Impact oorlog Oekraïne op balansmanagement
Verzekeraars?
Moeten verzekeraars het beleid bijstellen?

Inleiding
De oorlog in Oekraïne raakt ook de
Nederlandse verzekeringssector. Daarbij
hebben veel verzekeraars de korte termijn
impact op solvency-ratio, risico’s en
uitbesteding reeds in kaart gebracht. De
oorlog in Oekraïne roept ook de vraag op of
u uw balansmanagement (meer voor de
langere
termijn)
zou
moeten
heroverwegen. In deze nieuwsbrief
schetsen wij daarbij onze visie op de
markten alsook een scenario dat u kunt
hanteren in uw ORSA. Daarbij proberen we
vooral vooruit te kijken. Wij worden
overspoeld met allerlei informatie over wat
er gebeurd is op de financiële markten,
maar de uitdaging is juist om vooruit te
kijken en ons daarop zo goed mogelijk te
positioneren.
Wij hopen hiermee een (kleine) bijdrage te
leveren aan de discussie binnen uw bedrijf.
Schroom niet om eens contact op te nemen

om hierover (uiteraard free of charge)
verder van gedachten te wisselen. Het zijn
best lastige dossiers en een ander
perspectief kan soms licht werpen op deze
strategische vraagstukken.
Wij stellen overigens niet dat het beleid per
definitie moet worden aangepast. Wij
denken alleen wel dat het verstandig is om
daar bewust over na te denken. Is bij het

vaststellen van het beleggingsbeleid een
scenario met hoge inflatie meegewogen?
Valt de huidige marktsituatie nog binnen de
‘ALM-wolk’? Is een dergelijk stressscenario
onderzocht in de ORSA? Allemaal vragen
om even goed bij stil te staan.
In deze nieuwsbrief geven wij een aantal
visies op de financiële markten. Wij hebben
daarbij achter elke stelling een vraagteken
gezet omdat, zeker in het huidig
tijdgewricht, de toekomst ongewis is.

Over Sprenkels & Verschuren
Sprenkels & Verschuren (S&V) werkt zowel voor verzekeraars, goeden doelen alsook
pensioenfondsen. De volgende kernwaarden staan daarbij centraal:
▪

▪

▪
▪

Best in Class: wij gaan voor een 9, niet voor een 6. Klanten verwachten van ons
“best practices”. Dat zijn best practices zijn die wij zelf hebben ontwikkeld, maar ook
best practices die wij zijn tegengekomen bij andere partijen of de toezichthouder.
RODA: oftewel recht op het doel af. Wij weten hoofdzaken van bijzaken te
onderscheiden en besteden geen tijd aan loze woorden en dikke rapporten. We gaan
recht op het doel af.
Innovatief: wij lossen problemen op met een frisse blik en gaan innovatief te werk in
de markten waar we opereren.
Onafhankelijk: wij hebben geen externe aandeelhouders en er wordt geen gebruik
gemaakt van externe financiering. Daardoor kunnen wij zelfstandig onze (klant)visie,
focus en tarieven bepalen en onafhankelijk zijn in ons advies.
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Renterisico past, afhankelijk van uw situatie, bij de huidige reële
rente?
Minder dan 10 jaar geleden werd door deskundigen besloten dat de Ultimate Forward Rate
moest worden vastgesteld op een combinatie van 2% verwachte inflatie en 2,2% verwachte
reële rente. Dat lange termijn ankerpunt werd in wetgeving voor zowel verzekeraars als
pensioenfondsen verankerd en diende ook regelmatig als basis voor de lange termijn
verwachtingen in bijvoorbeeld ALM studies. Inmiddels kunnen we constateren dat in die 10
jaar tijd de (20-jaars) inflatie wel redelijk in de buurt is gebleven van die 2%. De reële rente is
echter steeds verder gedaald. Wij vragen ons af of een reële rente van -2% op lange termijn
houdbaar is, hoewel daar verschillend over wordt gedacht1.
Indien enige normalisatie van de reële rente plaatsvindt dan kan dat komen door ofwel een
daling van de inflatie ofwel door een stijging van de nominale rente. Afhankelijk van het type
risico dat u verzekert kent uw balans uiteenlopende gevoeligheden:

Asset-only (bijv. schadeverzekeraars)
Een stijging van de nominale rente betekent dat uw vastrentende beleggingen in waarde zullen
dalen. Verzekeraars die veel beleggen in (met name staatsobligaties) zijn dus gevoelig voor dit
scenario. Indien normalisatie plaatsvindt via een daling van de inflatie, is deze gevoeligheid
lager. Vanuit asset-only perspectief lijken rentegevoelige beleggingen dus mogelijk geen
goede keuze.

Rentegevoelige verplichtingen (bijv. levensverzekeraars)
Een stijging van de nominale rente zal leiden tot een daling van uw verplichtingen, mits u het
renterisico niet helemaal heeft afgedekt. Een normalisatie via de nominale rente biedt dus
kansen indien er enig renterisico gelopen wordt. Indien normalisatie via de inflatie plaatsvindt,
voegt dit renterisico geen waarde toe (en leidt alleen maar tot een hoger benodigd
bufferkapitaal).

Rente- en inflatiegevoelige verplichtingen (bijv. uitvaart-verzekeraars)
Een daling van de inflatie is “gunstig” voor verzekeraars die het inflatierisico niet hebben
afgedekt en een stijging van de nominale rente is gunstig voor verzekeraars die het renterisico
niet (volledig) hebben afgedekt. Voor dit type verzekeraars past een beperkte afdekking dus
goed bij het huidig tijdgewricht met zeer negatieve reële rentes. Anderzijds bestaat de kans
dat inflatie, door verdere escalatie van de oorlog, verder zal stijgen. In dat geval werkt het
matigen van de inflatieafdekking juist averechts.

Zie bijvoorbeeld Paul Schmelzing: Eight centuries of global real interest rates, R-G, and the
‘suprasecular’ decline, 1311- 2018’.
1
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Figuur 1: Historische nominale rente, inflatie en (resulterende) reële rente, 1990-2022.
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Te laat voor een allocatie naar grondstoffen en inflatieswaps ?
De huidige (jaar-op-jaar) inflatie in Nederland bedraagt per eind maart op basis van ramingen
van het CBS 11,9%. Dit is wederom een behoorlijke stijging ten opzichte van de al hoge inflatie
per eind februari van 7,3%, zoals weergegeven in figuur 2. Deze inflatiecijfers doen ons denken
aan de inflatiecijfers rond de (piek van de) Oliecrisis in 1975.
De stijging van de inflatie is in eerste instantie op gang gekomen door de wereldwijde supply
chain problematiek in de nasleep van de Coronapandemie. De Russische invasie van Oekraïne
heeft echter olie op het vuur gegooid en betekent een verdere verstoring van de energie- en
grondstoffenprijzen. De energiecomponent in de Nederlandse inflatie kent per eind februari
een jaar-op-jaar stijging van maar liefst 52%. De Europese inflatie blijft tot op heden achter bij
de Nederlandse inflatie, maar is met 7,5% per eind maart ook ongekend hoog. Indien uw
verzekeringsuitkeringen gekoppeld zijn aan inflatie kan dit dus leiden tot een forse verhoging
van uw verplichtingen. Anderzijds heeft de hoge inflatie mogelijk gevolgen voor de prijsstelling
van producten bij alle verzekeraars.
In de ECB projecties van maart 2022 wordt uitgegaan van een inflatie op jaarbasis van 5,1% in
2022, 2,1% in 2023 en 1,9% in 2024. Deze projecties liggen hoger dan de projecties per eind
2021, maar laten wel zien dat het nog steeds de verwachting is dat de inflatie afzwakt. In alle
scenario’s van de ECB blijft rekening gehouden worden met een geleidelijk dalende inflatie
naar ca. 2% in 2024.
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Figuur 2: Year-on-year inflatie (HICP) in de Europese Unie en Nederland, gerealiseerd van 31/12/2002
t/m 31/03/2022. ECB projecties over 2022 t/m 2024.
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De normalisatie van de inflatie die volgt uit de projecties van de ECB sluit aan bij verwachtingen
in de markt. Figuur 3 toont de Europese 5-jaars 5-jaar inflatie forward2. Dit is een veelgebruikte
maatstaf door centrale banken voor de verwachte (Europese) inflatie op langere termijn.
Momenteel bevindt deze zich op 2,2% – een vergelijkbaar niveau als 10 jaar geleden. Ten
opzichte van een jaar geleden bedraagt de toename circa +0,7%-punt. De korte termijn
inflatieverwachting3 is de afgelopen twee jaar nog forser gestegen.
Kenmerkend is dat de afgelopen tien jaar de korte termijn inflatie steeds achterliep bij de
langere termijn verwachting en doelstelling van de ECB, maar dat sinds Q3 2021 dit fenomeen
volledig omgedraaid is.
Figuur 3: Korte- en langetermijn inflatieverwachting voor de Eurozone, van 30/03/2002 t/m
31/03/2022.
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Dit is een maatstaf voor de verwachte (gemiddelde) inflatie over de periode van vijf jaar die over vijf
jaar begint.
3
Gemeten als de vijf-jaars zero-coupon inflatie swap; oftewel het vijf-jaars punt op de ITS.
2

Terugkijkend zou het verstandig zijn geweest om begin vorig jaar in inflatie-obligaties,
inflatieswaps en grondstoffen te zijn belegd. Elk van deze instrumenten profiteert namelijk van
een onverwachte inflatiestijging: een inflatiestijging die niet was ingeprijsd.
Het is de vraag of het nu niet “te laat” is voor een allocatie naar deze instrumenten. Er kan
immers niet meer geprofiteerd worden van de inflatiestijging die reeds heeft plaatsgevonden.
Vooruitkijkend is het naar onze mening enkel verstandig om deze instrumenten toe te voegen
indien een verzekeraar verwacht dat de inflatie verder oploopt dan wel dat het zich wil
beschermen tegen het risico van een verder oplopende inflatie (indien de verplichtingen
inflatiegevoelig zijn).
Daarbij denken wij dat een open rentepositie (een onvolledige rente-afdekking) alsmede een
allocatie naar (reële) asset classes zoals onroerend goed, infrastructuur en aandelen, ook
vooruitkijkend de nodige bescherming bieden tegen een oplopende inflatie.

Terugschroeven aandelen lijkt niet onlogisch?
Aandelen staan momenteel bijna op een all-time-high en hebben als gevolg van de Russische
invasie in Oekraïne slechts een zeer beperkte correctie gehad. Deze correctie is voor aandelen
ontwikkelde landen zelfs al goedgemaakt. Het is de vraag of dat past bij de huidige onzekere
situatie in de wereld. Mocht de oorlog in Oekraïne leiden tot verdere tegenstellingen tussen
het Oosten (China/Rusland) en het Westen dan lijkt het logisch dat de correctie op de financiële
markten een stuk groter zal zijn.
Daarbij leidt een oplopende nominale rente mogelijk tot een waardedaling van aandelen.
Enerzijds vanuit de waarderingssystematiek (contante waarde van de toekomstige cashflows)
en anderzijds door een potentiële draai naar obligaties omdat deze instrumenten nu een
hogere vergoeding geven (vraag-aanbod).

Binnen het aandelenspectrum blijven opkomende landen al ruim een decennium fors achter
bij ontwikkelde landen. Onderstaande figuur toont dat aan. En dat terwijl de verwachting altijd
is geweest dat aandelen uit opkomende landen een wat hoger rendement met zich mee zouden
moeten brengen dan ontwikkelde landen. Technisch gezien zou men kunnen beredeneren dat
het juist nu een aantrekkelijk koopmoment is voor aandelen opkomende markten (de
waarderingen zijn aantrekkelijk), maar het is de vraag of de macro economische risico’s niet
moeten leiden tot een meer fundamentele herziening. Daarnaast speelt ook duurzaamheid een
rol. Enerzijds vanuit de impact van de verzekeraar op de wereld: de oorlog geeft aanleiding om
een landenbeleid uit te werken indien dit er nog niet is. Daarmee vormt u een beleidskader om
een land al dan niet uit te sluiten voor beleggingen of voor de verkoop van producten.
Daarnaast de impact van de wereld op de verzekeraar. Opkomende landen kennen een grotere
gevoeligheid met betrekking tot bijvoorbeeld klimaatrisico (transitie en fysiek risico).
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Figuur 4: Ontwikkelde landen versus opkomende landen index (MSCI), van 31/03/2012 t/m
31/03/2022.
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Eenzelfde beeld zien we ook in het obligatie universum. Obligaties uit opkomende landen
(EMD) en meer risicovolle bedrijfsobligaties uit ontwikkelde landen (High Yield) worden vaak
als uitwisselbare componenten gezien in het obligatiespectrum, met vergelijkbare risicorendementskarakteristieken. De laatste 10 jaar laten echter zien dat EMD structureel achter is
gebleven bij HY.
Figuur 5: Global High Yield versus Emerging Market Debt (50%HC/50%LC), van 31/03/2012 t/m
31/03/2022.
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Daarnaast is het goed mogelijk dat in een Oost vs. West scenario de opkomende markten
harder geraakt worden. De vraag is dus in hoeverre de diversificatie die verzekeraars nu
zoeken in categorieën als aandelen opkomende markten en EMD niet veiliger gevonden
kunnen worden in alternatieve categorieën binnen de ontwikkelde markten. Ofwel: spreiding
naar andere beleggingscategorieën in plaats van spreiding over regio’s.
De vervolgvraag die zich logischerwijs aandient, is naar welke categorieën dan geheralloceerd
zou moeten worden. Wij constateren dat diversificatie al zo’n 10 jaar niet geloond heeft. Maar
gezien de toegenomen onzekerheid verwachten wij dat dit naar de toekomst toe meer zal
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lonen. Wij denken dat verzekeraars niet-traditionele asset classes zoals hedge funds,
infrastructuur en Private Debt kunnen (her)overwegen. De vraag is wel in hoeverre die
categorieën passen bij de beleggingsovertuigingen. Passen “pure alpha” producten bij de
investment beliefs?

Heroverweeg uw valuta-afdekkingsbeleid?
De USD lijkt te fungeren als safe haven. Dit zien we onder meer terug in de recente
koersontwikkeling ten opzichte van de Euro (zie figuur 6). In historisch perspectief is er echter
nog enige ruimte voor de USD om verder in waarde te stijgen ten opzichte van de Euro. De
figuur laat ook zien dat de kosten die gepaard gaan met het afdekken van Dollarrisico snel
kunnen stijgen. Na twee jaar rond een stabiel niveau van ca. 75bps bedraagt deze per eind
maart ca. 110bps op jaarbasis. Het volledig afdekken van valutarisico, specifiek de USD, zou
dus ten koste kunnen gaan van diversificatie-effect, opwaarts potentieel vanwege impliciete
afdekkingskosten en een beperkt profijt van de appreciërende Dollar. Wij pleiten er daarom
voor om terughoudend te zijn met het volledig afdekken van de USD. Opkomende landen
valuta worden doorgaans niet of slechts beperkt afgedekt. Uitvoering, kosten en de overtuiging
van appreciërende valuta spelen hierin vaak een centrale rol. Wij zien geen aanleiding om dit
te heroverwegen, maar wijzen er wel op dat valuta exposure naar bepaalde landen als geheel
kan worden gemitigeerd middels het uitsluiten van bepaalde categorieën of landen. Voor dit
laatste zien wij wel aanleiding, zoals geschetst in deze nieuwsbrief.

Figuur 6: USD-EUR koers en (impliciete) afdekkingskosten4 USD-risico, van 1992 t/m 31/03/2022.
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Maak gebruik van deterministische scenario’s in een aanstaande
ALM-studie of ORSA!
Voor zover dit nog niet gebeurd is, lijkt het ons zoals altijd goed om een ruim aantal
deterministische stress scenario’s in ORSA context mee te nemen. Daarbij kunt u mogelijk
rekening houden met een nieuw scenario: Oost vs. West. Dit scenario kan dienen als een
robuustheidscheck op uw beleid en kan inzicht geven in de financiële gevolgen van een
potentieel nieuw macro-economisch scenario.
In het algemeen ligt een stagflatiescenario het dichtst bij wat we nu op de financiële markten
zien gebeuren. De vraag is of dat eerder gehanteerde stagflatie scenario stevig genoeg is.

4

Gebaseerd op de yield differential van de 1-maands US Libor en EURIBOR + cross-currency spread.
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Wij achten het passend om een scenario toe te voegen dat is gebaseerd op de verdere
escalatie van de oorlog leidend tot twee wereldwijde machtsblokken. De meer totalitaire
regimes zoals China en Rusland aan de ene kant en de meer democratische regimes zoals de
Verenigde Staten en Europa aan de andere kant. Wij noemen dit het Oost-West scenario en
dit is op de volgende pagina verder uitgewerkt.
Doorrekening van dit macro economische Oost-West scenario in een ALM context kan dienen
als robuustheidstoets van het huidig beleid: zijn we voldoende voorbereid tegen zo’n scenario
of moeten we bijsturen?
Oost-West scenario
Beschrijving macro-economische situatie
Rusland zet de invasie in Oekraïne door en richt zijn aandacht op zijn nieuwe buren, wat leidt tot
verder oplopende spanningen. China gebruikt de afleiding voor eigen strategische stappen ten
aanzien van Taiwan en de Zuid-Chinese zee. Wereldwijde handel en logistiek komt in het gedrang,
grondstofprijzen stijgen sterk door, spreads nemen toe vanwege de flight to safety en liquidity. De
prijsstijgingen vinden hun weerslag in verdere productieketen, veel koopkrachtverlies.
ALM assumpties
31-3-2022

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5
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1,197%

1,7%

1,6%
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Inflatie (NL)

11,9%

Asset class
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14,2%
Creditspread jr
2
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3
1,7%
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4
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-0,5%
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Methodologie
Rente en inflatie
Rente: snelle verdere
stijging en daarna conform
2x het projectiepad ECB
('22).
Inflatie: piekt op 15% en
volgt daarna 2x het "severe"
scenariopad van de ECB
('22).

Zakelijke waarden
Aandelen: dubbele schok
voor EM. Daarna
marktverwachting 31/3, maar
EM blijft de helft achter.
Grondstoffen: afgeleid van
inflatie aanname, non-energy
inflatie richting 1,9% op t=5.

Vastrentende waarden
EMD HC spread stijgt sterk,
GHY ook maar spreadverschil
neemt eerst toe en
normaliseert dan, hypotheken
spread eerst onder druk
daarna normalisatie.
Rendement afgeleid van
duratie, rente- en
spreadwijziging.
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Concluderend
De oorlog in Oekraïne heeft een significante impact op de wereld en raakt het
balansmanagement van verzekeraars.
Wij hebben de wijsheid niet in pacht en willen u niet een bepaalde richting op sturen. Wij willen
onze klanten wel tijdig wijzen op voorliggende risico’s en kansen. Onze toegevoegde waarde
is dat we volledig onafhankelijk zijn en de beleidsdiscussies bij veel institutionele beleggers
voeren. Dat voorkomt blindstaren en leidt tot countervailing power richting de uitvoerders.
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, opmerkingen of wilt u hier verder over
van gedachten wisselen: dat doen we graag dus neem gerust contact met ons op.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op
Gijs Cremers
Tel. 06 82 43 53 64
gijs.cremers@sprenkelsenverschuren.nl

Jeroen Bogers
Tel. 06 82 884 713
jeroen.bogers@sprenkelsenverschuren.nl

Martijn Euverman
Tel. 06 20 965 685
martijn.euverman@sprenkelsenverschuren.nl

Pim Zomerdijk
Tel. 06 30 12 23 88
pim.zomerdijk@sprenkelsenverschuren.nl

S&V werkt vanuit Amsterdam en Rotterdam met zo’n 80 professionals aan complexe (maatschappelijke)
vraagstukken op het gebied van pensioenen, beleggen, verzekeren en risicomanagement. Het verzekeringsadvies
richt zich op balansmanagement, risk management, productadvies en projectmanagement. De aanpak van S&V
kenmerkt zich door een pragmatische aanpak, professionaliteit, onafhankelijkheid en innovatie.
www.sprenkelsenverschuren.nl
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