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 Door de coronapandemie is kunstmatige intelligentie 
(Artificial Intelligence, AI) in een enorme stroomversnelling 
terechtgekomen. In deze uitzonderlijke omstandigheden 
zien bedrijven zich gedwongen de omgang met intelligente 
automatisering opnieuw te doordenken, waardoor AI-
technologieën sneller van de tech- en internetsectoren 
doorstromen naar de bredere economie. Bedrijven die vroeg 
instappen staan enorme concurrentievoordelen te wachten.

 Hoewel de heilige graal van “kunstmatige algemene 
intelligentie” nog niet binnen handbereik is, zullen de 
praktische toepassingen van AI in de huidige vorm 
verregaande economische gevolgen hebben. Vandaag de 
dag werkt AI het best met duidelijk omkaderde opdrachten 
en grote hoeveelheden data om de algoritmes goed te 
kunnen trainen.

 De komende drie tot vijf jaar al zal AI de economische 
bedrijvigheid een forse impuls geven. Bedrijven zetten AI 
in om op kosten te besparen, hun omzet te doen toenemen 
en disruptie te faciliteren, hoewel het momenteel nog in 
de kinderschoenen staat. Net als pc’s en andere breed 
inzetbare technologieën zoals elektriciteit en het internet,  
zal AI een krachtige drijfveer achter economische 
waardecreatie worden.

 Aan actieve portefeuillebeheerders de taak om “zakelijke 
supersterren” te vinden die AI doeltreffend inzetten om 
hun concurrentievermogen aan te scherpen en met kop en 
schouders boven hun sectorgenoten uit te groeien. AI vindt 
zijn weg naar iedere sector; het is slechts de vraag hoe snel. 
Op termijn zullen veel aandelen in een beleggingsportefeuille 
ervan doordrenkt zijn.

 AI zal onoverbrugbare “economische slotgrachten” 
voortbrengen waarmee bedrijven hun concurrentievoordeel 
kunnen op- en uitbouwen. Pioniers in AI komen binnenkort 
in een opwaartse spiraal terecht: voortuitgang in AI leidt 
tot betere producten en diensten, waar meer gebruikers 
op afkomen, waar meer gegevens van te verzamelen zijn, 
waardoor AI zich nog verder kan ontwikkelen. Deze cyclus 
helpt bedrijven ook de beste mensen aan te trekken en hun 
winstgevendheid te ontwikkelen, waardoor er nóg meer in 
AI geïnvesteerd wordt. Pioniers in AI zullen hun rendement 
op geïnvesteerd kapitaal aanzienlijk kunnen opschroeven. 
Ondertussen staat een aantal ondergewaardeerde bedrijven 
voor forse risico’s voor hun bedrijfsmodel, waardoor ze over 
tien jaar mogelijk niet meer bestaan.
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Belangrijke informatie: Alleen voor professionele en/of gekwalificeerde beleggers (niet te gebruiken voor, of te overhandigen aan retailklanten). Dit is een marketingdocument. Dit document is uitsluitend ter informatie bedoeld 
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dit document aan bod komen, worden uitsluitend ter illustratie opgevoerd, zijn onderhevig aan verandering en mogen niet opgevat worden als een aanbeveling om te kopen of te verkopen. Er wordt geen uitspraak gedaan over de 
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Authority (DFSA). Voor distributeurs: Dit document is bedoeld om distributeurs informatie te verstrekken over producten en diensten van de Groep en mag niet verder worden verspreid. Voor institutionele cliënten: De informatie 
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