
“W
e moeten ons beseffen en

vooral accepteren, dat als A

komt, het niet betekent dat

automatisch daar ook B op volgt. De voor-

spelbaarheid en samenhang van veel

zaken is weg. De Centrale Bank in Europa

probeert al vijf jaar lang de inflatie te

laten stijgen, pompen honderden miljar-

den in de economie, maar er is geen effect.

Trump wordt gekozen en wat gebeurt er?

De inflatie (en dus de lange rente) stijgt,

dat had niemand bedacht. Met alle scena-

rio’s was rekening gehouden, zeker met

die van lagere koersen. Maar dit scenario

stond niet in de analyses!

“Ik ben erg van de rust en het overwegen,

reageren op de markt vanuit mijn ratio,

kijken naar cijfers en lijnen. Het heeft

geen zin om elke dag met alle winden mee

te willen waaien. Om je helemaal  gek te

laten maken door dagelijkse fluctuaties,

RTL7 en je buurman. De markt overdrijft

altijd, zowel naar boven als naar beneden

toe, dat komt door de emoties in de markt.

Door rust en overzicht te houden, je koers

te houden, kun je kansen herkennen.  Je

moet soms niets doen en soms heel snel

reageren. Beide zaken beheersen wij denk

ik.”

Schrijnende tweedeling
Ook in 2016 bleek weer dat de ruimte tus-

sen winst en verlies flinter dun is. Er

waren voorbeelden te over. Onzekerheid

heerst niet alleen in de markt, nee, het is

vooral maatschappelijk  heel breed.

“Steeds meer mensen weten het niet meer,

zijn het spoor gewoon bijster, ze hebben

geen grip meer op wat er komt en gebeurt.

De onzekerheid neemt alleen nog maar

toe. Er is zoveel informatie, er is zoveel

hectiek, beweging, dreiging, negatieve

invloeden, onzekerheid door mondialise-

ring en zoveel polarisatie alleen al in ons

land. Wat moet je binnen dat spectrum,

welke keuzes maak je, het is het verschil

tussen winst en verlies, ook als je niets

doet.”

“Wat we weten is dat de

economische groei

voor enige rust gaat

zorgen, omdat dat

effect sorteert. Bij groei

stijgt de rente. De ECB

vermindert haar miljar-

deninjecties in Europa,

omdat het onvoldoende

helpt. Wat nodig is is de groei, want dan

stijgt de rente en die groei wordt steeds

duidelijker, het gaat echt beter met de eco-

nomie. Waar ik wel grote zorgen over heb,

is de toenemende tweedeling in de maat-

schappij, dat is niet goed. Die tweedeling

wordt schrijnender, zichtbaarder in 2017.

Eigenlijk worden veel zaken waarover we

in 2016 enorme twijfels hadden zoals de

Brexit, de verkiezing van Trump, het voor-

zichtige herstel van de economie, heel erg

zichtbaar in 2017. Wat gezaaid is in 2016,

oogsten we in 2017.”

De norm van pieken en dalen

“Er komt langzaam aan weer meer stabili-

teit. China stabiliseert na jarenlange pie-

ken in de groeicijfers. Wat nog wel een

vraag is natuurlijk, wat betekent de ver-

kiezing van Trump voor Azië? Als Trump

muren wil opwerpen, importheffingen wil

door zetten, dan kan dat negatief effect

hebben voor een aantal markten; maar

ook daarvoor geldt, eerst zien dan geloven.

Europa zal meer profiteren van de econo-

mische groei, de rust keert er terug. En

eerlijk is eerlijk, daarom zitten wij vooral

in Europa, bijna niet in de VS, niet in

Afrika, nauwelijks in Japan want dat zal

eerst grondig z’n economie moeten her-

vormen. Ook als Trump een succes wordt,

dan zal de dollar stijgen en daarmee de

rente, waar vooral weer onze multinatio-

nals van profiteren. De aandelenwaarde-

ringen in Europa zijn ook nog veel lager

dan in de VS door onder meer politieke

besluiten. Nee, wij blijven de accenten in

onze portefeuille hier leggen.”

Pieken en dalen in de markt, hoe ga je

daarmee om? “Dat is inderdaad een gege-

ven aan het worden, de pieken en dalen in

de markt, de enorme fluctuaties, het rea-

geren op hypes. Dat neemt voorlopig niet

af, maar het is vooral ‘normaler’ geworden.

Waar het om gaat is wat je op die kritische

momenten juist wel of niet doet, de vraag

is dus steeds meer of je je er door moet

laten leiden, want waar het de ene dag

plots omhoog gaat, gaat het een dag later

vaak pijlsnel weer naar beneden. En daar

komt relativeren om de hoek kijken.

Kijken wat er gebeurt, is het een waan van

dat moment, wat is de betekenis van een

plotselinge beweging? Relativeren, vooral

dat, we doen het steeds vaker, we moeten

ook wel. Ik denk dat relativeren het woord

van 2017 wordt.”

Het noorden is thuis
Je bent succesvol, het aantal klanten

neemt toe, waar gaat het heen? “Het is

geweldig om te zien wat er allemaal de

laatste paar jaar is gebeurd, echt, het is de

waardering voor de manier waarop we

ons werk doen, het vertrouwen dat men-

sen ons geven om hun vermogen te behe-

ren. We hebben laten zien dat er geen ver-

rassingen zitten in ons beleid, we doen het

zoals we het altijd hebben gedaan. We zijn

ondanks toenemende spanningen en hec-

tiek in de markt onszelf gebleven, we heb-

ben altijd dezelfde stabiele koers gevolgd.

Full time aandacht voor de klant, consis-

tent en gedegen, transparant en met een

scherpe focus. Dat heeft veel opgeleverd

en ook daarvoor geldt, relativeren. We

hebben klanten in heel Nederland en

daarbuiten, maar we kijken toch zeker ook

naar het noorden, met het besef dat dit de

plek is waar we begonnen zijn en waar we

niet voor niets nog steeds zitten: hier pas-

sen we. ’n Beetje nuchter blijven, de focus

en relativering past de markt en onszelf,

het verklaart onze groei in het noorden,

ons thuis.” 

edwin wierda
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Verrassingen op wereldschaal als de verkiezing

van Trump en de Brexit , de toenemende

polarisatie, onverwachte stijgers en dalers op de

beurs, het zijn zaken waarop de

vermogensbeheerder voor z’n klanten actie

moet ondernemen.  Ligt de broodnodige rust

die je nodig hebt niet gewoon verankerd in het

noorden? Vermogensbeheerder edwin Wierda

over het normale van pieken en dalen en het

relativeren van succes.

Relativeren en
noordelijke nuchterheid
de woorden van 2017
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