Herbalanceren in deze coronacrisis?
De cijfers uit deze blog zijn bijgewerkt tot en met donderdag 19 maart 18:00
Doel van deze blog
De financiële markten zijn fors in beweging de laatste weken waardoor de meeste
institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars volgens het beleid zouden
moeten herbalanceren.
Maar is dat verstandig in deze woelige tijden of kan de herbalancering beter worden
uitgesteld? En wat kunnen we daarbij leren van eerdere crises zoals 9-11 en de kredietcrisis?
In deze blog trachten we handvatten te geven om die vragen te beantwoorden.
De opbouw van deze blog is als volgt:
1. Update van de dekkingsgraad ontwikkeling van het gemiddelde pensioenfonds
(conform de blog van 9 maart).
2. Inzicht in de ontwikkelingen op de financiële markten, de zaken die ons daarbij
opvallen en de bestuurlijke vragen die daarbij kunnen worden gesteld.
3. Onze klantervaringen tot op heden: welke keuzes hebben pensioenfondsen en
verzekeraars de laatste dagen gemaakt?
4. Wat kunnen we leren van eerdere crises? Wat zou toen een verstandig
herbalanceringsbeleid zijn geweest?

1. Impact financiële markten op “gemiddeld” pensioenfonds
Allereerst een korte samenvatting van de ontwikkelingen op de financiële markten die
relevant zijn voor de Asset owners. In de bijlage is onze standaard Financiële markten
Pensioenfondsen toegevoegd (geüpdatet naar donderdag 19 maart 18:00).



Aandelen (MSCI World): daling van 27% ten opzichte van jaareinde (was 13,5% op 9
maart). Index op hetzelfde niveau als in april 2017.
Rente (voor gemiddeld pensioenfonds): daling van 0,40% ten opzichte van jaareinde
(was 0,75% op 9 maart), hetzelfde niveau als medio september 2019.

Voor een gemiddeld (fictief) pensioenfonds met een dekkingsgraad van 100% op jaareinde
en met 50% zakelijke waarden1 en 50% nominale rente-afdekking2 leidt dit tot de volgende
dekkingsgraad ontwikkeling sinds eind 2019.
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Voor het voorbeeldfonds gelden per saldo de volgende kentallen:
Vermogen
Voorziening
Dekkingsgraad (UFR)
Allocatie Matching
Allocatie Return

1
2

31-12-2019
5,0 mrd.
5,0 mrd.
100%
50%
50%

9-3-2020 (EOD)
5,15 mrd.
5,77 mrd.
89%
58%
42%

19-3-2020 (EOD)
4,64 mrd
5,41 mrd
86%
59%
41%

Delta 2019
- 0,36 mrd.
+ 0,41 mrd.
-/- 14%
+ 9%
-/- 9%

Hierbij is de MSCI World index als uitgangspunt gebruikt met 50% afdekking van het valutarisico.
Waarbij 50% van de matchingportefeuille bestaat uit spreadproducten.
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2. Ontwikkelingen op de financiële markten, wat valt ons op?
In deze paragraaf bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op de financiële markten
voor institutionele beleggers. Daarbij beschrijven we voor elke ontwikkeling de (eventuele)
bestuurlijke vragen.
Renterisico
De swap-rente is zeer volatiel. De gewogen swap rente voor een gemiddeld pensioenfonds is
begin maart scherp gedaald tot -0,2%3. Daarna is die “rekenrente” in 10 dagen tijd met ca.
0,4% gestegen.
De gemiddelde rente voor de verplichtingen per 19 maart is 0,5% op UFR basis en 0,13% op
basis van de marktrente.
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Een aantal pensioenfondsen heeft in het beleid vastgelegd dat de rente-afdekking dient te
worden verhoogd, omdat de renteafdekking buiten de bandbreedte is getreden. Bestuurlijke
vragen die daarbij een rol kunnen spelen zijn:
Strategisch
 Welke impact hebben de stevige steunmaatregelen vanuit de centrale en decentrale
overheden op de renteontwikkeling op langere termijn4?
 Vinden we dat de absolute hoogte van de rente een rol moet spelen in het volgen van
het beleid?

Operationeel
 Tot welke transactiekosten (illiquiditeit) leiden de transacties die zouden volgen uit het
beleid, en hoe beoordelen we of de markten voldoende liquide zijn om transacties uit
te voeren?
 De 20-jaars rente heeft een vergelijkbaar niveau als een jaar geleden, waarom zouden
we afwijken van het voorgenomen beleid?
 Vinden we het gezien de volatiliteit in de markt verstandig om de transactie in één
stap uit te voeren of in meerdere stapjes en hoeveel tijd nemen we daarvoor?
 Wie is verantwoordelijk voor de timing en nemen we daarin marktontwikkelingen van
de komende dagen mee?
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Dit betekent feitelijk dat de voorziening pensioenverplichtingen hoger is dan de eenvoudige optelling
van alle toekomstige uitkeringen.
4
Het is niet ondenkbaar dat dit zal leiden tot extra obligatie-uitgifte en een opwaartse druk op de
rente.
3

Staat-swap spread-risico
De rente op (Nederlandse en Duitse) staatsobligaties zijn de laatste dagen veel sterker
gestegen dan de swap rente. Dit leidt ertoe dat staatsobligaties nu (ten opzichte van swaps)
een stuk aantrekkelijker gewaardeerd zijn.
Swapspread risico
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Een aantal pensioenfondsen dekt het renterisico vooral met swaps af. Vraag is of dit een
goed moment is om de rente-afdekking meer met staatsobligaties in te vullen. Bestuurlijke
vragen die daarbij kunnen spelen zijn:
 Heeft het fonds eerder vastgesteld wanneer het een voorkeur heeft voor staatspapier
of swaps5?
 Welke impact hebben de steunmaatregelen (en daaruit voortvloeiende
begrotingstekorten) op de financiële stabiliteit van Eurolanden?
 Betreft het hier een regime shift of is dit een tijdelijke correctie?
 Tot welke transactiekosten (illiquiditeit) leiden de eventuele transacties?
 Is er voldoende liquiditeit in de markten om dergelijke switches uit te voeren?
 Wat betekent het gebruik van meer staatsobligaties voor de effectiviteit van de
renteafdekking in de komende tijd?
Staatsobligaties in de periferie-risico
De rentes van Frankrijk, Italië en Spanje wijken sterk af van die van Duitsland. Na de recente
speech van Lagarde zijn de rentes in de zuidelijke landen weer wat afgenomen
Verschil in 30-jaarsrente: Duitsland versus Frankrijk/Spanje/Italië
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Spanje

Bijvoorbeeld middels een trigger op de staat-swap spread.
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Frankrijk

Mogelijk kan de vraag spelen bij een aantal pensioenfondsen of de allocatie naar ZuidEuropese landen dient te worden afgebouwd, omdat het kredietrisico op die landen hoger
wordt ingeschat.
 De spread niveaus bevinden zich op een vergelijkbaar niveau als een jaar geleden. Is
er fundamenteel wel iets gewijzigd?
 Welke impact hebben de steunmaatregelen op overheidstekorten en toekomstige
betalings-zekerheden van elk van de landen?
 Wat gaat dit betekenen voor de verdere spreadontwikkeling en de effectiviteit van de
renteafdekking?
 Neemt door deze ontwikkeling de kans op een Euro-break up scenario toe of af?
 Wat zeggen rating agency’s over de ontwikkelingen en zou dat een rating wijziging
reden zijn om de allocatie aan te passen (wat zegt het beleid daarover)?
Credits
De krediet vergoeding voor Euro en Amerikaanse credits is sterk toegenomen.
Ontwikkeling Euro en US credits (index)

Ontwikkeling Euro en US credits (yield)
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Bestuurlijke vragen die bij de allocatie naar credits kunnen spelen zijn:
 Welke sectorverdeling hebben we binnen de bedrijfsobligaties en welke impact
verwachten we dat de corona/olie crisis heeft voor de toekomstige
faillisementskansen?
 Hoe gaan we om met potentiele rating downgrades richting high yield?
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Aandelenrisico
Onderstaand de ontwikkeling van de wereldindex gesplitst naar ontwikkelde markten en
opkomende markten.
Aandelen: ontwikkelde en opkomende markten
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Grosso modo zien we beperkt verschil tussen de twee regio’s. Bij het grootste deel van de
pensioenfondsen bevindt de aandelenallocatie zich aan de onderkant van de bandbreedte of
is er zelfs al doorheen. Het herbalanceringsbeleid schrijft dan voor dat aandelen dienen te
worden bijgekocht.
Bestuurlijke vragen die daarbij een rol kunnen spelen zijn:
 Wat schrijft het beleid precies voor:
o Wanneer moeten we de allocaties meten?
o Op welk niveau worden de allocaties gemeten (aandelen versus
returnportefeuille)?
o Hoe snel moeten we weer binnen de bandbreedtes komen?
o Naar welke norm dienen we te herbalanceren?
o Wie heeft de verantwoordelijkheid voor de herbalancering?
 Willen we afwijken van het staande beleid en de aankoop van aandelen uitstellen?
Welke argumentatie hebben we daarbij?
o Hoge transactiekosten (illiquiditeit)?
o “Stilzitten als we geschoren worden” & “never catch a falling knife”?
 Als het beleid wordt gevolgd en er wordt geherbalanceerd, hoe gaan we dat dan
doen? in één big bang of in een aantal stapjes? Naar welke norm? Hoe nemen we de
marktbewegingen van de komende tijd (dagen?) daarin mee en op welke wijze
worden de fondsorganen daarbij betrokken?
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Hoogrentende waarden risico
Onder hoogrentende waarden verstaan we de High Yield obligaties uit Europa en Amerika en
staatsobligaties uit opkomende landen (zowel in harde valuta als in lokale valuta). De
ontwikkelingen op die vier markten zijn als volgt:
Hoogrentende waarden index: EMD HC, EMD LC, HY EU & HY US (index en yields)
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Het valt op dat de daling van de hoogrentende portefeuille in lijn ligt met de aandelendaling.
Net als bij eerdere crises zien we dat de correlaties naar 1 gaan in tijden van stress en
hoogrentende waarden nauwelijks diversificatie lijken te bieden. De “oliecrisis” speelt
mogelijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van obligaties uit opkomende landen, met
name de olieproducerende landen laten zeer negatieve rendementen zien door oplopende
rentes. Datzelfde effect zien we bij de hoogrentende obligaties waar met name de US HY
markt een hoge allocatie bevat naar olie-gerelateerde sector (schaliegas).
Bestuurlijke vragen die hierbij kunnen worden gesteld zijn:
 Zijn er redenen om de sectorverdeling binnen het hoogrentende cluster te wijzigen?
 Geeft dit aanleiding voor een heroverweging van actief versus passief voor deze
categorieën?
 Welke actieve positie heeft de manager naar olieproducerende landen (EMD) en
bedrijven (HY)?
Risico in alternatieve (liquide) asset classes
Alternatives: indices grondstoffen, PE, Hedge Funds en Goud
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Kort door de bocht: ook veel alternatieve beleggingen hebben net zoals aandelen een flinke
klap gekregen. Ook goud is door de corona crisis geraakt, hoewel minder sterk dan de
andere categorieën. De altijd veronderstelde diversificatie in tijden van stress, zien we hier
dus minder sterk terug. Hedge funds lijken enige stabiliteit te bieden maar daarvoor geldt dat
dit enorm kan variëren tussen de verschillende hedge fund structuren.
Risico in unlisted (illiquide) asset classes
De impact op minder liquide asset classes zal door de niet frequente waardering pas over
een paar weken echt duidelijk worden. Het is niet ondenkbaar dat een aantal categorieën
zoals niet genoteerde Nederlandse woningen of bepaalde infrastructuurbeleggingen relatief
stabiel kunnen blijven en mogelijk fundamentele diversificatievoordelen bieden. 6
Dit kan (over enige tijd) leiden tot de bestuurlijke vraag wat deze crisis (en eerdere crises)
ons leert over de fundamentele diversificatievoordelen?
Valutarisico
Valutarisico: ontwikkeling EUR/USD
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Na een zeer scherpe daling begin maart volgde een zeer scherpe stijging van de dollar. Op
basis van de standen per 19 maart zou men kunnen stellen dat het dollarrisico een beloond
risico is geweest of risico mitigerend heeft gewerkt. Er zijn (risicomanagement-)argumenten
om als institutionele belegger een strategische open dollar positie te hebben. Deze blog voert
te ver om die argumenten te bespreken, maar de ervaringen van een crisis als deze kunnen
wel meespelen in de bestuurlijke vraag wat een optimaal (valuta-)hedge beleid is. Enkel
varen op het VEV-model waarin valuta-exposure per definitie als risico verhogend wordt
gezien achten wij daarin niet de juist weg.
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Onder fundamentele diversificatievoordelen verstaan we dat de categorieën minder afhankelijk zijn
van de economische ontwikkelingen en daardoor op lange termijn diversificatievoordeel bieden. Dit in
tegenstelling tot de “schijndiversificatie” die aanwezig is enkel omdat minder vaak wordt gewaardeerd.
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3. Klantervaringen van de laatste dagen
Om de strategische keuzes goed van tactische keuzes te onderscheiden grijpen de meeste
klanten terug op de vermogensbeheercyclus (hieronder een gangbare cyclus).

Een aantal pensioenfondsen is reeds bezig met een strategische heroverweging. Zij
onderzoeken (mede aan de hand van een ALM-studie) of het strategisch beleggingsbeleid
dient te worden aangepast. Voor deze klanten is de vraag of de recente ontwikkeling impact
moet hebben op deze strategische keuze en ALM-studie. Voor de meeste klanten die wij
daarover inmiddels hebben gesproken is het antwoord “ja”. De wereld, de situatie op de
financiële markten en de financiële positie van het pensioenfonds zijn dermate ingrijpend
veranderd dat deze fondsen de huidige marktcondities mee willen nemen in de strategische
studie. Meermaals wordt ervoor gekozen om de studie daarom te baseren op de situatie per
einde eerste kwartaal 2020. Daarnaast wordt expliciet stilgestaan bij de lange termijn
verwachtingen voor rente, inflatie en risicopremies. Zijn die verwachtingen gewijzigd en
waarom? Input=Output in een ALM-model. Dus wij onderschrijven het belang van een goede
fundamentele discussie over de toekomstverwachtingen en adviseren om daarbij niet uit te
gaan van één specifieke macro economische aanname.
Fondsen die niet bezig zijn met een strategische studie volgen in het algemeen het staande
beleid. Daarbij wordt als eerste stap vastgesteld welke bandbreedtes zijn doorbroken en tot
welke transacties dat zou moeten leiden.
Daarbij constateren wij de volgende aandachtspunten:
 Fondsen met een zogenaamde floating benchmark raken minder snel bandbreedtes.
Dat kan een voor- of een nadeel zijn maar is wel iets dat kan worden geëvalueerd na
de crisis.
 De helft van de fondsen herbalanceert op maandbasis. Deze fondsen kiezen er in het
algemeen niet voor om de herallocatie vervroegd door te voeren.
 De andere helft van de fondsen heralloceert binnen ca. een week na constatering.
Deze fondsen kiezen er in het algemeen voor om de herbalancering in stapjes door te
voeren.
 Als er wordt geheralloceerd dan wordt veelal richting de helft van de bandbreedte
bewogen (dus niet helemaal naar het midden) om transactiekosten te voorkomen.
 De illiquiditeit en daarmee samenhangende transactiekosten verschillen per
beleggingscategorie, per dag en ook per beheerder. Daarnaast maakt het uit of er
wordt ingestapt of uitgestapt in een categorie. Het is raadzaam daar expliciet vooraf
bij stil te staan.
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Indien zakelijke waarden worden bijgekocht dan vindt dat meestal plaats in de meest
liquide aandelenmarkt. De liquiditeit van de hoogrentende waarden is (nog) minder
goed.
Een aantal fondsen heroverweegt het securities lending beleid in deze crisistijden.
Door de grote rente- en valuta uitslagen zijn de cash posities groot en wordt veel
collateral over en weer geplaatst
De grote valuta-uitslagen kunnen leiden tot een afwijking van de beoogde valutaafdekking.
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4. Herbalanceren in vorige crises
Het kan zinvol zijn om te beoordelen welk herbalanceringsbeleid in de vorige crises het beste
zou hebben gewerkt. Dit geeft uiteraard geen garantie dat dit ook nu weer de optimale keuze
zou zijn, maar het kan wel worden meegewogen in de discussie.
Wij hebben gekeken naar twee crisisperiodes: 9-11 en de kredietcrisis uit 2008. Onderstaand
laten wij zien hoe de aandelenmarkt (MSCI World) zich heeft ontwikkeld vanaf één maand
voor die crisis tot 10 maanden na de crisis.
Ontwikkeling MSCI World in crisistijd
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Eerste dat opvalt, is dat de coronacrisis tot een beursdaling heeft geleid in lijn met de
kredietcrisis en steviger dan de impact van 9/11. Het herstel “na” een crisis varieert. Na 9/11
herstelden koersen zich weer snel waarna een half jaar later opnieuw daling werd ingezet
(“dot com crisis”). In 2008 herstelden koersen zich geleidelijk na ongeveer een half jaar.
We gaan uit van een pensioenfonds met een startdekkingsgraad van 100% bij aanvang van
de crisis en een allocatie van 50% naar aandelen en 50% rente-afdekking. Voor dit
voorbeeldfonds onderscheiden we vier varianten van herbalancering:
1. dagelijks terug naar de norm
2. maandelijks terug naar de norm
3. terug naar de norm als de bandbreedtes (+/- 5%) worden geraakt
4. niet herbalanceren
De resultaten van deze drie varianten zijn als volgt (dekkingsgraad na 11 maanden):
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Hieruit blijkt dat er geen “optimaal” herbalanceringsbeleid is dat het beste werkt in alle
omstandigheden. Vanuit een minimale spijt-gedachte achten wij het herbalanceren op basis
van bandbreedtes ook in tijden van crisis goed uitlegbaar. Daarmee worden extreme
uitslagen voorkomen, het is rule based (niet tactisch) en het sluit aan bij het gezonde
verstand (buy low sell high).
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