uit de Chinese markt, omdat 

de Chinese regering het niet toeliet data te verzamelen over 

Chinese gebruikers. LinkedIn had toen 54 miljoen gebruikers 

en was erg succesvol in China. Hiermee is in één keer het 

volledige bedrijfsmodel weg.  

Chinese overheidsmedewerkers en defensiepersoneel mogen 

niet meer in een Tesla rijden. Als tussenmaatregel moeten de 

huidige bezitters van een dergelijke Amerikaanse auto hun 

voertuigen buiten het overheidsterrein parkeren. Dit alles om 

te voorkomen dat de Amerikaanse overheid via de Tesla’s zou 

kunnen spioneren. Het succesvolle imago van de autofabrikant 

zorgt ervoor dat de Chinese consument Tesla nog steeds als 

een statussymbool ziet. Maar de vraag is hoelang dat duurt als 

de Chinese overheid strenger wordt. 

En dan een laatste voorbeeld hoe gevoelig de Chinese 

autoriteiten kunnen zijn: toen een analist van UBS het had 

over Chinese varkens in een rapport over de varkenspest, 

verloor de bank direct een aantal grote Chinese bedrijven als 

klant. 

Maar het is niet alleen China die Amerikaanse bedrijven 

aanpakt. De Chinese wet geeft aan dat alle Chinese bedrijven 

data moeten overhandigen aan de regering als daarom wordt 

gevraagd. Ook als het data van bijvoorbeeld Amerikanen zijn. 

Het Chinese bedrijf TikTok, onderdeel van ByteDance, zag 

zich genoodzaakt de data te verplaatsen van China naar de 

Verenigde Staten (VS) en Singapore. Ongetwijfeld zullen er in 

de toekomst strengere Amerikaanse maatregelen komen. 

 

DEFENSIE 

Ook op defensiegebied zijn er de afgelopen jaren dingen 

veranderd en dat heeft economische consequenties. De VS zijn 

duidelijk minder geïnteresseerd om overal ter wereld 

politieagent te spelen. Een rol die door andere grootmachten 

zoals Rusland en China graag wordt overgenomen. De 

spanningen in de Zuid-Chinese zee nemen dan ook 

zienderogen toe. Het aantal keren dat het Taiwanese 

luchtruim is geschonden door Chinese legervliegtuigen is sterk 

gestegen. Afgelopen zomer was dat in één week maar liefst 

150 keer. Dat gaat gepaard met steeds hardere taal vanuit 

China, dat aangeeft dat Taiwan toch echt bij China hoort. 

Zonder Amerikaanse hulp is Taiwan verloren. In een recent 

rapport van het Amerikaanse Ministerie van Defensie werd 

aangegeven dat ook op nucleair wapengebied China steeds 

verder aan het uitbreiden is. Er wordt een verviervoudiging 

van het Chinese nucleaire rakettenarsenaal verwacht. Besef 

wel dat dit ministerie er alle baat bij heeft zaken erger voor 

te stellen dan de werkelijke toestand. 

 

https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiospm&stream=top
https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiospm&stream=top
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Beurswaarde ASML 

 

Bron: Refinitiv Datastream, 03-11-2021 
 

Maar door dit alles maken meer en meer bedrijven zich zorgen 

hoe afhankelijk ze zijn van Taiwanese productie. TSMC is 

bijvoorbeeld ‘s werelds grootste chipproducent. De risico’s 

van een dergelijke productieconcentratie zijn in de afgelopen 

jaren steeds duidelijker geworden. En dat kwam niet alleen 

door de Chinese agressie, maar ook door problemen in de 

toeleveringsketen die aan het licht kwamen tijdens de 

coronacrisis. En een ander in het oog springend voorbeeld was 

de Evergreen die vastzat in het Suezkanaal, waardoor tijdelijk 

de hele wereldhandel tot stilstand kwam. Vrijwel iedere 

regio, de VS, de Europese Unie en Japan hebben zich duidelijk 

uitgesproken dat ze in de toekomst zelfvoorzienend willen zijn 

qua semiconductorproductie. Als er overal ter wereld 

semiconductors worden gemaakt, betekent dat minder 

efficiëntie en dus minder winst. Behalve als je degene bent 

die deze semiconductormachines aanlevert, zoals het 

eerdergenoemde ASML. 

Marktaandeel Lithium Iode batterijen  

 

Bron: ACTIAM 

 

Ook in andere essentiële groeimarkten zien we dat de diverse 

regio’s inzetten op eigen groei. Batterijen is een dergelijke 

markt. China heeft bijvoorbeeld meer dan driekwart van de 

markt voor Lithium Iode batterijen in handen. Als landen 

streven naar minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

is dit een essentiële vervangende technologie. 

 

GRONDSTOFFEN 

Ook op het gebied van grondstoffen blijkt duidelijk dat China 

een andere politiek voert dan de westerse landen. In Afrika en 

Zuid-Amerika worden grote delen van de economie 

geconfisqueerd onder goedkeuring van corrupte 

machthebbers. Waar in westerse landen corruptie niet wordt 

geaccepteerd, is dat in China geen probleem. Hoe meer 

grondstoffenproductie in handen van China komt, hoe groter 

het probleem in de toekomst wordt. 

 

BEURSNOTERINGEN  

Ook op het gebied van beursnoteringen trekken partijen zich 

terug op eigen grondgebied. Jarenlang was de beurs van New 

York een welkome bron van financiering voor veel Chinese 

bedrijven. Deze bedrijven brachten ook relatief veel 

beursschandalen met zich mee. Daarom is de regelgeving 

betreffende publicatieplicht aangescherpt. De Chinese 

regering vindt een dergelijke gang van zaken niet wenselijk, 

waardoor er een flinke uittocht van Chinese bedrijven is naar 

de beurzen van Hongkong en Shanghai. Dat heeft op lange 

termijn wel implicaties voor de financiering van deze 

bedrijven. Het groeipotentieel van deze Chinese bedrijven is 

hierdoor beperkt. 

 

MACRO-ECONOMISCHE IMPACT 

Als er onder invloed van deze geopolitiek deglobalisatie 

plaatsvindt, zal dat een grote impact op de economie hebben. 

Iedere regio zal zijn eigen productiecapaciteit op willen 

bouwen. Op lange termijn heeft dat een deflatoir effect. Hoe 

meer capaciteit, hoe meer aanbod, hoe lager de prijzen. Aan 

de andere kant heeft de enorme productie-uitbesteding aan 

China jarenlang lagere prijzen in de hand gewerkt. Denk maar 

eens aan de prijsimpact van Ali Expres of Action die door de 

goedkope Chinese import ultiem lagere prijzen konden 

rekenen. Dat deflatoire effect zal juist verdwijnen. Ook zal 

een groter deel van het overheidsbudget naar defensie 

moeten gaan om de eigen belangen te verdedigen. Hoe meer 

er naar defensie gaat, hoe minder er aan andere aspecten kan 

worden uitgegeven. Een land als Nederlands met veel 

internationale bedrijven en lage defensie-uitgaven heeft 

daardoor relatief veel te verliezen. 
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CONCLUSIE 

Geopolitieke spanningen zijn van alle tijden. Als basisregel is 

het verstandig om er niets mee te doen. Op macro-economisch 

gebied spelen er tegengestelde krachten, die enerzijds 

inflatoir en anderzijds deflatoir uitpakken. Deze krachten 

zullen zich redelijk in evenwicht houden en per saldo zal er 

een beperkt effect op inflatie en daarmee uiteindelijk op de 

rente zijn. 

Wij zien de afgelopen jaren echter een structurele 

verschuiving naar het uit elkaar groeien van de diverse 

regio’s. Samenwerking levert het meest efficiënte resultaat 

op, maar mocht er slechts voor het eigen gewin worden 

gegaan, dan houdt het op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een feit dat geopolitiek een risico vormt, waardoor 

sommige bedrijven geraakt zullen worden en enkele ervan 

profiteren. 

Beleggers moeten rekening houden met hoe gevoelig bedrijven 

zijn voor deze spanningen. Als een bedrijf vermorzeld wordt in 

deze verschuiving van geopolitieke tektonische platen kan het 

leiden tot een slecht of desastreus resultaat. 
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ACTIAM beheert een vermogen van bijna  

€ 22 miljard (ultimo september 2021). Met robuuste 

(impact)strategieën en een solide performance trackrecord 

helpen wij u bij het behalen van uw doelstellingen. Wij bieden 

duurzame oplossingen aan verzekeraars, pensioenfondsen, banken en 

distributiepartners. We doen dat via actief en passief beheerde 

beleggingsfondsen en mandaten. 

Lees meer over ACTIAM op onze website. 

CONTACT 

Marketing & Communicatie 

  +31-20-543 6777 

  marcom@actiam.nl 

  www.actiam.com 

 

Disclaimer 

ACTIAM N.V. (ACTIAM) streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen te verstrekken. ACTIAM kan 

echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die in deze presentatie wordt gegeven (hierna te noemen: 

de Informatie). De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM geeft 

geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de vraag of de Informatie juist, volledig of actueel is. ACTIAM NV is 

niet verplicht om de Informatie aan te passen of om onnauwkeurigheden of fouten te corrigeren. De Informatie is uitsluitend 

opgesteld voor informatiedoeleinden en is uitdrukkelijk geen aanbod (of uitnodiging) om: 1) te kopen of verkopen of anderszins 

te handelen in financiële instrumenten of andere beleggingsproducten; 2) deel te nemen aan een beleggingsstrategie; 3) een 

beleggingsdienst aan te bieden. De ontvangers van deze informatie kunnen geen rechten ontlenen aan deze informatie. De 

informatie in deze presentatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare bron voor het voorspellen van 

toekomstige waarden of koersen. De Informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan de informatie die door 

ACTIAM voor interne doeleinden wordt gebruikt. ACTIAM garandeert niet dat de kwantitatieve opbrengsten / winsten of andere 

resultaten met betrekking tot de verstrekte informatie gelijk zullen zijn aan de potentiële winsten en resultaten volgens de prijsmodellen van ACTIAM. Het is niet 

toegestaan de Informatie tegen betaling te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, verspreiden, aan derden ter beschikking te stellen of voor commerciële doeleinden 

te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACTIAM. De bespreking van risico's met betrekking tot informatie kan niet worden 

beschouwd als een volledige opsomming van alle terugkerende risico's. De hier vermelde informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijk, 

financieel, beleggingsadvies, hedging-, handels-, juridisch, regulerend, fiscaal of boekhoudkundig advies. De ontvanger van de Informatie is zelf verantwoordelijk 

voor het gebruik van de Informatie. De beslissingen op basis van de Informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger. De Informatie is uitsluitend bedoeld 

voor professionele en institutionele beleggers in de zin van artikel 1: 1 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) en is niet bedoeld voor US Persons 

zoals gedefinieerd in de United States Securities Act van 1933 en mag niet worden gebruikt voor het aantrekken van beleggingen of het inschrijven op effecten in 

landen waar dit niet is toegestaan door lokale toezichthouders of wet- en regelgeving. 
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ACTIAM staat voor: actief en passief beheer, duurzame beleggingsstrategieën en impact investing. We gaan voor financieel 

resultaat, sociaal rendement én risicobeheersing. Met onze focus op duurzaamheid verlagen we structureel de risico's en 

verhogen we de kansen in onze beleggingsportefeuilles. We bedienen klanten via beleggingsfondsen en met mandaten; we 

leveren een keur aan oplossingen op maat. 

Voor aandelenbeleggingen is onze doelstelling het behalen van een optimaal financieel en duurzaam rendement middels passieve 

en actieve oplossingen. Ons aandelenteam heeft een lange historie in duurzaam beleggen en behaalt een solide performance, 

zowel financieel als duurzaam. Al onze aandelenfondsen krijgen maar liefst vier sterren in de Morningstar rating (bron: 

Morningstar, september 2021). Het ACTIAM Global Equity Impact product krijgt ook nog eens vier Morningstar wereldbollen 

(globes) op het gebied van duurzaamheid! Niet voor niets zijn wij in 2019 uitgeroepen tot Winnaar Lipper Group Awards ‘Equity 

Large’. 

Ook voor onze obligatiebeleggingen voeren we een actief en passief vastrentend beleid met een vergaande ESG-integratie. We 

slagen erin om voor onze klanten over cycli heen een stabiel resultaat te behalen op de lange termijn. Het ACTIAM Duurzaam 

Euro Obligatiefonds krijgt vier sterren in de Morningstar rating (bron: Morningstar, september 2021). 

Tot slot zijn wij trendsetter in impact investing. Al in 2007 en 2008 lanceerden we onze eerste institutionele fondsen in 

microfinanciering, ACTIAM Institutional Microfinance Fund I en II. Wij zijn sterk in het schaalbaar maken van 

beleggingsmogelijkheden in impactvolle thema's. In 2020 zijn wij door de lezers van Cash magazine uitgeroepen tot beste 

aanbieder van impactbeleggen en behaalden wij een topscore van 51 (van de 62) in een onderzoek uitgevoerd door Phenix GEMS). 

Kijk wat onze beleggingsoplossingen voor u kunnen betekenen of ga rechtstreeks naar onze fondsen. 

 

https://www.actiam.com/nl/over-actiam/
https://www.actiam.com/en/actiam-news/actiam-pri-world-leader-climate-reporting/
https://www.actiam.com/nl/beleggingsoplossingen/
https://www.actiam.com/nl/fondsoverzicht/?fund-type=0

