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2021 was een fantastisch aandelenjaar 

 

We sluiten 2021 af als een fantastisch beleggingsjaar met goede rendementen voor 

risicovolle beleggingen. Ondanks verschillende coronavarianten en haperingen in 

aanvoerketens van goederen hebben aandelen wereldwijd een rendement van circa 

25% gehaald. Oplopende rentes, afbouw van het opkoopprogramma van de Fed en 

zorgen over hogere inflatie hebben aandelenkoersen nauwelijks getart, maar hebben 

bij vrijwel alle obligatie categorieën voor negatieve rendementen gezorgd.*  

           .  

2021 heeft zich vooral gekenmerkt als een jaar waarin de mensheid, dankzij innovatie 

en vaccinontwikkeling, de coronapandemie enigszins de baas is geworden. 

Dientengevolge is de wereldeconomie grotendeels weer open gegaan, al voelt dat 

nu in Nederland heel even niet zo. Er was en is veel overheidssteun en de centrale 

banken houden de rentes laag en bieden financiële steunprogramma’s. Die steun 

wordt nu langzaamaan teruggetrokken en dat maakt dat we in een transitie zitten. 

Vooruitkijkend naar 2022 moet de economie op eigen kracht vooruit. Datzelfde geldt 

voor de aandelen- en obligatiekoersen, zodat dit ook de titel is voor onze Jaarvisie op 

2022. 

 

Wat de transitie naar een nieuwe fase vooral gaat kenmerken is een beleidsomslag 

op meerdere fronten. Naast overheidssteun is in deze slotfase van de 

coronapandemie reeds duidelijk dat de activiteit in de economie in verhoogde mate 

digitaal blijft. Dat brengt kansen met zich mee voor bedrijven die dit omarmen, maar 

ook risico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van cyberveiligheid.  

 

 

  

*Afhankelijk van uw risicoprofiel en uw beleggingsconcept pakt dit wisselend voor u uit. 
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Verder komt de beoogde streefdatum van de klimaatdoelen die 

in Parijs in 2015 zijn afgesproken dichterbij maar zijn de 

uitdagingen er niet minder op geworden. De hoop die de 

coronapandemie ons heeft gegeven is dat als we onze krachten 

verenigen we heel veel positiefs in korte tijd kunnen 

bewerkstelligen. Toch heeft corona ons ook van die 

klimaatdoelen afgeleid en de transitie die we nu moeten maken 

om die doelen te realiseren is enorm. Daaruit moet ook een 

grote beleidsomslag volgen op zowel overheidsbeleid als in het 

bedrijfsleven en bij consumenten.  

 

Tot slot, staan de geopolitieke ontwikkelingen ook niet stil. 

President Biden probeert in de Verenigde Staten de koers wat te 

wijzigen. De Amerikaanse congresverkiezingen in november 

zullen uitwijzen of hij voldoende steun krijgt voor zijn beoogde 

beleidsomslag. Ook in Frankrijk zijn er in 2022 verkiezingen. In 

China heeft Xi Jinping het roer omgegooid ten aanzien van de 

vastgoedsector. Zijn keuze om de lucht uit de bubbel in die 

sector er langzaam uit te laten lopen is moedig, maar ook niet 

zonder risico’s voor het groeitempo van de Chinese economie. 

De Verenigde Staten en China lijken ieder hun eigen 

technologie pad in te slaan. De recent aangekondigde plannen 

van de EU om 300 miljard euro te willen investeren om de 

invloed van China mede op dit front tegen te gaan, Global 

Gateway genaamd, draagt bij aan een verder uiteendrijven van 

deze drie grootcontinenten.  

 

Er staat ons, met andere woorden, het een en ander te wachten 

in 2022. Wat deze trends betekenen en wat werkelijk de eigen 

kracht voorwaarts van de verschillende beleggingen zullen zijn, 

zetten wij graag in de rest van deze Jaarvisie nader voor u 

uiteen.  

 

Basisscenario - Op eigen kracht vooruit 

Groei zwakt af, maar blijft boven trend (70%) 

De wereldeconomie moet in 2022 met afnemende steun van 

overheden en centrale bankiers meer op eigen kracht vooruit. 

De groei van de wereldeconomie zwakt niet alleen af vanwege 

minder overheidssteun, maar ook door de impact van inflatie op 

consumentenbestedingen en een afzwakkende groei in China 

door problemen in de vastgoedsector. Een harde landing van de 

Chinese economie is niet waarschijnlijk. Beleidsaanpassingen 

om de neerwaartse druk op de Chinese economie te 

verminderen, zijn ingezet en zullen een vervolg krijgen in 2022. 

Financiële stabiliteit heeft echter de hoogste prioriteit, waardoor 

een forse kredietimpuls uit zal blijven.  

 

De groei van de wereldeconomie neemt hierdoor weliswaar af, 

maar blijft boven het niveau van voor de pandemie met ruimte. 

Een groei van 3,9% biedt in ons basisscenario ruimte voor een 

solide winstgroei. De periode van uitbundige winstgroei ligt 

echter achter ons. Onderliggend blijft er wel sprake van een 

solide vraag, wat een bodem legt onder de groeivertraging. De 

financiële positie van consumenten is gemiddeld genomen 

beter dan voor de crisis en de bereidheid om 

bedrijfsinvesteringen te doen blijft met goed gevulde 

orderboeken groot.  

 

De aanhoudende inflatiedruk in de komende maanden en de 

positieve ontwikkeling op de Amerikaanse arbeidsmarkt maken 

dat de Fed het opkoopprogramma sneller terugbrengt. Hiermee 

wordt de weg geopend voor een vervroegde 

verkrappingscyclus. De (onzekerheid over) inflatie blijft voorlopig 

hoog, maar de inflatiedruk neemt in de loop van 2022 af. We 

zien voor afnemende inflatiedruk drie ontwikkelingen: de 

basiseffecten nemen af, de onbalans tussen vraag en aanbod 

vermindert en een loonprijsspiraal blijft uit. Afnemende 

inflatiedruk betekent ook dat we het risico van een forse 

verkrapping door de Fed klein achten in ons basisscenario. Ze 

zullen niet genoodzaakt zijn om vol op de rem te trappen. Maar 

de periode van alsmaar meer liquiditeitsimpulsen is voorbij.  

Waar de Fed zich opmaakt voor verkrapping en de markt 

rekening houdt met drie renteverhogingen, kijkt de ECB de kat 

uit de boom. Hoewel het noodprogramma (PEPP) in het eerste 
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kwartaal van 2022 afloopt, zien we een eerste renteverhoging in 

2022 niet gebeuren.  

 

De belangrijkste implicatie van de beleidsomslag is dat met 

minder nieuwe liquiditeits- en afnemende fiscale impulsen in 

2022 een aanjager voor financiële markten wegvalt. Maar de 

beleggingsomgeving blijft in ons basisscenario gunstig voor een 

risk-on positionering in de portefeuille. Er is in ons basisscenario 

ruimte voor een beweging van de 10 jaars rente in de VS in een 

brede range van 1% tot 2%, waarbij we rekening houden met 

een 10 jaars rente van 1,1% eind 2022. De pijngrens voor 

aandelen komt niet in zicht, zolang er sprake is van een 

negatieve reële rentes en positieve winstgroei. Ook de kans op 

kredietopslagen die naar boven uitslaan, achten we beperkt 

vanwege de solide financiële positie bij bedrijven, aanhoudende 

winstgroei, lage default rates en beperkte 

herfinancieringsrisico’s. We gaan dus uit van gelijkblijvende 

kredietopslagen en koers-winstverhoudingen.  

 

Het rendementsverschil tussen aandelen en obligaties neemt 

hierdoor in vergelijking met 2021 af, maar die blijft positief 

doordat het rendementsperspectief van obligaties slecht blijft. 

Slechts een beperkte rentestijging is voldoende om het 

totaalrendement op obligaties negatief te doen uitslaan.  

 

Alternatieve scenario – Stagflatie light 

 

Herstel hapert, inflatiedruk houdt aan (20%) 

2022 pakt heel anders uit als de groei sterk tegenvalt en 

inflatiedruk aanhoudt. De groei kan veel harder terugvallen door 

een combinatie van factoren als: 1) vaccinaties niet effectief 

blijken voor nieuwe virusvarianten en langdurig gevolgd 

worden door harde lockdowns in meerdere landen, 2) als in 

China de groeivertraging veel harder doorzet en 3) 

consumenten door koopkrachtverlies vaker sterker dan 

verwacht de hand op de knip houden.  

 

Zo kunnen nog meer toeleveringsproblemen als gevolg van 

wijdverbreide lockdowns de inflatiedruk langer in stand houden. 

Het resultaat is een combinatie van stagnerende economische 

groei en hoge inflatie. Echter we spreken in dit geval niet van 

een traditioneel stagflatiescenario, omdat de verschillen met de 

jaren ‘70 te groot zijn. Zo is bijvoorbeeld de olie-intensiteit van 

de wereldeconomie sinds de jaren ‘70 gehalveerd, waardoor een 

sterke stijging van de olieprijzen minder ontwrichtend is voor de 

wereldeconomie. Ook is de macht van vakbonden veel minder 

groot dan in de jaren ‘70, waardoor de tractie van hogere 

inflatieverwachtingen op de lonen minder sterk is. Een 

loonprijsspiraal is daardoor minder waarschijnlijk.  

 

De kans op dit scenario is toegenomen, maar achten we met 

20% laag.Een stagflatie light scenario is desondanks slecht voor 

een risk-on positionering in de portefeuille. Het vergroot het 

risico van een winstrecessie, waardoor aandelen uit de gratie 

raken. Een afwaardering van aandelen is hiervan het gevolg. Ook 

kunnen door verslechtering van de financiele resultaten 

kredietopslagen stijgen. Dit scenario leidt tot een vlucht naar 

veilige havens, waardoor staatsobligaties en de dollar in trek zijn. 

Risicovolle beleggingen als high yield obligaties en obligaties uit 

opkomende markten raken eveneens uit de gratie.  
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Impact van nieuwe virusvarianten in 2022 

De nieuwe Omicron variant (en andere varianten) van het coronavirus 

brengt(en) onzekerheid met zich mee voor de groei in 2022. Zolang in 

opkomende markten vaccinatiegraden laag zijn, moeten we rekening 

houden met nieuwe varianten. Maar het is onwaarschijnlijk dat de effecten 

op de economie net zo groot zullen zijn als bij de eerste uitbraak. Niet alleen 

laten voorlopige resultaten zien dat de ziekteverschijnselen van Omicron 

mild zijn, vaccins zijn relatief snel aan te passen en medicijnen om het 

ziektebeeld te verzachten, zijn in de loop van 2022 voorhanden. Bovenal 

hebben consumenten en ondernemers een aanpassingsproces 

doorgemaakt, waardoor beter met de pandemie kan worden omgegaan en 

de economische impact met elke nieuwe golf kleiner wordt.  
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Alternatieve scenario – Inflatie boom 

 

Hoge groei en hoge inflatie (10%) 

Het scenario van inflatie-boom achten we minder waarschijnlijk, 

gezien de afzwakking van het economisch momentum. Het 

scenario is echter niet geheel uit te sluiten als de pandemie niet 

langer een wereldwijd probleem vormt, snel endemisch wordt, 

beperkingen in zijn geheel worden weggehaald en de 

inhaalvraag zeer sterk blijkt te zijn. De extra besparingen die 

wereldwijd in de biljoenen lopen, worden hiervoor 

aangesproken en de bereidheid om bedrijfsinvesteringen te 

doen krijgt een verdere impuls. Met negatieve reële rentes en 

het vooruitzicht op een sterk positief rendement op 

geinvesteerd vermogen is hier meer dan voldoende ruimte voor. 

De oplopende inflatie krijgt door deze uitbundigheid ook een 

vervolg. De spanning op de toeleveringsketens houdt aan, 

omdat het aanbod de vraag, ondanks eerder gedane 

investeringen, niet kan bijbenen.  

 

 

 

De risicobereidheid op de beurzen houdt eveneens langer aan, 

doordat de periode van sterke winstgroei van 2021 een verder 

vervolg krijgt. Tegelijkertijd zullen lange rentes sterk oplopen, 

omdat markten ervan overtuigd zijn dat de centrale bankiers te 

laat reageren. Een vlucht uit veilige havens betekent ook een 

zwakkere dollar. Dit heeft een belangrijke dynamiek op de 

aandelenbeurzen tot gevolg. Groeiaandelen doen een stap 

terug, door de hogere verdisconteringsvoeten, terwijl waarde en 

cyclische aandelen sterk het voortouw nemen. Regionaal doen 

markten buiten de VS het beter, vanwege de lagere 

waarderingen en door meer inhaalpotentieel voor de 

winstgroei. Het aandelenrendement wordt desondanks door de 

dominantie van groeiaandelen gedrukt. In de 

obligatieportefeuilles presteren beleggingen die sterk meeveren 

met de aandelenmarkten relatief goed. High yield obligaties en 

opkomende markten obligaties doen het beter dan investment 

grade bedrijfsobligaties. Maar de ruimte voor verdere daling van 

de kredietopslagen is beperkt, terwijl de lange duratie pijn doet. 

Hierdoor zal het totaalrendement van deze categorie per saldo 

negatief zijn. Wel is het verlies kleiner dan voor staatsobligaties, 

waardoor een risk-on positionering in relatieve termen te 

prefereren is.  

 

Goed aandelenjaar verwacht maar 

minder buitensporig 

Voor 2022 houden we vast aan een overweging van de 

aandelenpositie vanwege een bovengemiddelde 

groeiverwachting van de wereldeconomie, de aanhoudende 

lage rentes in het basisscenario en een relatieve lage waardering 

ten opzichte van obligaties. Wel verwachten we voor komend 

jaar minder uitbundige aandelenrendementen, doordat de 

winsten zullen normaliseren en de centrale banken het voet van 

het gaspedaal zullen halen.  

 

Met de afnemende steun vanuit centrale banken zullen de 

financiële markten het op eigen kracht moeten doen. Dit 

betekent niet dat daarmee de rol van centrale banken is 

uitgespeeld. Rentes zullen naar alle waarschijnlijkheid laag 

blijven. De financieringslasten van bedrijven en huishoudens 

blijven daarmee onder controle. De implicatie van de omslag in 

het beleid is wel dat een belangrijke aanjager voor hogere 

koersen in kracht afneemt. Van invloed op de winstgroei is hoe 

de economie zich komend jaar zal ontwikkelen.  We verwachten 

dat de groei in kracht zal afnemen, maar desondanks boven 

trend zal blijven, gestuwd door bedrijfsinvesteringen en 

uitgestelde consumentenbestedingen. Ook zal de inflatie naar 

verwachting nog hoger blijven dan voor de crisis. Wel zal door 

het wegvallen van de basiseffecten en de afnemende 

problemen in de ketens de inflatie volgend jaar geleidelijk gaan 

dalen. Daarnaast gaan we ervan uit dat de winstmarges ondanks 

de gestegen kosten nog rond de huidige hoge niveaus kunnen 

blijven. Over het algemeen zien we namelijk dat voor 



Rabobank  Beleggingsstrategie Visie 2022  6 
 

 

beursgenoteerde bedrijven de hogere inputkosten worden 

doorbelast naar de consument. Bovendien helpt de digitale 

versnelling om efficiënter te werken. Hierdoor zal de margedruk 

voor bedrijven meevallen en hoog blijven waardoor de 

winstgroei volgend jaar positief kan uitpakken, zelfs als de 

omzetgroei wat terugloopt door de afnemende economische 

groei. We verwachten voor de wereldindex nog altijd een 

positieve winstgroei van 5% à 10%.   

 

Waardering 

De koers-winstverhouding (forward k/w) van de wereldindex is 

in historisch perspectief relatief hoog. Dit komt vooral voor 

rekening van Amerikaanse aandelen die de hoogste waardering 

hebben en verreweg de grootste weging hebben in de index. 

De hoge absolute waarderingen van aandelen zullen op de 

korte termijn niet de trigger zijn voor een correctie, maar zetten 

wel een rem op het rendementspotentieel voor aandelen. Voor 

2022 verwachten we daarom niet dat de forward k/w zal stijgen. 

Gecorrigeerd voor de lage rente en inflatie valt de hoge 

waardering van aandelen echter mee.  

 

 

 

De risicopremie, bepaald door de omgekeerde k/w verhouding 

te nemen en daarvan de risicovrije rente af te trekken, is namelijk 

nog steeds relatief hoog. Voor de Amerikaanse aandelen is dat 5 

à 6%, voor Europese aandelen ruim 6%. Voor het nemen van 

aandelenrisico wordt je als belegger dus gecompenseerd. Voor 

de benchmark (MSCI ACWI) zien we een dividendrendement 

van bijna 2%. Dit is in vergelijking met het effectieve rendement 

op de obligatieportefeuille van 1,4% nog altijd ruim. De 

waardering voor aandelen is daarom in vergelijking met 

obligaties nog steeds laag. De beste rendementen zijn naar onze 

mening daarom nog in de aandelenmarkt te behalen. Bij 

gelijkblijvende waarderingen, verwachten we op basis van de 

dividend- en winstontwikkeling een rendement van ca. 5 tot 

10% voor 2022.  

 

Risico 

Wel zal de marktomgeving volatieler kunnen zijn als centrale 

banken zich geleidelijk wat meer terug zullen trekken uit de 

markten. Vanuit de inflatiehoek zien we alleen een uitdagende 

omgeving voor aandelen als er een loon-prijsspiraal gaat 

ontstaan. De pandemie heeft vraag en aanbod verstoord, wat 

zorgt voor oplopende prijzen. Hoe de inflatie zich zal 

ontwikkelen, is nog onduidelijk. Centrale banken houden 

daarom ook een slag om de arm. Als de inflatie een meer 

structureel karakter krijgt, zullen centrale banken overgaan tot 

snellere afbouw van de steun.  Dit is een risico voor de 

aandelenmarkt. De ontwikkeling van de lonen zijn cruciaal om te 

bepalen of de hoge inflatie een structureler karakter gaat krijgen.  

 

Accenten op markten buiten VS en 

duurzame thema’s 

De vooruitzichten voor de regio’s en thema’s zullen vooral 

bepaald worden door de winstgroei, inflatie en rente. Voor de 

regio’s verwachten wij dat een combinatie van cyclisch en 

defensief in deze onzekere tijden de beste mogelijkheden biedt. 

Qua thema’s biedt een combinatie van innovatieve en 

duurzame groei goede kansen.  

 

Een deel van de aandelenportefeuille wordt ingevuld met de 

wereldindex, rekening houdend met onze criteria voor 

duurzaamheid. Noord-Amerika behaalde de afgelopen vier jaar 

hoge rendementen en liet de andere regio’s achter zich. De 

waardering van Noord-Amerika ligt 40% boven die van Europa 

en dat is bijna drie keer zo hoog als het langjarige gemiddelde 

(25 jaar) . De kans is groot dat in de loop van 2022 Europese 

aandelen de wind sterker mee gaan krijgen. Met een rendement 

van 25% presteerde Europa al duidelijk beter dan Aziatische 

beleggingen, maar de waardering geeft met een koers-

winstverhouding van nog geen 15 ruimte voor expansie.  
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Die ruimte is er ook bij de winstgevendheid. Waar de 

Amerikaanse winsten sinds 2006 zijn verdubbeld, komen de 

Europese winsten daar dit jaar pas weer in buurt. De lagere 

eurokoers zal in de loop van het jaar enig concurrentievoordeel 

en exportgroei opleveren. Op korte termijn zetten de oplopende 

inflatie en hogere energieprijzende marges en bestedingen 

onder druk. Maar de hoge volumegroei heeft een nog groter 

positief effect. De opkomende landen hebben minder steun van 

overheden en centrale banken en de vaccinatiegraad blijft ook 

nog eens achter. Die blijven in 2022 dan ook nog hinder 

ondervinden. Tegelijkertijd is er veel negatief nieuws in de 

prijzen verwerkt, waardoor meevallend nieuws een sterk positief 

effect kan hebben op de koersen. 

 

 

 

Herstel na lockdowns pleit voor cyclische en defensieve insteek  

Binnen onze aandelenportefeuilles willen wij in kunnen spelen 

op economische ontwikkelingen en op langjarige trends. Het 

macrodeel van de aandelenportefeuille houdt rekening met de 

conjuncturele, politieke en monetaire bewegingen. De 

economische cyclus zit nog in de expansiefase. De industrie 

startte weliswaar als eerste op, maar door tekorten aan 

onderdelen en terughoudendheid bij de consument is het 

groeipotentieel nog groot.  

 

Met posities in Duitsland, AC Azië exclusief Japan, small caps in 

opkomende markten en Japan spelen we in op dit cyclische 

groeipotentieel. De autosector is voor deze beleggingen een 

belangrijke component. De afzet en marges in de autobranche 

liggen onder druk door tekorten aan onderdelen en de transitie 

naar elektrisch, maar de inhaalvraag, prijsverhogingen en een 

grote behoefte aan een eigen vervoermiddel in tijden van 

besmettingsgevaar zorgen voor compensatie. Wij verwachten 

dat in de loop van de komende maanden de onderdeeltekorten 

hun dieptepunt achter de rug hebben. Leveranciers in de hele 

aanvoer- en productieketen hebben immers eerder en meer 

besteld dan ze in voorgaande jaren deden om nee-verkopen te 

voorkomen. Dat ging ten koste van leveranties aan de auto-

industrie. Er zou een draai kunnen optreden, als het tekort 

opeens omslaat in een overschot. De tekenen zijn nog broos, 

maar leveranties versnellen en de prijsstijgingen voor 

containervervoer zwakken af. Daardoor kan de kostenstijging 

voor veel bedrijven afnemen, leidend tot een winstgroei van 

zo’n 5% tot 8%.  

 

In Duitsland en Japan kunnen de regeringswissels voor nieuw 

elan zorgen, mede door de focus op digitalisering en 

verduurzaming die ook kansen voor de aandelenmarkten 

bieden. Omdat cyclische beleggingen kwetsbaar zijn indien de 

groeivooruitzichten zouden verslechteren, hebben wij twee 

defensieve posities: Amerikaanse aandelen en Global Brands. 

Hierin overheersen bedrijven met marktmacht die de stijgende 

kosten relatief gemakkelijk kunnen opvangen. De waarderingen 

van deze aandelen zijn hoog, maar zolang de winstgroei 

doorzet, weliswaar in een lager tempo, en weinig bedrijven 

teleurstellen, kan die outperformance aanhouden.  

 

De macrosatellieten kunnen goed op eigen kracht vooruit, maar 

krijgen op meerdere gebieden nog extra steun. Zoals bij  

infrastructuur en duurzame projecten in de VS, Duitsland en 

Japan. Voor de opkomende markten komt de verbetering vooral 

uit stijgende vaccinatiegraden. China heeft op zich ruimte om 

meer te stimuleren maar het beheersen van de kredietrisico’s en 

het verminderen van de macht van grote concerns heeft meer 
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prioriteit. Daardoor zullen nieuwe versoepelingen beperkt 

blijven en minder effect sorteren dan in het verleden.  

 

Innovatieve en duurzame groei bij de thema’s 

Voor wat betreft thema’s spelen we in op duurzame groeikansen 

met de thema’s robotisering, gezonde levensstijl, future of 

mobility, duurzame energie en circulaire economie. Soms lopen 

de waarderingen dusdanig op dat de thema’s tussentijds 

kunnen terugvallen en versnelling in de winstgroei nodig is voor 

hogere rendementen. Die terugval hebben duurzame energie 

en in mindere mate robotisering al doorgemaakt en de 

winstverwachtingen verbeteren voor deze thema’s. Bij de 

gezonde levensstijl en Future of Mobility zal de winstgroei 

afnemen. Consumenten kiezen voor een gezondere levensstijl 

en corona heeft daar een extra zetje aan gegeven. Niet alleen 

gezonder voedsel en meer bewegen maar ook medische 

apparatuur, wearables en therapieën vallen hieronder. Door 

corona is een deel van de toekomstige groei eerder gekomen.  

 

 

 

Datzelfde geldt voor Future of Mobility. De aandelen 

presteerden in 2021 uitstekend, maar dat was vooral te danken 

aan de halfgeleiders en mobiele besturingssystemen. Want ook 

bij de productie van elektrische auto’s zorgt het gebrek aan 

onderdelen voor tegenvallers en druk op de koersen. Voorlopig 

blijft de omzet echter hoog, omdat elektrische auto’s nodig zijn 

om het klimaatakkoord te kunnen realiseren. In Europa maakt 

elektrisch ruim 16% van de verkopen uit, in Azië 10% en in de VS 

4%. Zelfs de VS wil dat in 2030 de helft van de autoverkopen 

daar elektrisch is. Naast de prijs en de prestaties van de auto blijft 

het overheidsbeleid bepalend voor dit thema, omdat de 

infrastructuur en standaardisatie van oplaadmogelijkheden het 

succes bepalen. Volgend jaar zal de winst afzwakken door 

hogere grondstofkosten en tekorten aan chips en doordat voor 

het eerst sinds 2012 de prijs van batterijen zal stijgen.  

 

Na twee jaar van extreme outperformance leverde duurzame 

energie in 2021 sterk in. Ook hier heeft de stijging van de 

grondstof- en transportkosten en een tekort aan onderdelen een 

negatief effect gehad op de investeringen in wind- en 

zonneparken. Om wind- en zonloze perioden te overbruggen 

blijft gas immers noodzakelijk. De prijzen van polysilicon, 

essentieel voor zonnepanelen, zijn verdrievoudigd. Doordat de 

productie nu toeneemt, treedt langzaam maar zeker enige 

verlichting op. Ook lagere staalprijzen zullen een steun zijn. 

Volgend jaar kan de sector profiteren van alle 

investeringsinitiatieven en de hogere prijzen voor fossiele 

brandstoffen, waardoor duurzame energie naast een 

milieuvoordeel ook een duidelijk kostenvoordeel oplevert.  

 

 

 

Kwaliteit en lage volatiliteit geven stabiliteit in factorbeleggen 

Een ander deel van de aandelenportefeuille vullen wij in met 

factorbeleggingen, omdat bepaalde karakteristieken voor extra 

rendementen kunnen zorgen. We beleggen in beginsel 

gelijkgewogen in vijf factoren. De rendementen van de 

verschillende factoren kunnen snel omslaan en met een mandje 

van factoren worden uitschieters gedempt. Zo kennen waarde-

aandelen een lage waardering, maar betreft het veelal lang 

bestaande ondernemingen, vaak uit de ‘oude’ economie. Wij 

nemen voor waarde een ‘enhanced’ variant zodat sectorneutraal 

wordt belegd en de wegingen naar financiële waarden, olie- en 

basismaterialen niet te hoog zijn. De laag gewaardeerde 
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aandelen kunnen profiteren van een rentestijging en van een 

aantrekkende winstgroei. Helaas zitten er ook vaak 

ondernemingen tussen die met reden laag gewaardeerd zijn, 

door teleurstellend management of resultaten.  

 

Tegenvallers in waarde kunnen worden gecompenseerd door 

kwaliteitsaandelen, waarvan de bedrijven sterke balans- en 

cashflowposities hebben en een stabiel en degelijk 

management. Deze bedrijven kunnen tegenslagen in de 

economie goed opvangen. Daar hoort een hogere waardering 

bij. Lage volatiliteit aandelen zijn minder beweeglijk en verliezen 

in neergaande markten minder, maar blijven in opwaartse 

markten achter. Met onze basisverwachting van een 

voortzetting van de economische groei, licht oplopende 

rentestanden en minder liquiditeit zijn de vooruitzichten voor 

alle factoren nog gunstig. Momentum en small caps zouden het 

meest hiervan kunnen profiteren: momentum door oplopende 

winsttaxaties en small caps door een stabielere omgeving en 

voortzetting van de groei.  

 

Obligaties houden het moeilijk in 2022, 

voorkeur voor bedrijfsobligaties 

 

Met de negatieve rentes waar we in de Eurozone voorlopig nog 

wel aan vast zitten, is het moeilijk een obligatieportefeuille op te 

bouwen die aan de eisen qua risico en gewenst rendement kan 

voldoen. We moeten daarom innovatief zijn. Bedrijfsobligaties in 

dollars, staatsleningen uit andere landen en hybride obligaties 

bieden mogelijkheden, mits het valutarisico is afgedekt. Daarbij 

is het wel zaak om te waken voor de valkuil om volledig te gaan 

voor een zo hoog mogelijke rente, daarmee zou het defensieve 

karakter van obligaties onvoldoende in de portefeuille tot 

uitdrukking komen. 

 

Bij de invulling van de obligatieportefeuille hanteren we drie 

blokken, om de risico’s te beheersen. Eén blok is de basis met 

veilige en daarmee zeer liquide obligaties. Een tweede blok 

bestaat uit bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Hier lopen we 

beperkt kredietrisico. Tussentijds kunnen deze obligaties echter 

grotere uitslagen tonen dan die uit het eerste blok. In het derde 

blok kiezen we de categorieën obligaties met de beste 

rendementsperspectieven. Ze hebben echter ook een hoger 

risico en de koersbeweging is nadrukkelijk gecorreleerd met die 

van de aandelenmarkt.  

 

Buiten de euro beleggen 

Het eerste blok bestaat uit de meest veilige obligaties. 

Traditioneel is dit het deel dat met staatsleningen is ingericht, 

maar ook supranationale instellingen of gedekte hypotheek-

obligaties maken hiervan deel uit. Dit betreft weliswaar de meest 

defensieve obligaties, maar het zijn ook de obligaties die het 

meest gevoelig zijn voor een stijgende rente. Een stijging van de 

marktrente met 1%-punt zou een koersverlies van 8% 

betekenen. Daar is een portefeuille niet zo makkelijk tegen te 

beschermen. Een rentehedge op een portefeuille is bijzonder 

kostbaar en zou ervoor zorgen dat de portefeuille alleen 

rendeert als de rente daadwerkelijk harder gaat stijgen dan de 

markt nu verwacht. In een periode dat de rente daalt, zou de 

portefeuille dan in waarde dalen, terwijl je de buffer dan juist 

nodig hebt voor een dempende werking. Vanwege de 

negatieve basisrente zijn er nauwelijks meer obligaties met een 

variabele rente die worden uitgeven, althans niet uitgegeven 

door solide partijen die we in deze portefeuille nodig hebben. 

Het is voor een partij die zich nu langjarig kan financieren tegen 

een rente van dichtbij 0% niet aantrekkelijk tegen een variabele 

rente een obligatie uit te geven. Obligaties waarbij de hoofdsom 

oprent met inflatie kunnen wel enige bescherming bieden 

tegen rentestijging, maar de inflatieverwachting is het afgelopen 

jaar zodanig opgelopen dat een rentestijging ook zou kunnen 

optreden zonder toename van de inflatieverwachting. We kijken 

daarom actief naar alternatieven voor deze obligaties.  
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Omdat de rente in euro al negatief is, is de kans op verdere 

rentedaling beperkt, zelfs in een recessiescenario. Door 

obligaties op te nemen uit landen waar de rente hoger is, is er 

meer potentieel voor rentedaling in een scenario waarbij de 

markt risico-avers is, zoals bij een dreigende recessie, pandemie 

of oorlog. Rentes in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland 

staan een stuk hoger. Dat geldt ook voor obligaties in Azië. Deze 

bieden sterke diversificatievoordelen. De economische 

ontwikkelingen zijn daar duidelijk verschillend. Zo speelt de 

inflatie minder op dan in de Westerse landen. China heeft zelfs 

ruimte voor renteverlaging. Omdat de rente in China het 

afgelopen jaar minder is gedrukt door de centrale bank dan in 

andere markten. Vanwege de verwachte toestroom van 

internationale beleggers in de komende jaren, zijn obligaties in 

China relatief gunstig gepositioneerd als de beleggers gaan 

voorsorteren op een minder omvangrijk opkoopprogramma van 

de Westerse centrale banken. 

 

Global Corporates beter alternatief 

Het voornaamste alternatief voor staatsleningen zijn investment 

grade bedrijfsobligaties. Door wereldwijd te beleggen in plaats 

van alleen in euro kunnen we negatieve rentes vermijden 

zonder valutarisico te lopen. Ten opzichte van staatsleningen 

geven bedrijfsobligaties een kredietopslag. Hoewel het 

economisch beeld grilliger is dan voorheen, is het risico van 

kredietverliezen voor bedrijfsobligaties gematigd. Het gevaar 

van sterk oplopende kredietopslagen is ook niet zo groot. 

Bedrijven hebben hun balansmanagement op orde. 

Herfinanciering van schulden geschiedt vaak al een jaar of meer 

vooruit, waardoor de kans op liquiditeitsproblemen sterk is 

gereduceerd. Zo zagen we een groot aantal bedrijven die zwaar 

werd geraakt door de pandemie en waar de kredietbeoordeling 

ook drastisch werd verlaagd niet in zwaar weer komen, omdat 

ze voldoende tijd hadden om hun financiering op orde te 

krijgen.  

De ontwikkeling van de kredietopslagen is op zich wel het 

grootste risico. Als bedrijven meer schuld op zich nemen, voor 

uitbreiding of overnames, kan de kredietkwaliteit verslechteren 

en zullen beleggers een hogere kredietopslag kunnen gaan 

eisen. Voorlopig is daar geen sprake van. De schuldenlast is het 

afgelopen jaar duidelijk afgenomen. Bedrijven kunnen de 

rentelasten ruimschoots uit de cashflow betalen. De 

rentedekking is zelfs voor bedrijven met een BBB rating, de 

zwakste categorie binnen investment grade, meer dan 6 tegen 5 

voor de pandemie en 4 aan het einde van de kredietcrisis. Tegen 

die achtergrond is een oplopende kredietopslag niet te 

verwachten. De huidige kredietopslag van bijna 1% is een 

veelvoud van de maximale kredietverliezen die we historisch 

hebben gezien (0,15% na de financiële crisis). We zien 

wereldwijde bedrijfsobligaties daarom als een goed alternatief 

voor de brede EUR Agg/Global Agg benchmarks.  

 

Bijna 4% rente in Obligaties met hoog risico 

De rente op het hoog risico gedeelte van de portefeuille na 

valuta afdekking staat momenteel in de buurt van 4%. Dat is ook 

historisch laag, maar vooral door de lage rente. De premie ten 

opzichte van de veilige obligatiecategorieën is ruim voldoende 

in verhouding tot de verwachte kredietverliezen. Bovendien 

lopen deze obligaties minder lang waardoor de kwetsbaarheid 

bij een rentestijging minder groot is. Het voornaamste risico van 

deze obligaties is de hogere correlatie met de aandelenmarkt. 

Een daling van de aandelenmarkt zal een opwaartse druk geven 

op de kredietopslagen in dit deel van de portefeuille. Hoewel dit 

deel van de portefeuille niet de uitslagen zal hebben van een 

aandelenportefeuille, is de dempende werking goeddeels 

afwezig die bij investment grade obligaties wel is te verwachten. 

We adviseren in dit hoog risico gedeelte niet alle eieren in een 

mandje te leggen. Daarbij doelen we niet alleen op het spreiden 

over voldoende obligaties, maar ook over typen obligaties. Naast 

high yield bedrijfsobligaties en schuldpapier van emerging 

markets kiezen we ook voor hybride obligaties van bedrijven en 

financiële instellingen en converteerbare obligaties.  

De beste kansen zijn voor obligaties uit opkomende markten. 

Het herstel dat de kredietmarkten lieten zien in de pandemie is 

bij schuldpapier van opkomende markten tamelijk snel 

afgebroken, waardoor een inhaalslag mogelijk is. Wanneer de 

inflatie volgend jaar gaat afnemen, zullen opkomende markten 

daar het meest van profiteren, omdat de hoogrentende 

obligaties een alternatief zijn voor de laagrentende 

staatsleningen in de ontwikkelde markten. Dan zullen ze worden 

beloond voor hun verbeterde fundamenten. Omdat 

opkomende economieën niet de ruimte hebben gehad om in 

de pandemie voor een ruim begrotingsbeleid te kiezen, is de 

staatsschuld beperkt toegenomen. Ook heeft de lopende 
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rekening zich gunstig ontwikkeld dankzij het exportherstel en 

hogere grondstofprijzen.  

 

 

 

Duurzame beleggingstrends voor 2022 

 

Terugblik 2021: een groene revolutie in gang gezet 

Waar de focus op milieu, mens en goed bestuur (ook wel ESG 

genoemd) bij beleggen in de afgelopen jaren een niche was, 

heeft dit jaar een groene revolutie plaatsgevonden.  

Allereerst is er de implementatie van SFDR level 1, de groene 

regels waarbij toezichthouders vermogensbeheerders vragen 

om meer openheid te geven over hun duurzame beleggingen. 

Een andere trend is dat meer pensioenbeheerders en in het 

bijzonder pensioenreus ABP afscheid zal nemen van haar olie- 

en gasbeleggingen. Dit riep meteen de vraag op of deze 

beheerders niet wegliepen van de belangrijke taak om met 

bedrijven in deze vervuilende industrieën het gesprek aan te 

gaan, te engagen, om ze zo te dwingen te verduurzamen. Als 

een van de grootste aandeelhouders in deze bedrijven kun je 

deze invloed en stemrecht gebruiken om bedrijven en sectoren 

te verduurzamen. Door beleggingen uit te sluiten heb je minder 

vervuilende bedrijven in je portefeuille maar het echte 

probleem, de klimaatvervuiling, los je hier niet mee op. Zo was 

daar het hedge fonds die een splitsing wil van Shells waarbij de 

niet duurzame activiteiten worden gescheiden van de 

duurzame onderdelen in plaats van het gehele bedrijf te 

motiveren om te verduurzamen. De energietransitie stond ook 

centraal op de COP26. Helaas werd last minute de ambitie om 

kolen te verminderen afgezwakt door China en India. Positief is 

wel de overeenkomst die verschillende landen inclusief Brazilië 

overeenkwamen voor het behoud en herstel bosgrond.   

 

2022: de verschillende tinten groen bij beleggen 

In 2022 wordt voortgeborduurd op de reeds ingezette trends 

waarbij de verschillende vormen van duurzaam beleggen meer 

gezicht krijgen. Duurzaamheidsrisico’s krijgen een centrale plek 

alsmede de aandacht voor duurzame investeringen om deze 

risico’s te verminderen, zoals: 

 

1. Meer groene wetten en regels voor duurzaam 

beleggen:  

 

In 2022 worden de SFDR regels verder doorgevoerd voor 

beleggers. Zo zullen beleggingsfondsen meer inzichtelijk maken 

tot welke SFDR classificatie ze behoren. Binnen SFDR kunnen 

producten in drie groepen worden ingedeeld namelijk: artikel 6 

producten zonder een duurzaam beleid, artikel 8 waarbij 

beleggingsfondsen streven naar een financieel rendement en 

duurzame kenmerken van een belegging in ogenschouw 

nemen en dit promoten en de artikel 9 producten waar het 

behalen van duurzame impact doelen voorop staat. Deze 

indeling van fondsen zou beleggers meer inzicht in het type 

groen van een fonds moeten geven. Verder staat de groene 

taxonomie op de agenda. Deze taxonomie geeft aan welke type 

activiteiten Europa als duurzaam beschouwt. Fondsen kunnen 

inzichtelijk maken hoeveel procent van de beleggingen voldoen 

aan deze indeling. Deze taxonomie is niet in steen gebeiteld en 

in de komende tijd kunnen nieuwe elementen zoals sociale 

activiteiten toegevoegd worden. Dan staat ook de invoering van 

nieuwe regels op de agenda waarbij aan beleggers wordt 

gevraagd wat hun duurzaamheidsvoorkeuren zijn. Dit zijn zaken 

die verder verfijnd worden in 2022. Het doel van al deze regels is 

uiteindelijk om beleggers meer openheid en inzicht te geven 

hoe groen de fondsen in portefeuille zijn. En wat het doel is van 

een beleggingsfonds. Is het doel om een verantwoord financieel 

rendement te behalen door bewust de duurzame kenmerken in 

ogenschouw te nemen bij de beleggingskeuzes. Of staat 

behalen en rapporteren van een maatschappelijk rendement 

voorop.  
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2. Een holistische manier van groen beleggen: 

 

Een andere trend is dat waar voorheen de focus lag om je als 

belegger op één element te richten, zoals om de 

carbonintensiteit van beleggingen te verlagen, de biodiversiteit 

te bevorderen of het gebruik van plastic te verminderen, wordt 

nu naar een meer holistische aanpak gestreefd waarbij de 

samenhang tussen de verschillende elementen wordt 

meegenomen. Het is duidelijk dat de impact van meer 

plasticafval en CO2 uitstoot ook een impact heeft op de 

biodiversiteit op land en zee. De gehele keten voor het maken 

van een product wordt bekeken om de duurzaamheid van een 

onderneming te beoordelen. Deze holistische aanpak krijgt 

steeds meer de aandacht bij fondsbeleggers.  

 

3. Adaptatie en mitigatie van klimaatrisico’s naar de 

voorgrond: 

 

Dat de energietransitie nodig is om de klimaatdoelen van Parijs 

te halen is duidelijk. De aandacht richt zich nu meer op 

klimaatrisico’s en de impact die deze heeft op het milieu, de 

samenleving, de economie maar ook op tastbare zaken als 

gebouwen, woningen, infrastructuur en fabrieken. Hoe kunnen 

deze harde assets zo worden ontwikkeld dat ze beschermd zijn 

tegen extreem weer. Het in ogenschouw nemen van 

duurzaamheidsrisico’s in de bouw groeit in bewustzijn. Maar ook 

het verminderen van klimaatrisico’s door slim te bouwen zoals 

de aanleg van groene daken en gevels of zonnepanelen om een 

gebouw heen zijn creatieve manieren om uitstoot te 

verminderen en groene energie te bevorderen. 

 

4. Groene en sociale obligaties zetten opmars voort:  

 

Aansluitend op het vorige punt ligt het voor de hand dat de 

uitgiftes van groene obligaties en leningen een vaart zullen 

nemen. In 2021 is al aan een record bedrag uitgegeven. Maar 

gezien de klimaat agenda van Europa, de VS en China is de 

verwachting dat meer overheden en bedrijven hun activiteiten 

gaan verduurzamen met een groene obligatie. Het mooie van 

dit product is dat je als belegger ook direct kunt zien wat de 

impact is van je belegging. Welk “groene” project wordt 

gefinancierd met de obligatie. Naast projectfinanciering vindt 

ook steeds meer financiering van sociale activiteiten plaats zoals 

(sociale) woningbouw, scholen en ziekenhuizen. Zaken die 

welzijn van een samenleving verbeteren. Het voordeel van de 

groene en sociale obligaties is dat de gerealiseerde impact beter 

is te meten.  

 

5. Gebruik stemrecht om te vergroenen:  

 

Beleggers in aandelen worden zich steeds meer bewust van de 

invloed die ze hebben. Steeds meer beleggers zijn kritisch op de 

bedrijven waar een fonds in belegt en vragen om duurzame 

kwesties onder de aandacht te brengen van het bestuur van een 

onderneming. Met hun stemgedrag hebben ze ook impact op 

beslissingen en de beweging die een bedrijf maakt. Naar 

verwachting gaan beleggers deze rol proactiever pakken en 

meer samenwerking met andere beleggers opzoeken om hun 

daden kracht bij te zetten. Engagement met duurzame 

beleggers zal toenemen voor ondernemers.  
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