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ENORME BUBBEL 
Koersen stijgen. Aandelenmarkten weten van geen ophouden. Maar 

de prijzen van olie en andere commodities zijn al gehalveerd. Zullen 

aandelen volgen? We spraken daarover met Cees Smit, algemeen 

directeur Today’s Beheer & Brokers Holding en fondsmanager.

et gaat wereldwijd wat beter  
met de economie in 2015, maar 
de Amerikaanse economie 
begint haarscheurtjes te 
vertonen. Is de westerse 
economie toch op weg naar 

een nieuwe recessie of misschien zelfs wel een 
periode van stagflatie.
“Ik zie de economie als een patiënt die in 
2008 even heel slecht ging, we hebben daarna 
de patiënt aan de spreekwoordelijk hart-
longmachine gelegd. Dit deden we door allerlei 
partijen in het leven te houden die eigenlijk 
failliet waren en daarna door de rente naar 
extreem lage niveaus te brengen. Deze lage 
renteniveaus en het uit de brand helpen van 
partijen die verkeerde beslissingen namen,  
heeft tot nog meer speculatie geleid en een 
enorme bubbel. Dus ja, ik zie haarscheurtjes 
en helaas een nieuwe recessie.”

De groei in China neemt af, hoewel 7% een cijfer is 
waarop veel landen jaloers mogen zijn. Hoe ernstig 
is de afzwakking en in wat voor periode zullen 
we zien dat de groei daalt naar – zeg maar – 5%. 
De meeste landen zijn blij met een economische 
groei van tussen de 2 en 3%. Voor de befaamde 
dotcomcrisis groeide de economie met 3%, maar 
die kwam voort een derde voort uit de investeringen 
in technologie en voor een derde door de stijging 
van de huizenprijs. 7% in China is dan toch mooi?
“De cijfers uit China moet je altijd met wat zout 
nemen, maar we zien inderdaad al een tijdje wat 
slechtere cijfers. Nu ben ik voor China niet zo 
bang aangezien dit land nog ruimte heeft om haar 
economie verder te stimuleren. Wel denk ik dat 
de groei wat gematigder gaat worden.”

De prijzen van allerlei grondstoffen zijn in de 
afgelopen jaren ongeveer gehalveerd. Wat heeft 
dit te maken met de monetaire verkrapping in de 

VS? Toen de Fed de geldkraan opendraaide en nog 
verder opendraaide, schoten de prijzen van de 
termijncontracten omhoog. Het was alsof men niet 
wist wat men met zijn geld moest doen.
“Ik zie in de lagere olie- en commodityprijzen 
een signaal dat het onderhuids helemaal niet zo 
goed gaat met de economie. De verkrapping is 
daar een oorzaak van.”

Ook de olieprijs, natuurlijk ook een commodity, 
is gehalveerd. Het wordt toegeschreven aan een 
overproductie van energie. Is dit niet kenmerkend 
voor de huidige economie: een te grote productie 
van olie en allerlei andere zaken.
“De Amerikanen hebben groot ingezet op 
schaliegas en ondertussen zijn een paar 
producenten zoals Irak weer in productie 
gekomen. Het aanbod is hierdoor verruimd 
maar de oorzaak ligt volgens mij meer in het 
wegvallen van de vraag.”

H

CEES SMIT 
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Als de prijzen van commodities zijn gehalveerd, 
waarom zou dat dan niet een keer kunnen gebeuren 
met aandelen. Kortom, verwacht je een correctie en 
zo ja, hoe groot zal die dan zijn.
“Iedereen denkt dat door de stimulatie van de 
overheden en het opkopen van obligaties de 
aandelen alleen maar omhoog kunnen. Ik hoor 
bij de kleine groep mensen die contrair durft 
te denken en dus ja ik houd rekening met een 
grotere correctie op de aandelenmarkten. De 
Amerikaanse consumenten hebben steeds meer 
last van de hoge dollar. Als er een correctie komt, 
dan zal deze groter en heftiger zijn dan 2008; 
toen halveerden we. In die lange neergaande 
beweging bleven veel beleggers zitten. Mensen 
zullen in een volgende situatie anders reageren.”

Zijn de deflatoire krachten die hierdoor ontstaan, 
een bedreiging of juist een economische stimulans.
“Ik zie in deflatie een bedreiging, als consu-
mentenproducten maar blijven dalen in prijs 
(zoals we zien met flatscreentelevisies en 
monitoren) dan wachten mensen met uitgeven. 
Immers morgen wordt het nog goedkoper. De 
consumptie is een drijvende kracht achter de 
economie van een land.”

De Amerikaanse centrale bank lijkt voortdurend 
een verhoging van de rente uit te stellen. Komt van 
uitstel afstel? Zal de rente op staatsleningen ooit 
weer 100 tot 200 basispunten boven de inflatie 
komen, wat een vuistregel is voor de rentestand. 
Al enkele decennia wordt door met name de 
Amerikaanse centrale bank geld in de economie 
gepompt om deze met goedkoop geld draaiende te 
houden.
“Mijn idee is dat de rente moeilijk te verhogen is. 
De economie is verslaafd aan goedkoop geld en 
er is het probleem dat we een globale economie 
geworden zijn. Dus een renteverhoging zonder 
een zelfde rentestap in Europa en Japan 
leidt tot enorme valutabewegingen. Grote 
valutaschommelingen zijn weer slecht voor de 
handel.”

De centrale banken hebben wereldwijd de 
geldkraan om toerbeurt opengedraaid. Heeft dat 
echt effect gehad. In allerlei landen stijgt de export, 
maar iedereen klaagt over de ontwikkeling van de 
wereldhandel, hoewel dat niet uit cijfers blijkt. 
Als je naar de exportcijfers kijkt, zien we juist een 

toename van de buitenlandse handel. In Japan lijkt 
Abenomics nauwelijks iets te hebben uitgehaald. 
Nu lijken andere landen aan de beurt om de 
wereldeconomie een impuls te geven, maar eens is 
dat effect uitgewerkt. 
“De centrale banken hebben enorme 
stimulatiepakketten uitgerold en de Japanners 
hebben het helemaal gek gemaakt door ook 
gewoon aandelen te kopen. Hierdoor is de 
beursindex wel opgedreven en is er een 
bepaalde vorm van welvaart gecreëerd. Los van 
de institutionele beleggers, is een beperkt deel 
van de bevolking bezig met beleggen en wordt 
dus maar voor een heel beperkt deel van de 
samenleving welvaart gecreëerd. We krijgen 
hierdoor een grote kloof tussen arm en rijk. Daar 
komt nog eens bij, dat door de lage inflatie de 
schulden reëel blijvend hoog worden. Volgende 
generaties zullen hier ernstige hinder van 
ondervinden.”

Sommigen voorspellen dat de euro/dollar zal dalen 
tot beneden de 1,00. Wat is uw visie op de euro/
dollar? Dreigt een lagere dollar niet te zorgen voor 
een valutaoorlog? China lijkt er in ieder geval weinig 
voor te voelen, want zij heeft een ‘Wereldbank’ 
voor Azië opgezet. Veel westerse landen willen zich 

aansluiten. Het geeft aan dat men wereldwijd op 
zoek is naar een nieuwe vorm van financiering van 
de economie. De dollar is de afgelopen maanden 
fors gestegen. Wat is uw visie op de dollar.
“De hoge dollar doet veel Amerikaanse bedrijven 
al veel pijn. Ook geloof ik niet dat je een 
valutabeweging kunt voorspellen door alleen 
maar te extrapoleren. Ik zie dus een lagere dollar 
en een draai in de trend.”

Europa, liever gezegd de eurozone, staat aan 
de vooravond van een verkiezingengolf. Het 
populisme rukt op. Sommige landen hebben zware 
hervormingen doorgevoerd, zoals Spanje. Andere 
landen hebben daar moeite mee, met als sprekend 
voorbeeld Griekenland. Hoe kijkt u tegen Europa/
de eurozone aan over een periode van 10 jaar. Is 
de band versterkt of is de eurozone uiteengevallen 
in een aantal blokken. In ieder geval zien we dat 
politici een beleid blijven voeren van pappen en nat 
houden, terwijl zowel bankpresident Draghi van de 
ECB als de financiële markten van mening zijn dat 
hervormingen onvermijdelijk zijn.
“Het mooie van politiek is dat je klaarblijkelijk 
niet de waarheid hoeft te vertellen tegen je 
kiezers. Bezuinigingen zijn geen populaire 
verhalen en deze zullen dan ook naar de 
achtergrond gaan. Niemand wil de tering naar de 
nering zetten. We hebben in micro al de gevolgen 
van populisme gezien bij kleine verkiezingen in 
Schotland. Door een grotere rol voor Europa zie 
je dat de kiezer juist meer lokaal wil. Mensen 
houden niet van veranderingen en proberen dit 
zo tegen te houden. Ik zie Griekenland wel uit 
de e uro stappen, maar ik zie dit als positief. Als 
men een eigen valuta heeft kan men zich uit de 
problemen devalueren en wordt het een heel 
goed vakantieland.”

U opereert ook als fondsmanager door een actief 
fonds te beheren. Is actief beheer een voorwaarde 
om een beter rendement te behalen.
“Ik heb de afgelopen 15 jaar in een openbare 
portefeuille op een website en daarvoor in andere 
media, voor klanten en prive, bewezen dat je met 
een actief beleid het veel beter kan doen dan de 
markt. Je moet dan wel de tools en de kennis 
hebben om echt anders te zijn dan de index en 
dus ook je posities in het fonds mag beschermen 
tegen ongewenste marktbewegingen. Het For 
Tomorrow Actief Fonds Offensief dat ik beheer 

IK ZIE HET ALS POSITIEF 
ALS GRIEKENLAND UIT 

DE EURO STAPT

heeft die vrijheid. Het is dan veel eenvoudiger om 
in neergaande markten veel betere rendementen 
te scoren dan in opgaande. Toch moet je er ook 
niet te gemakkelijk over denken. De meeste 
fondsmanagers verliezen geld bij een daling 
terwijl van mij verwacht wordt juist dan geld te 
verdienen.”

Een belegger belde in het verleden zijn 
commissionair in effecten voor een opdracht. Nu 
logt hij in op het computersysteem van een broker. 
Alleen worden de eisen steeds strenger, want de 
broker moet eerst aan een vorm van prijsvergelijking 
doen voordat de opdracht kan/mag worden 
uitgevoerd. Dat is toch een onbegonnen zaak?
“De markt is heel technisch en ICTgedreven 
geworden, wij werken daarom samen met een 
grote Amerikaanse partij. Orders worden via het 
‘Smart Order Routing’ de wereld rond geleid op 
zoek naar de beste prijs en dat alles tegen lage 
kosten. Het is een onbegonnen zaak als een 
kleine partij dat zelf zou moeten doen.”

Een Amerikaanse ondernemer die diverse 
netwerken voor brokers heeft opgezet, zei enkele 
jaren geleden tegen mij: “Eddy vergeet al die 
verschillende transactiesystemen. De toekomst is 
dat beleggers rechtstreeks zaken met elkaar doen, 
dus zonder tussenkomst van een platform van een 
broker of een bank.” Wat denk jij. Heeft deze man 
gelijk?
“Nee, ik geloof dat platformen zekerheden 
geven over of de order en hoe de order is 
uitgevoerd. Directe handel, inhouse matching 
en OTC business geven juist intransparantie 
en de belegger is gebaat bij zekerheid en 
transparantie.”  

PASPOORT 
NAAM 
C.A. Smit

BURGERLIJKE STAAT 
Gehuwd met de leukste vrouw

KINDEREN 
Twee: een zoon (Stijn) en dochter (Roobin)

HOOGST GENOTEN OPLEIDING 
Havo, aangevuld met vele interne en 
aanvullende opleidingen o.a. INSEAD

HOBBY’S 
Effectenhandel, muziek, lezen, sport 
(hardlopen, fitness, bootcamp) vroeger (door 
gebrek aan tijd) zeilen, roeien en Wing Chun 
Kung Fu  

GEWERKT BIJ 
ABN Amro, MeesPierson, Wesselius Effecten, 
Rabo Securities, Dexia en Day trader.

HUIDIGE FUNCTIE 
Algemeen directeur, Today’s Beheer & 
Brokers Holding en fondsmanager van het 
For Tomorrow Actief Offensief fonds.  

WERKGEVER 
Zelf baas en oprichter

SOORT BEDRIJF 
Broker, vermogensbeheerder en fondshuis

MOOISTE/LEUKSTE VAKANTIE 
Amerika, rondreis Florida lekker eten, 
genieten van auto’s, heerlijk weer, mooie 
musea (Dali Museum, St Petersburg) 
bezienswaardigheden en natuur. 

INDRUKWEKKENDE FILM 
Schindler’s List, Intouchables, Wall Street

INDRUKWEKKEND BOEK 
Ravi Batra - the Great depression of 1990, 
een boek met voorspellingen over de 
toekomst en de cycli in mensheid. Nassim 
Nicholas Taleb - Fooled bij Randomness 
maar ook John Kenneth Galbraith - Great 
Crash, 1929 

LIEVELINGSMUZIEK 
Jaren tachtig (o.a. ABC, Depeche Mode, 
Simple Minds, Heaven17, Spandau Ballet), 
Faithless, Underworld, maar ook klassiek.

FAVORIET ETEN 
Toscanini Amsterdam (Italiaanse keuken 
puur,eerlijk en eenvoud), maar ook Nippon 
Teppanyaki (Japanner van de plaat)
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