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Samenvatting 
Beleggingsvisie 2021 Q3 

 

Het is een mooie eerste jaarhelft geworden voor de beheerportefeuilles. Vooral 

door de sterke prestaties van aandelen dit jaar. Aandelen laten sinds begin dit 

jaar een rendement zien van 15,9% tegen -2,3% voor Europese obligaties. We 

houden rekening met een krachtig economisch herstel en een stevige 

winstgroei voor de komende periode.  

 

Wel heeft de heropening van de economieën de afgelopen maanden al een 

sterk positief effect gehad op de beurzen, waardoor verdere koersstijgingen 

naar verwachting gematigd zullen zijn. Wat hierbij meespeelt, is dat zowel de 

piek in de economische groei als de piek in stimulerend monetair beleid in de 

komende tijd bereikt wordt. Nu de negatieve macro-financiële effecten van de 

pandemie afnemen, ontstaat er meer ruimte om de noodsteun geleidelijk af te 

bouwen. Hiermee ontstaat er een nieuwe fase. Waar in de afgelopen tijd de 

maatregelen van overheden en centrale bankiers een van de voornaamste 

aanjagers vormden voor hogere koersen, moeten beleggers het in de 

komende tijd vooral gaan hebben van de winstgroei, dividenden en buybacks. 

En daar is ruimte voor, want het onderliggende beeld blijft gunstig met de 

aanhoudende economische groei, negatieve reële rentes en ruime kasposities.  

 

Binnen aandelen zijn we iets voorzichtiger geworden over aandelen uit Azië, 

vanwege onder meer een afnemend economisch momentum en maatregelen 

van de Chinese centrale bank om de schuldgroei af te remmen en de acties 

tegen techmonopolisten. Ook hebben we in de obligatieportefeuille de 

allocatie naar inflatieleningen iets afgebouwd, die hebben dit jaar goed 

gepresteerd vanwege de sterk opgelopen inflatieverwachtingen. 

 

 

file://///RABOBANK.CORP/FS/PPB/SEB/BC/STRATEGIE/VFM/Kwartaalvisie/2021/Q2%202021/Kwartaalvisie%20Q2%202021%20totaal.docx%23_Toc68691001
file://///RABOBANK.CORP/FS/PPB/SEB/BC/STRATEGIE/VFM/Kwartaalvisie/2021/Q2%202021/Kwartaalvisie%20Q2%202021%20totaal.docx%23_Toc68691002
file://///RABOBANK.CORP/FS/PPB/SEB/BC/STRATEGIE/VFM/Kwartaalvisie/2021/Q2%202021/Kwartaalvisie%20Q2%202021%20totaal.docx%23_Toc68691004
file://///RABOBANK.CORP/FS/PPB/SEB/BC/STRATEGIE/VFM/Kwartaalvisie/2021/Q2%202021/Kwartaalvisie%20Q2%202021%20totaal.docx%23_Toc68691006
file://///RABOBANK.CORP/FS/PPB/SEB/BC/STRATEGIE/VFM/Kwartaalvisie/2021/Q2%202021/Kwartaalvisie%20Q2%202021%20totaal.docx%23_Toc68691007
file://///RABOBANK.CORP/FS/PPB/SEB/BC/STRATEGIE/VFM/Kwartaalvisie/2021/Q2%202021/Kwartaalvisie%20Q2%202021%20totaal.docx%23_Toc68691008
file://///RABOBANK.CORP/FS/PPB/SEB/BC/STRATEGIE/VFM/Kwartaalvisie/2021/Q2%202021/Kwartaalvisie%20Q2%202021%20totaal.docx%23_Toc68691009


 

Rabobank                                     Beleggingsstrategie Derde kwartaal 2021 

 

 

 

1. Terugblik 
Mooi eerste jaarhelft  

 

In de eerste jaarhelft haalden de aandelenmarkten 

prima rendementen. Na een zeer goed verlopen 

eerste kwartaal (+8,9%), lieten aandelen in het 

tweede kwartaal een plus zien van ruim 6%. De draai 

in de rente tegen het einde van de eerste helft van 

het jaar zorgde wel voor een andere marktdynamiek. 

Niet langer trokken cyclische aandelen de kar. 

Techaandelen, die profiteren van lagere rentes en 

lagere groei, namen het stokje over met hoge 

rendementen in juni. Per saldo noteert de 

wereldindex sinds begin dit jaar een plus van 15,9% 

op de borden. Het contrast met de obligatiemarkten 

is groot. Hoewel risicovolle obligaties de lijn van de 

aandelenmarkten volgden en positieve rendementen 

lieten zien, lieten veilige beleggingen juist een min 

zien vanwege de hoge rentegevoeligheid. 

Uitzondering daarop vormden inflatieleningen, die 

stevig in trek waren vanwege de gestegen 

inflatierisico’s. 
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Opvallende draai rente verandert marktdynamiek 

Het is een mooie eerste jaarhelft geworden voor de 

beheerportefeuilles, vooral door de sterke prestaties van 

aandelen dit jaar. Het aandelenrendement kwam in het tweede 

kwartaal van 2021 uit op een plus van 6,4%, tegen -0,4% voor 

Europese obligaties. Hiermee laten aandelen sinds begin dit jaar 

een rendement zien van 15,9%. Beleggers trekken zich op aan 

de heropening van de economieën, doordat steeds meer 

mensen zich laten vaccineren. Maar vooral de steun van 

overheden en centrale bankiers geven een impuls. Sinds begin 

dit jaar gaan aandelen van bedrijven waarvan de kasstromen 

sterk beïnvloed worden door schommelingen van de 

conjunctuur aan kop. Deze zogenaamde cyclische bedrijven 

profiteren het meeste van de opleving van de economie. 

Waarde-aandelen of aandelen met een lage waardering 

presteerden in eerste instantie sterk, vanwege de stijging van de 

rente. Maar opvallend is de rentedaling sinds halverwege mei, 

ondanks de gestegen inflatierisico’s op de middellange termijn. 

Dit heeft een effect gehad op de draai van groei- naar waarde-

aandelen, die aan kracht lijkt te verliezen. Techaandelen 

profiteren over het algemeen van lagere rentes en afzwakkende 

groei, en die maakten dan ook een forse comeback in juni. Qua 

regio’s trekken Amerikaanse aandelen de kar. In de VS wordt 

volop geprofiteerd van het enorme steunpakket van Biden om 

de economie vlot te trekken. Ook domineren de grote 

techbedrijven de Amerikaanse markt. Europese aandelen zitten 

hun Amerikaanse tegenhanger op de hielen, en zijn weer in trek 

door het aanstaande herstel. Aziatische aandelen deden juist 

een stap terug vanwege zorgen over oplopende besmettingen 

in de regio en vanwege maatregelen van Chinese autoriteiten 

om de schuldgroei af te remmen en de invloed van  

techmonopolisten aan banden te leggen.  

 

 

Staatsobligaties in de min: rentegevoeligheid doet pijn 

Het optimisme op de aandelenmarkten heeft ook een keerzijde 

gehad in de eerste helft van het jaar: namelijk de 

mineurstemming op de markt voor (kredietwaardige) obligaties. 

Nu de economieën weer open gaan en er sprake is van 

inhaalvraag aan de ene kant en aanbodverstoringen aan de 

andere kant, neemt de inflatie toe. De rentes zijn in de eerste 

jaarhelft per saldo dan ook opgelopen. Vanwege de opgelopen 

rentegevoeligheid van met name kredietwaardige obligaties is 

de impact van een relatief beperkte rentestijging relatief groot. 

Er staat door de opgelopen rente voor Europese obligaties sinds 

begin dit jaar een verlies van 2,3%. Het verlies komt voor een 

groot deel door de slechte prestaties van staatsobligaties. 

Staatsobligaties die compensatie bieden voor inflatie, waren 

juist in trek in de afgelopen zes maanden. Dit heeft alles te 

maken met de stijging van de inflatieverwachtingen in de markt. 

Deze obligaties staan sinds begin dit jaar met 1,7% in de plus. 

Het rendementsverschil met nominale obligaties bedraagt dit 

jaar dus 4%. Daarnaast presteerden de risicovolle obligaties zeer 

goed, die zijn overwogen in portefeuilles. Vooral coco’s 

(bufferobligaties van banken) en obligaties van opkomende 

markten presteerden goed in het tweede kwartaal. De obligaties 

van opkomende markten maakten hiermee een inhaalslag na 

het slecht verlopen eerste kwartaal. Een sterke dollar en snel 

stijgende Amerikaanse rentes zetten toen druk op de 

obligatiekoersen. Nu de Amerikaanse rente sinds mei is gedaald 

en het aantal besmettingen in bijvoorbeeld Latijns-Amerika 

afnam, was er ruimte voor herstel van de obligatiekoersen. 

Omdat zowel aandelen als risicovolle obligaties zijn overwogen 

in de portefeuilles, presteerden de beheerportefeuilles sterk in 

de eerste helft van het jaar.  
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2. Beleggingsmix 
 
Rendementsperspectief aandelen blijft goed 

 
Aandelen houden nog steeds de voorkeur in portefeuille. 

Steun voor de overweging van aandelen zien we in het 

aanhoudende economische herstel, de monetaire steun 

van centrale bankiers en de relatieve waardering die voor 

aandelen blijft pleiten. De waarderingen zijn absoluut 

gezien hoog met 19x de winst, en die dempen dan ook 

het rendementspotentieel van aandelen op de lange 

termijn. Maar gezien de fase van de economische cyclus, 

die de winstgroei kan blijven voeden, en de relatief lage 

renteniveaus van dit moment kunnen waarderingen 

voorlopig hoog blijven.  

 

Wel heeft de heropening van de economieën de 

afgelopen maanden al een sterk positief effect gehad op 

de beurzen, waardoor wij denken dat verdere 

koersstijgingen gematigd zullen zijn. Maar afgezet tegen 

onze verwachtingen voor obligaties houden we de 

voorkeur voor aandelen in de portefeuilles. 
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Economisch herstel zet door, maar tempo neemt af 

Op dit moment zijn we overwogen in aandelen. We zijn van 

mening dat we nog relatief goed beloond worden voor het 

aandelenrisico, ondanks de stevige koersstijgingen in de eerste 

helft van het jaar.  We houden rekening met een krachtig 

economisch herstel van de wereldeconomie dat in de komende 

maanden naar verwachting doorzet. Uiteraard geholpen door 

overheden die alles uit de kast hebben gehaald om niet alleen 

de pijn te verzachten, maar ook het herstel te bespoedigen. Het 

producentenvertrouwen staat op een meerjarig hoogtepunt en 

voor de eurozone zelfs op een record. Nu de vaccinatiegraden in 

Europa oplopen, zal het groeitempo in de komende maanden 

versnellen. De VS loopt voor op Europa in de economische 

cyclus en heeft mogelijk al een groeipiek laten zien. Maar ook 

daar houdt de hoge economische groei voorlopig aan. De 

massale steun van Biden heeft geholpen om het herstel in de VS 

sneller vlot te trekken. Daar komt in de komende tijd nog het 

infrastructuurplan bij. Op dit moment wordt er nog volop over 

onderhandeld en is het nog onzeker hoeveel Biden van zijn 

plannen in praktijk kan brengen. Het geeft wel aan dat in het 

postcovid-tijdperk door overheden anders wordt aangekeken 

tegen hogere schulden. Dit zien we ook in Europa terug. In de 

komende maanden komen de eerste geldstromen uit het 

Europese herstelfonds op gang. De meeste staten hebben hun 

plannen bij de Europese Commissie ingediend. Deze zijn gericht 

op investeringen in digitale infrastructuur en verduurzaming van 

de economie. Dit en volgend jaar dragen de plannen positief bij 

aan de economie van Europa met 0,5% en dat neemt tot en met 

2026 waarschijnlijk toe als de investeringen in verduurzaming en 

digitalisering hun vruchten afwerpen.  

 

 

 

Al met al blijkt dat de pandemie geen klassieke recessie heeft 

veroorzaakt en de gebruikelijke klap voor de bankensector en 

kredietverlening is voorkomen. Door directe steun van centrale 

banken aan commerciële banken en de aankopen op de 

kapitaalmarkt is de kredietverlening gewaarborgd. Het 

bedrijfsleven grijpt de lage rente aan om ook investeringen te 

doen. De opleving van de private investeringen valt op, want 

anders dan na een gebruikelijke recessie is de weg omhoog 

weer snel hervonden. Wat de investeringen van het 

bedrijfsleven en de overheden betekenen voor de productiviteit 

op lange termijn, is nog onduidelijk. Maar de richting is goed. De 

fase van de economische cyclus die we ingaan, blijft bevorderlijk 

voor de winstgroei en vormt een belangrijke impuls voor de 

aandelenmarkten.   

 

Deltavariant risico voor kracht van het herstel 

Een risico voor de kracht van het economisch herstel vormt 

uiteraard het verloop van de virusmutaties, zoals de deltavariant, 

en de invloed daarvan op het aantal besmettingen. Vooralsnog 

blijken de vaccins ook effectief tegen de deltavariant, althans in 

die zin dat het ziektebeeld mild is voor mensen die al 

gevaccineerd zijn. Want ook die kunnen met deze variant 

besmet raken (zie Israël). Een milder ziektebeeld betekent 

mogelijk ook een kleinere impact hiervan op de zorgcapaciteit, 

wat de noodzaak van nieuwe lockdownmaatregelen kleiner 

maakt dan bij eerdere toename van het aantal besmettingen. 

Maar dat virusmutaties voor negatieve verrassingen kunnen 

zorgen, is duidelijk. Deze gezondheidscrisis is alleen maar te 

verhelpen als overal ter wereld het virus onder controle blijft. 

Vandaar de urgentie van G7 om de opkomende markten te 

helpen aan vaccins. Zolang dat niet gebeurt, blijft de 

onzekerheid over het verloop van het herstel boven de markten 

hangen en kan het van tijd tot tijd voor volatiliteit zorgen.  
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Steun van centrale bankiers in de marge minder ruim 

De steun van centrale bankiers is al sinds de Grote Financiële 

Crisis een belangrijke aanjager voor hogere aandelen en 

obligatiekoersen. Een te snelle omslag van het monetaire beleid 

vormt een risico voor de financiële markten. De vrees dat 

ongecontroleerde inflatierisico’s in het economisch systeem 

nestelen, wat ingrijpendere maatregelen vergt om die in een 

later stadium in te dammen, zijn in de loop van het tweede 

kwartaal steeds meer naar de achtergrond geschoven. Een 

kentering hierin vormde de laatste rentevergadering van de Fed. 

Uit de laatste notulen blijkt dat de noodzaak om eerder in te 

grijpen om inflatierisico’s te beteugelen breder gedragen is. De 

markt prijst inmiddels een renteverhoging voor eind 2023 in en 

schat de kans op structureel hogere inflatie lager in dan in het 

eerste kwartaal van dit jaar. Toch zijn de inflatierisico’s groter dan 

in de periode voor de pandemie, doordat veranderingen als 

verruimend begrotingsbeleid en dichterbij huis produceren 

door geopolitiek en de pandemie aan belang hebben 

gewonnen. De gevolgen van de pandemie hebben ervoor 

gezorgd dat vraag en aanbod zijn verstoord, wat tijdelijk zorgt 

voor oplopende prijzen. Hierdoor neemt de inflatie de komende 

maanden nog toe. Maar de basiseffecten voor inflatie nemen in 

de komende maanden af. Indien de inflatie geschoond voor 

tijdelijke effecten sterk blijft oplopen, de loongroei aanhoudt en 

lange termijn inflatieverwachtingen van consumenten verder 

oplopen dan worden we uiteraard voorzichtiger. Dit zou 

overigens niet meteen een aanleiding zijn voor een stevig lagere 

waardering van aandelen. Historisch gezien kunnen aandelen 

prima presteren bij een inflatieniveau tussen de 3 à 4%. Hoe de 

inflatie zich straks ontwikkelt, is nog onduidelijk. Centrale banken 

houden daarom ook een slag om de arm. Daarbij is hun 

tolerantie voor tijdelijk hogere inflatie groter dan ooit. 

Tegelijkertijd zijn de negatieve gevolgen van de pandemie voor 

de economie sterk afgenomen, zodat de noodsteun van 

overheden de komende kwartalen afgebouwd kan worden. Dit 

zien we niet als groot risico voor aandelenkoersen, want de 

rentes blijven per saldo lang relatief laag ook al is er ruimte voor 

rentestijgingen vanaf dit niveau. 

 

Winstgroei belangrijker voor verdere opmars aandelenkoersen 

Waar in de afgelopen tijd de maatregelen van overheden en 

centrale bankiers een van de voornaamste aanjagers vormden 

voor hogere koersen, moeten beleggers het in de komende tijd 

vooral gaan hebben van de winstgroei en dividenden. Naar 

verwachting stijgt dit jaar de winst per aandeel van de MSCI AC 

World Index met bijna 40% in vergelijking met het pandemiejaar 

2020. Opvallend hierbij is dat sinds begin dit jaar de 

winstverwachtingen alsmaar zijn verhoogd.  

Voor volgend jaar is de vergelijkingsbasis minder gunstig, maar 

analisten verwachten een winstgroei van ruim 10%. Dit betekent 

niet alleen dat de negatieve invloed van de pandemie op de 

winstgevendheid van beursgenoteerde bedrijven veel eerder 

wordt gedicht dan tot voor kort werd gevreesd, maar ook dat 

het winstherstel nog lange tijd aanhoudt. Verrassingen naar 

boven en naar beneden zullen bepalend zijn voor het verdere 

verloop van de aandelenkoersen.  

 

Waardering dempt rendement 

Een belangrijke kanttekening vormt de hoge waardering van 

aandelen. De waarderingen zijn absoluut gezien hoog, en die 

dempen dan ook het rendementspotentieel van aandelen op de 

lange termijn. Maar gezien de fase van de economische cyclus, 

die de winstgroei kan blijven aanjagen, en de relatief lage 

renteniveaus kunnen waarderingen voorlopig hoog blijven.  

Wel heeft de heropening van de economieën de afgelopen 

maanden al een sterk positief effect gehad op de beurzen. Wat 

hierbij meespeelt, is de piek in de economische groei die in de 

komende tijd bereikt wordt en de piek in stimulerend monetair 

beleid, waardoor wij denken dat verdere koersstijgingen 

gematigd zullen zijn. Daartegenover staat het feit dat obligaties 

zeer kwetsbaar blijven voor rentestijgingen. Het onderliggende 

beeld blijft gunstig voor aandelen. Met sterk negatieve reële 

rentes, hoge winst- en dividendgroei dit en volgend jaar, de 

toename van buybacks, de opleving van de investeringscyclus 

en meer fusies en overnames blijft er voldoende steun voor 

aandelen. 
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3. Scenario’s 
Inflatiebeeld bepalend voor markten 

Voor de komende 12 tot 18 maanden gaan we uit van 

het basisscenario ‘Krachtig herstel’. We gaan uit van een 

boven trendmatige groei van de wereldeconomie, een 

tijdelijke toename van de inflatie en een sterke omslag 

voor de bedrijfswinsten van ruim 20%. In dit scenario is 

het waarschijnlijk dat rentes gaan stijgen en renderen 

aandelen beduidend beter dan obligaties. De kans op dit 

scenario hebben we verlaagd van 80% naar 70%, omdat 

de inflatierisico’s zijn toegenomen.  

 

Naast het basisscenario dat in het vorige hoofdstuk als 

uitgangspunt is genomen, staan we stil bij twee 

alternatieve scenario’s, die aanleiding kunnen vormen 

voor een bijstelling van de beleggingsmix. De 

ontwikkeling van de inflatie en de groei zijn belangrijke 

macrofactoren die een rol spelen hierbij. Daarbij leggen 

we de nadruk op welke gevolgen de scenario’s kunnen 

hebben voor de portefeuille. Die twee alternatieve 

scenario’s zijn: 

 

 ‘Herstel hapert’, een downside scenario (kans: 

10%)   

 Het ‘Inflationary boom’ scenario (kans: van 10% 

naar 20%) 

.  
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Herstel hapert  (10%) – Downside scenario   

Hoewel we overtuigd zijn van de kracht van het herstel, bestaat  

het risico dat de groei toch minder sterk zal blijken. Dit kan het 

geval zijn als de vaccinatiestrategie minder succesvol blijkt door 

mutaties van het coronavirus (delta en andere varianten) of 

wanneer consumenten toch meer onzekerheid ervaren en 

daarom hun extra besparingen op de spaarrekening laten staan. 

In dit downside scenario kan het ingezette economische herstel 

gaan haperen. Voor veel bedrijven zorgen de aanhoudende 

beperkingen en de terughoudendheid bij consumenten voor 

een aanzienlijk trager winstherstel dan waar markten nu van 

uitgaan. Bedrijven worden genoodzaakt om verder in de kosten 

te snijden en investeringsplannen uit te stellen. Hierdoor vindt er 

een negatieve omslag plaats in de economie. Deze situatie leidt 

ook tot terughoudendheid bij de kredietverstrekking van 

banken aan het bedrijfsleven en particulieren. Risicovolle 

beleggingen zullen onder druk komen te staan in dit scenario, 

maar het zal niet in de buurt komen van het dieptepunt dat we 

een jaar geleden hebben gezien. De rente op veilige obligaties 

daalt in dit scenario, maar de daling is beperkt door de huidige 

lage niveaus. We gaan ervan uit dat de kredietopslagen van 

hoogrisico obligaties met meer dan 200 basispunten kunnen 

oplopen. De Duitse 10-jaars rente kan dalen met 20 basispunten 

en de 10-jaars rente van de VS met 50 bps, omdat in de VS de 

mogelijkheid van rentedalingen groter is vanwege de hogere 

rente. De veilige obligaties kunnen de verliezen op aandelen en 

het hoogrisico deel van de obligatieportefeuille niet volledig 

compenseren waardoor de verliezen op een neutrale 

portefeuille onvermijdelijk zullen zijn. Maar gezien de brede 

steun van centrale bankiers en overheden, en het feit dat de 

ontwikkeling van effectieve en makkelijk aan te passen vaccins 

door nieuwe technologie haar entree heeft gedaan, oogt dit niet 

waarschijnlijk. Dit maakt dat we een lage kans op een downside 

scenario toekennen van 10%.  

 

‘Inflationary boom’ scenario (20%)  

We houden ook rekening met het scenario waarin hoge 

inflatiedruk aanhoudt, maar die gepaard gaat met aanhoudende 

groei, het zogenaamde “inflationary boom” scenario. In dit 

scenario reageren centrale banken eerder te laat dan te vroeg 

op de toegenomen inflatierisico’s. De kapitaalmarktrentes 

kunnen in dit geval verder stijgen en er vindt een versteiling van 

de yield curve plaats. In dit scenario stijgt de Amerikaanse 10-

jaars rente met ruim 1% naar een niveau van boven de 2,5%.  

Vooral groeiaandelen en veilige obligaties hebben hier last van. 

Waarde aandelen kunnen het relatieve verlies van groei 

goedmaken, waardoor per saldo aandelen het beter doen dan 

obligaties. Vooralsnog houden we de kans op dit scenario laag, 

maar we achten de kans op dit scenario met 20% hoger dan het 

downside scenario.  

Wat na een dergelijk scenario komt, is heel onzeker. Als centrale 

banken te lang wachten met ingrijpen, zal de inflatie langdurig 

in het systeem kunnen nestelen. Dat betekent dan ook dat 

centrale bankiers later steviger moeten ingrijpen met mogelijk 

fors hogere kapitaalmarktrentes tot gevolg. Het schrikbeeld voor 

de markten is dat de groei dan fors terugvalt en de inflatiedruk 

aanhoudt. In dat geval zullen zowel aandelen als obligaties niet 

goed presteren. Dit scenario verwachten we nog niet op een 

korte termijnhorizon van 12 tot 18 maanden, maar het kan wel 

een gevolg zijn van een ‘inflationary boom’ scenario die daaraan 

vooraf kan gaan. We focussen met name op de 

loonontwikkeling om te zien of de tijdelijke druk op de inflatie 

omslaat in structurele inflatie.   

 

 

In de tegenhanger van dit scenario zien naast een stijging van 

de rente dat de groei wel op peil blijft als gevolg van de 

vruchten die worden geplukt van de huidige investeringscyclus 

en mogelijk ook vanwege positieve effecten van de 

overheidsinvesteringen in digitalisering en duurzame 

investeringen. Hierdoor blijft het winstmomentum goed door 

het sterke herstel waardoor de bull markt voor aandelen kan 

blijven aanhouden. In dit scenario blijft het relatieve 

rendementsverschil nog altijd pleiten voor aandelen. 
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4. Aandelenportefeuille 
Core Factor Satellite 

Het beursfeest op de aandelenmarkt duurde in het tweede kwartaal 

voort. De rally wordt gesteund door de winstontwikkeling. In het eerste 

kwartaal verdubbelden de Europese winsten in vergelijking met het 

door corona geraakte eerste kwartaal van 2020. Voor Amerikaanse 

aandelen zijn de winstverwachtingen sterk verhoogd en waarschijnlijk 

wordt de groei nog onderschat. De aandelenkoersen in de westerse 

markten hebben daarom nog ruimte om verder te stijgen.  

 

In juli, net na het kwartaaleinde, hebben we de weging naar All 

Countries Azië ex Japan verlaagd ten gunste van onze posities in de 

Verenigde Staten en Global Brands. Daardoor is het macrofonds nu 

voor 58% cyclisch ingericht ten opzichte van de 65% aan het begin van 

het tweede kwartaal. Deze cyclische invalshoek is gebaseerd op de 

verwachte inhaalvraag na het opengaan van de economieën en de 

lage waarderingen van deze aandelen. Aandelen uit Duitsland, AC Azië 

exclusief Japan, Small caps van opkomende markten en Japan kunnen 

door het industriële karakter van dit herstel profiteren.  

 

De rendementen van onze themabeleggingen fluctueren, vooral 

doordat de groeicomponent groot is. Duurzame energie, de koploper 

van vorig jaar, kende een harde terugslag in de eerste maanden. Door 

alle duurzame investeringen en doordat de economische redenen 

voor duurzame energie nog sterker worden, is verdere groei te 

verwachten. De gezonde levensstijl profiteert van de bewustwording 

bij de burger en overheden en ook hier leveren economische redenen 

een bijdrage aan de verdere groei, doordat zorgkosten kunnen 

verminderen.  
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4.1 Core aandelen 

Het beursfeest op de aandelenmarkt duurde in het tweede 

kwartaal voort. Dat in Europa en de Verenigde Staten de 

coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, heeft een 

positieve invloed op de economische ontwikkelingen, het 

producenten- en consumentenvertrouwen en het 

beurssentiment. Europa en Noord-Amerika bleven in het tweede 

kwartaal de andere regio’s dan ook ruim voor met rendementen 

van respectievelijk 6,5% en 7,9%. Dat was niet te danken aan de 

achterblijvers van vorig jaar. Luchtvaart-, toerisme- en horeca-

aandelen presteerden slechter dan de wereldindex, als gevolg 

van nieuwe virusvarianten. Daardoor konden 

contactbeperkende maatregelen pas laat worden verminderd 

en blijft de vrees voor herinvoering van maatregelen overeind. 

Beleggers keerden terug naar technologie, communicatie en 

cyclische consumentengoederen. Ook energie presteerde beter.  

 

 

 

De rally wordt gesteund door de winstontwikkeling. In het 

eerste kwartaal verdubbelden de Europese winsten in 

vergelijking met het door corona geraakte eerste kwartaal van 

2020. De vooruitzichten voor de meeste bedrijven verbeteren de 

komende periode verder als gevolg van het krachtige 

economische herstel. De aandelenkoersen hebben daarom nog 

ruimte om verder te stijgen. Dit jaar ligt de verwachte winstgroei 

uitzonderlijk hoog, wereldwijd rond de 40%. Volgend jaar zwakt 

dat af tot circa 10%. En als vergeleken wordt met vóór Corona 

liggen in alle regio’s de winsten dit jaar al ruim boven de niveaus 

van 2019. Enige margedruk zal komen van tekorten in 

halfgeleiders en andere componenten en van hogere 

grondstofkosten. Toch zal de invloed van kosten en inflatie op 

de marges en resultaten beperkt blijven omdat de omzetten de 

komende maanden een sterke inhaalslag zullen maken. De 

invloed van kleine particuliere beleggers neemt nog steeds toe. 

Via beleggingsplatforms als Reddit bundelen zij hun krachten en 

hebben zij wezenlijk koersinvloed op de beurs.  

 

De waarderingen zijn in vrijwel alle regio’s hoger dan hun 

historische gemiddelde. Alleen Japan noteert lager omdat het 

historische gemiddelde vertekend wordt door de zeepbel in de 

jaren negentig. De hoge waarderingen worden nog 

gerechtvaardigd door een hoge verwachte winstgroei, 

oplopende marges, hogere dividenduitkeringen en de inkoop 

van eigen aandelen.  

 

Met name die dividenduitkeringen kunnen de komende periode 

voor extra steun zorgen. Na een mager jaar voor 

dividendinkomsten breken er namelijk betere tijden voor 

beleggers aan. Dividend is een belangrijke inkomstenbron voor 

aandeelhouders en ondernemingen proberen verlagingen zo 

veel mogelijk te voorkomen. Ondanks de recessie hield twee 

derde van de ondernemingen hun dividend vorig jaar dan ook 

minimaal gelijk. Dat kon volgens Janus Henderson, een Britse 

vermogensbeheergroep, een dividenddaling van ruim 10% niet 

voorkomen, wat vooral een gevolg is van verlagingen in Europa. 

Nu de winsten sterk herstellen, kan de dividendstroom 

toenemen. Bedrijven als Koninklijke Olie, Ericsson, SAP, Exxon en 

meerdere banken kondigden al dividendhervatting en -

verhogingen aan. Bij onder andere Apple, ASML, L’Oréal, 

Unilever, Akzo Nobel en Sony gaat dit samen met de inkoop van 

eigen aandelen. In de VS werd de inkoop van eigen aandelen 

tijdelijk opgeschort om toch dividenduitkeringen te kunnen 

doen. Daardoor belandden de ‘buybacks’ op een laagste niveau 

sinds 2012, maar bleef hierdoor ruimte over voor een 

dividendtoename van ruim 2%. Voor dit jaar gaat Janus 

Henderson uit van een wereldwijde dividendgroei tussen de 2% 

en 5%. Aandelenanalisten zijn veel optimistischer voor Europa 

met een stijging van 20%.  

 

4.2 Factor  

Aan de inhaalslag van de factoren waarde en small caps kwam 

in het tweede kwartaal een einde. Waar het eerste kwartaal voor 
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deze twee stijlen tweecijferige rendementscijfers opleverden, 

bleven zij nu bij de wereldindex achter. Vooral waarde-aandelen 

hebben het lastig. Deze stijl heeft baat bij een hoge 

economische groei en oplopende rente. De rente heeft het 

dieptepunt weliswaar verlaten, maar sinds de Amerikaanse 

centrale bank duidelijk maakte dat zij inflatie in een eerder 

stadium zal bestrijden dan werd verwacht, zijn de 

inflatieverwachtingen gedaald en valt de rente ook terug. En 

voorlopig blijft er angst voor nieuwe virusvarianten die het 

economische herstel kunnen aantasten.  

De vooruitzichten voor small caps zijn goed, omdat zij de 

omslag in winsten nog moeten maken. Maar de waarderingen 

zijn inmiddels opgelopen tot 21,6 versus 19 voor de 

wereldindex. Dat de stijl tijdelijk een stapje terug doet is dan ook 

niet onlogisch. Historisch gezien is het verschil tussen small caps 

en de brede markt echter vaak groter geweest. Nu hangt veel af 

van de hooggespannen verwachtingen voor de winstgroei. Dit 

jaar wordt een verviervoudiging van de winst ten opzichte van 

het dieptepunt in 2020 verwacht en volgend jaar zal de 

winsttoename naar verwachting minimaal 20% bedragen.  

 

De stijl die in het tweede kwartaal sterk presteerde is kwaliteit. 

Dit komt vooral door de hoge weging van 

informatietechnologie en communicatiediensten in kwaliteit en 

doordat de oplopende schuldposities en de aanstaande 

compensatievermindering voor gederfde inkomsten de focus 

op kwaliteit belangrijker maken.  

Verder bleef momentum de andere stijlen voor. De factor 

momentum bestaat door de halfjaarlijkse herschikking sinds juni 

meer uit waarde-aandelen en minder uit groei. Deze 

herschikking heeft gevolgen voor de rentegevoeligheid maar 

ook voor de waarderingen. Zo was de koers-winstverhouding 

eind april nog 34 en is deze door de draai gedaald tot ruim 18. 

Indien groeiaandelen verder herstellen zal deze stijl 

achterblijven. De financiële waarden stegen door de 

herschikking van 3% naar ruim 27%, consument cyclisch daalde 

van 30% naar ruim 12% en IT van 34% naar 22%. 

Hoe momentum zal presteren hangt voor groot deel af van de 

trend die waarde-aandelen doormaken. De vooruitzichten voor 

banken verbeteren enigszins. In de VS profiteren banken sterk 

van de toenemende activiteiten op de beurzen. Er wordt veel 

gehandeld in aandelen en obligaties en de banken zijn vaak in 

syndicaten rond beursemissies betrokken. Europese banken 

moeten het meer hebben van kredietverlening en rentemarges. 

De kredietgroei en de lichte stijging van de kapitaalmarktrente 

leveren al voordeel op. Bovendien heeft de ECB de 

versoepelende maatregelen voor banken verlengd. De 

voorzieningen die banken treffen voor oninbare leningen 

hoeven door het lage aantal faillissementen minder hoog te zijn 

dan gevreesd. Dat betekent dat er minder aan voorzieningen 

wordt toegevoegd en dat deze binnenkort alweer kunnen 

vrijvallen, wat de winsten van de banken steunt. In september 

neemt de ECB een besluit over hervatting van de 

dividendbetalingen, die in de VS dus al weer zijn toegestaan. De 

Europese regels zijn al iets verruimd ten opzichte van de 

dividendban in 2020, maar een verdere verhoging kan beleggers 

overtuigen om meer in banken te gaan beleggen.  

 

Zoals bij de factor momentum al blijkt heeft een halfjaarlijkse 

herschikking gevolgen voor rendementen en waarderingen. 

Maar ook het beurssentiment kan snel en hard omslaan. Deze 

negatieve effecten zijn makkelijk te vermijden met een 

gelijkgewogen factormandje. Over een historie van 21 jaar 

presteert een gelijkgewogen index met 7,8% per jaar beter dan 

de wereldindex, die 5,1% per jaar opleverde. Daarom hanteren 

we als vertrekpunt voor onze factorportefeuille een 

gelijkgewogen benadering, waar de beheerder binnen een 

bandbreedte ruimte heeft om factoraccenten te leggen.  
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De selectie naar de vijf factoren gebeurt op basis van meer dan 

30 criteria en signalen. Daarbij hebben we gekozen voor twee 

vermogensmanagers met een verschillende aanpak. De ene 

heeft een bottom-up aanpak waar eerst per aandeel de 

factorstijlen worden beoordeeld en gerangschikt. De 

portefeuille wordt daarna samengesteld met aandelen die 

hoog scoren op meerdere factoren. De andere manager heeft 

een top-down benadering waar vijf pure stijlportefeuilles 

gecombineerd worden tot één portefeuille.  

 

4.3 Satellieten  

Sinds het tweede kwartaal zijn onze satellietfondsen volledig 

van start gegaan. We maken daarbij een onderscheid tussen 

macro-economische beleggingen en themabeleggingen. De 

macro-economische satellieten spelen in op conjuncturele, 

politieke en monetaire bewegingen en zijn in januari al opgezet. 

De beleggingshorizon is gemiddeld tussen de één en drie jaar.  

Dat betekent niet dat we tussentijds geen wijzigingen 

doorvoeren. In juli, net na het kwartaaleinde, hebben we de 

weging naar All Countries Azië ex Japan verlaagd ten gunste van 

onze posities in de Verenigde Staten en Global Brands. Daardoor 

is het macrofonds nu voor 58% cyclisch ingericht ten opzichte 

van de 65% aan het begin van het tweede kwartaal.  

Deze cyclische invalshoek is gebaseerd op de verwachte 

inhaalvraag na het opengaan van de economieën en de lage 

waarderingen van deze aandelen. Aandelen uit Duitsland, AC 

Azië exclusief Japan, Small caps van opkomende markten en 

Japan kunnen door het industriële karakter van dit herstel 

profiteren.  

 

 

 

De twee defensieve posities, Verenigde Staten en Global Brands, 

zorgen voor risicomitigatie indien het cyclische scenario niet 

uitkomt en beleggers voorzichtiger worden. Bovendien bieden 

deze twee posities diversificatievoordeel en zijn hun 

vooruitzichten ook nog gunstig.  

 In het tweede kwartaal zorgde de economische inhaalslag in de 

westerse landen voor hoge rendementen voor onze satellieten 

Amerikaanse aandelen en Global Brands. Ook de kleinere 

bedrijven uit de opkomende markten, vaak actief in technologie 

en industrie profiteren van deze omslag.  

 

In het tweede kwartaal presteerden de thema’s met 

uitzondering van circulair beter dan de wereldindex. 

Robotisering, duurzame energie, gezonde levensstijl en future of 

mobility stegen meer dan 7%.  

 

  

12M 
Koers/   
Winst 

12M 
Dividend 

rendement 

12M 
Winst-
groei 

Duitsland 15,0 2,3 30,0 

Global Brands 23,1 1,9 - 

VS 21,7 1,9 21,3 

Azië excl. Japan 15,7 2,2 22,4 

EM small caps 14,1 2,0 - 

Japan 16,0 2,0 16,9 

ACWI 18,9 2,2 21,5 

                                                                                          Bron: Bloomberg, Morgan Stanley 

 

4.3.1 Macrosatellieten 

Hieronder bespreken we de aandelenposities, in volgorde van 

gewicht in de beheerportefeuilles, in Verenigde Staten, 

Duitsland, Global Brands, small caps van opkomende markten, 

Japan en AC Azië exclusief Japan. 

 

Verenigde Staten  

De winstverwachtingen voor Amerikaanse aandelen zijn sterk 

verhoogd en waarschijnlijk wordt de groei nog onderschat. Voor 

dit en volgend jaar liggen de taxaties respectievelijk 15% en 

bijna 10% hoger dan eind 2020.  

De royale ondersteunende pakketten van Biden, die goed zijn 

voor zo’n 25% van het bbp, kunnen voor een hoge bbp- en 

winstgroei voor Amerikaanse ondernemingen zorgen. Hierdoor 
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en door de ‘pricing power’ kan de omzet meer toenemen dan 

nu wordt verwacht en zal dit leiden tot een versnelling van de 

winstgroei. Verder hebben veel Amerikaanse ondernemingen 

zich tijdens de coronacrisis onderscheiden met systemen voor 

onder andere contactloos betalen, internetverkopen en 

thuiswerken.  

 

De belastingplannen in de VS en wereldwijd zullen de 

winstmarges aantasten maar het effect lijkt beperkt. De plannen 

van Biden zijn nog niet volledig geaccordeerd en de 

belastingverhoging zal in de onderhandelingen worden 

meegenomen, waardoor de kans groot is dat de verhogingen 

minder hoog zullen uitpakken. Een verhoging van het 

belastingtarief van 21% naar 28% drukt de winst volgens 

Goldman Sachs met nog geen 4%. Het internationale voorstel 

om een belastingtarief van 15% in te voeren heeft weinig effect. 

Het drukt de winst met 0,5%. 

Voor dividenduitkeringen is het bericht dat alle 23 grote 

Amerikaanse banken voldoende solvabel zijn om plotselinge 

economische tegenslagen te weerstaan, goed nieuws. Uit de 

uitkomsten van de stress test blijkt dat banken hun dividenden 

kunnen verhogen en de inkoop van eigen aandelen hervatten.  

Verder is de breedte in de Amerikaanse aandelenmarkt 

toegenomen, dus het goede rendement is niet meer gebaseerd 

op een handvol aandelen. Daardoor kan de rally meestal langer 

aanhouden en zelfs in kracht toenemen. 

 

De stijgende winsten dempen de hoge waarderingen. Zelfs als 

de waarderingen dalen, kan er op korte termijn koerswinst 

worden behaald doordat de winsten dus sterk toenemen. De 

waarderingen van Amerikaanse aandelen zijn hoger dan die van 

andere regio’s, maar in onze ogen niet extreem door de hoge 

winstgroei en de lage reële rente. Het rendement op het 

geïnvesteerde kapitaal ligt in de VS op 17,8% versus 13,8% voor 

de wereld. Toch vinden wij de beleggingsmogelijkheden buiten 

de VS aantrekkelijker geprijsd, waardoor wij vasthouden aan een 

onderweging in Amerikaanse aandelen en willen we vooral 

inzetten op de middelgrote Amerikaanse ondernemingen.   

 

Duitsland 

Op de Duitse aandelenmarkten zijn de verschillen in 

rendementen groot. Dit jaar overheersen de achterblijvers in de 

financiële sector, nutsbedrijven en basismaterialen, waardoor de 

Duitse index bij de wereldindex achterblijft. De 

autoproducenten maken dit jaar wel een overtuigende 

inhaalslag. De vraag naar auto’s stijgt, hun positie in elektrische 

auto’s neemt toe en de duurzame initiatieven kunnen de 

vooruitzichten verder verbeteren. Wel kampt de sector met 

tekorten van halfgeleiders, waar ook de technologiebedrijven 

last van hebben en wat voor de Duitse technologiebedrijven 

heeft geleid tot omzetverlies en margedruk. De tekorten leidden 

mede tot een daling in de industriële productie in Duitsland. 

Zo’n 70% van de Duitse aandelen hebben een cyclisch karakter, 

met name door de posities in de industrie en consument 

cyclisch. In industrie overheersen Siemens en Deutsche Post en 

in consument duurzaam de autofabrikanten maar bijvoorbeeld 

ook HelloFresh en Zalando. In digitalisering loopt Duitsland op 

dit moment achter bij andere landen. Het Duitse internet is 

duidelijk verouderd, het aantal internetaansluitingen is veel lager 

dan in andere landen en nog altijd hebben contante betalingen 

de voorkeur bij het merendeel van de consumenten. Met de 

nieuwe investeringen kan e-commerce verder toenemen. Als 

gevolg van corona lieten onder andere Deutsche Post, 

HelloFresh en Zalando een hoge groei zien.  

De financiële waarden maken 14% van de index uit. De Duitse 

bankensector heeft een hoge kostenratio door het grote aantal 

bankkantoren en de vele Landesbanken. Langzaam maar zeker 

zijn hier verbeteringen zichtbaar.    

De waarderingen van Duitse aandelen komen uit op een koers-

winstverhouding van 15. Absoluut gezien al niet hoog maar in 

vergelijking met de negatieve rente op Duitse staatsobligaties 
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zijn de waarderingen laag. Dit maakt een positie in Duitsland 

aantrekkelijk en veel Duitse ondernemingen zullen profiteren 

van de hoge overheidsinvesteringen om de digitale en vaste 

infrastructuur te verbeteren en de verduurzaming.  

Als gevolg van het Wirecard drama, waarin verliezen, fraude en 

een gebrek aan controle tot miljardenverliezen leidde, stelt de 

Duitse aandelenbeurs het komende kwartaal hogere eisen aan 

de transparantie en winstgevendheid van de ondernemingen. 

Ook zal de beursindex DAX tien namen meer bevatten en 

uitkomen op 40. Dit is geen grote verandering, maar kan wel het 

vertrouwen vergroten.  

 

Global Brands 

De inhaalvraag die in de westerse landen nu op gang komt, kan 

positief doorwerken voor onze positie in Global Brands. Deze 

bedrijven met sterke marktposities en sterke merknamen zijn 

vooral van westerse makelij. Door de dominante marktpositie, 

kunnen nieuwe concurrenten moeilijk een omvangrijke positie 

verwerven. Een eenmaal bekend en gerespecteerd merk kan 

rekenen op loyale consumenten, die ongeacht economische 

ontwikkelingen of varianten van concurrenten vasthouden aan 

de producten van hun merk. De omzet- en winstgroei van deze 

ondernemingen is meestal gematigd door de grote omvang. 

Door deze karakteristieken zijn de aandelen van deze bedrijven 

wat defensiever van aard. Bij de verwachte inhaalvraag en de 

oplopende inflatie kunnen Global Brands goed presteren. Zij 

hebben een grote financiële slagkracht en veel ‘pricing power’ 

en kunnen de prijzen altijd al makkelijk verhogen, maar een 

oplopende inflatie maakt dat nog eenvoudiger. Ook hebben zij 

een groter digitaal bereik en meer klanten waardoor het 

rendement op advertenties twee maal zo hoog is dan de offline 

advertenties.   

De waarderingen zijn hoog met een k/w van 23 en een 

koers/boekwaarde van bijna 6, maar gegeven de stabiele groei, 

de vorm van inflatiecompensatie  en het defensieve karakter ten 

tijde van onrust op de beurzen bieden Global Brands naar onze 

mening toegevoegde waarde voor een portefeuille. Bovendien 

zitten Global Brands ruim bij kas en dit biedt ruimte voor 

investeringen, overnames, dividendverhogingen en de inkoop 

van eigen aandelen.  

 

De dominante sectoren voor Global Brands zijn op dit moment 

consument defensief, informatietechnologie en 

gezondheidszorg, die goed zijn voor 85% van de portefeuille.  

Geografische gezien zijn de ontwikkelde markten dominant, met 

een weging van 70% naar de VS, terwijl de overige ontwikkelde 

landen voor het restant tekenen.  

 

Small caps opkomende markten  

Met een grote weging in industrie, basismaterialen en 

consument cyclisch, samen goed voor 40%,  kunnen de kleinere 

ondernemingen uit de opkomende markten profiteren van het 

verwachte cyclische herstel en de goede positie van deze 

kleinere ondernemingen. De industrie in de westerse landen 

besteedt immers veel uit, door kostenoverwegingen. De 

grootste sector informatietechnologie, goed voor 19% van de 

small cap index, heeft de wind in de zeilen. Technologische 

componenten zitten in steeds meer producten en de tekorten in 

halfgeleiders leiden tot grotere orders voor kleinere 

chipfabrieken in Azië.  

Taiwan, Zuid-Korea, India, China en Brazilië zijn de landen die het 

meest meewegen in de index.  

Omdat er veel kleine ondernemingen in de opkomende 

markten zijn, is het beleggingsuniversum groot. Tegelijkertijd 

worden deze markten in vergelijking met de grotere beurzen 

minder intensief gevolgd. Dat betekent dat de aandelenmarkten 

minder efficiënt zijn, waardoor een actieve manager meer 

waarde kan toevoegen indien een ondergewaardeerd aandeel 

met een hoge groeipotentieel wordt geselecteerd. Het andere 

uiterste is natuurlijk ook mogelijk: dat een bedrijf minder 

succesvol is dan gedacht en door te weinig liquiditeit in de 

markt de koers hard daalt. Small caps van opkomende markten 

hebben een hogere beweeglijkheid dan andere markten. Dit jaar 

wordt de belegger ruimschoots voor dit risico beloond met een 

rendement van ruim 23%. Bovendien leveren deze aandelen 

door een relatief lage correlatie met de ontwikkelde markten 

duidelijke diversificatievoordelen op. 

Als gevolg van dit hoge rendement kunnen beleggers tijdelijk 

even terughoudend worden. Daarbij werkt het ingrijpen van de 

Chinese autoriteiten om dataverkeer aan banden te leggen 

negatief door op bedrijven in e-commerce en bezorgdiensten. 

 



 

16 Rabobank                                     Beleggingsstrategie Derde kwartaal 2021 16 

    
 

 

Op lange termijn zijn de vooruitzichten goed en nog niet in de 

waarderingen zichtbaar.  De waarderingen van deze categorie 

zijn immers laag, met een koers-winstverhouding van 14. De 

winstmarges liggen boven die van de grotere aandelen in de 

opkomende markten. Het dividendrendement is met 2% ook 

ondersteunend. 

 

Japan 

Na de euforie van het bereiken van 30-jarige records voor de 

Nikkei in maart dit jaar blijft de Japanse aandelenmarkt achter bij 

de meeste andere beurzen. Daarmee geeft het voeding aan de 

perceptie dat de Japanse aandelenbeurs altijd tegenvalt. Voor 

dit jaar klopt dat, maar over de laatste 5 en 10 jaar doen Japanse 

aandelen het beter dan die van Europa en opkomende markten.  

De terugval dit jaar is een gevolg van tegenvallers in de Covid-

bestrijding en het aantal vaccinaties. Hierdoor kunnen de 

Olympische Spelen minder groots worden gehouden en 

volgens de laatste berichten zelfs zonder toeschouwers. Daar 

komt de onzekerheid over het monetaire beleid nog bovenop. 

De Bank of Japan (BoJ) koopt al jaren obligaties en aandelen op. 

De BoJ is nu grootaandeelhouder en heeft aangekondigd dat 

het niet elke maand meer indextrackers zal opkopen. Beleggers 

speculeren nu over wanneer en wat er met de aandelen die de 

BoJ in handen heeft zal gebeuren. Er zijn echter meerdere 

mogelijkheden omdat zonder koerseffect te kunnen doen. 

Bovendien is de kans groot dat de BoJ door de noodtoestand 

die in grote delen van het land is afgekondigd weer het beleid 

verandert.  

Ook de daling van de yen heeft de rendementen in euro’s 

gedrukt. Deze valutadaling levert de komende tijd wel voordeel 

op. De omzet en winst kunnen namelijk profiteren door de 

relatief lagere prijzen, zeker in vergelijking met Azië waar de 

loonkosten oplopen. De ‘neutrale’ positie van Japan in het 

conflict tussen de VS en China levert ook voordelen op. Beide 

landen zijn grote handelspartners en Japan heeft met beiden 

relatief goede betrekkingen.  

Het resultatenseizoen tot en met maart was in ieder geval sterk 

en de vooruitzichten blijven goed. Japanse bedrijven zijn vrij 

cyclisch en kunnen nu profiteren van het wereldwijde 

economische herstel. Dit kan de belangstelling van buitenlandse 

beleggers weer aantrekken, wat een positieve invloed op de 

resultaten kan hebben.  

 

 

 

Ook neemt aandeelhoudersactivisme toe en kunnen meer 

overnames volgen. De Japanse beurs nam ook maatregelen om 

meer inspraak te belonen. In 2022 wordt de beursindeling 

veranderd en kunnen alleen ondernemingen die weinig kleine 

belangen in andere Japanse ondernemingen hebben en 

meerdere externe commissarissen hebben tot de Prime Market 

behoren. Daarnaast pleit het ministerie van economische zaken 

voor fusies, omdat veel industriële bedrijven een zwakke 

concurrentiepositie hebben. Bedrijven hebben vaak belangen in 

elkaar en deze kruisbelangen moesten ongewenste bemoeienis 

in het beleid voorkomen. De bevriende bedrijven konden met 

hun stemrechten actiepunten van aandeelhouders blokkeren.  

Deze kruisbelangen worden nu verminderd. Een andere impuls 

kan komen vanuit de door de coronacrisis noodzakelijke 

digitalisering, waarbij de achterlopende detailhandel en het 

betalingsverkeer zijn opgeschud. De digitale infrastructuur is al 

lang beschikbaar en met de sociale druk en de politieke 

stimulering kan het laatste zetje de goede richting op gegeven 

worden. Het kan bovendien helpen in sectoren waar er een 

arbeidstekort is. Het zal de productiviteit verhogen en de 

concurrentiepositie verbeteren.  

Japanse aandelen zijn ten opzichte van hun eigen historie en 

ten opzichte van de andere regio’s laag gewaardeerd. De koers-

winstverhouding bedraagt 16 tegenover 19 voor de wereld en 

26 voor het historische gemiddelde.   
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AC Azië excl. Japan 

Op kortere termijn zijn er meer onzekerheden voor de aandelen 

All Countries Azië exclusief Japan en dat blijkt uit het 

koersverloop. Het achterblijven sinds februari dit jaar wordt 

vooral verklaard door aandelen uit China en Zuid-Korea. Er zijn 

wat tegenslagen rond het virus maar de voornaamste reden is 

dat de VS en Europa nu een inhaalslag maken na de lockdowns, 

waar het herstel in Azië al veel eerder plaatsvond. Bovendien is 

er in Azië ex Japan minder steun van overheden en centrale 

banken. Het groeiverschil met ontwikkelde markten neemt pas 

in 2023 weer toe in voordeel van Azië. 

Het enigszins tegenvallende verloop in vaccinaties en de 

opleving in het aantal besmettingen zijn eveneens in het nadeel 

van Azië. Met name Thailand, Indonesië, India en Taiwan blijven 

kwetsbaar.  

Van de Chinese centrale bank, de PBoC, mogen banken minder 

uitlenen en minder buitenlandse valuta verkopen. De bedrijven 

zijn meer industrieel en daar beginnen de tekorten in 

onderdelen nu een negatief effect te hebben. En de winsten 

worden gedrukt door hogere grondstofprijzen en lonen. De 

hoge renminbi kan de concurrentiepositie verslechteren en 

natuurlijk doen de politieke spanningen tussen China enerzijds 

en de VS, Hongkong, Taiwan en Europa anderzijds, de regio 

geen goed. Chinese bedrijven worden gehinderd door de 

Amerikaanse zwarte lijst, waardoor zij minder kunnen 

produceren en exporteren en soms het voortbestaan een risico 

loopt. Daarnaast worden ze bovendien gehinderd door de eigen 

overheid. Bedrijven met monopolieposities  of te populaire 

bestuurders in technologie en de financiële sector worden hard 

aangepakt en de winstgroei zal duidelijk verminderen. Sinds kort 

pakt de Chinese overheid de machtspositie van diverse Chinese 

bedrijven met een buitenlandse notering aan en van bedrijven 

met veel data van Chinese burgers. Geen enkel bedrijf mag 

immers meer data tot haar beschikking hebben dan de Chinese 

overheid. De Amerikaanse beursautoriteiten zullen Chinese 

bedrijven met een notering op Wall Street kritischer bejegenen. 

Tot 2 augustus mogen Amerikaanse beleggers nog handelen in 

de namen op de zwarte lijst, maar daarna niet meer. Voor 

Chinese bedrijven komen er dus nog meer tegenvallers aan. 

Daarbovenop komt een beperking van de kredietverlening. 

Kredietgroei is juist een belangrijke component van de groei in 

China, waardoor de PBoC de strikte maatregelen al wat heeft 

versoepeld.  

 

Het groeipotentieel voor Azië ex Japan is op lange termijn 

gunstig. De bekende argumenten als de stijging van de welvaart 

en de grote groep middeninkomens die meer zullen gaan 

besteden zorgen voorlopig voor hoge economische 

groeiniveaus. Meer concreet betekent dat de consumptie in Azië 

in 2025 die van de ontwikkelde markten evenaart. Voor India 

komt dat neer op een groei van 68%, voor China van 150% en 

voor de kleinere landen nog hoger. Veel Aziatische landen 

maken de verschuiving door van industrie naar de hogere 

renderende dienstensector. De technologische ontwikkelingen 

gaan snel, wat zal leiden tot een hoge productiviteitsgroei. 

Bovendien is Azië een belangrijke producent van halfgeleiders, 

waar nu tekorten in zijn. Door het toenemende gebruik van 

chips, zal de vraag de komende jaren hoog blijven. Op lange 

termijn zal de groei in de regio naar verwachting dus 

doorzetten, waarbij geopolitiek wantrouwen en boycots 

tegenover China de groei in de eigen regio indirect stimuleren. 

China wil en moet daardoor meer zelfvoorzienend worden en 

neemt daarom initiatieven in technologie en verduurzaming. Op 

grond van bovenstaande argumenten blijft een overweging 

naar deze regio dan ook wenselijk, maar in minder hoge mate 

dan eerder aangehouden. Doordat de aandelenwegingen van 

Azië in de indices nog altijd veel lager zijn dan op grond van de 

bbp-cijfers maar ook marktkapitalisaties zou zijn 

gerechtvaardigd, kan dit kan tot extra instroom in de regio 

leiden. 

 

4.3.2 Themasatellieten 

Met de themasatellieten spelen we in op trends die een 

langdurige en significante verandering tot gevolg hebben voor 

economie en samenleving. Hieronder bespreken we de 

aandelenposities, in volgorde van omvang, in het themadeel 

van de portefeuille. Dit zijn robotisering, gezonde levensstijl, 

future of mobility, duurzame energie en circulaire economie.  

 

Robotisering 

Het gebruik van robots neemt sterk toe, in de industrie, op de 

werkvloer, in ziekenhuizen en zelfs thuis. Doordat robots breder 
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inzetbaar zijn en kleinere bedrijven en consumenten zich niet-

industriële robots makkelijker kunnen veroorloven, zal de groei 

verder doorzetten. Verder zullen robotaandelen nog lang 

profiteren van de toename in e-commerce en kunstmatige 

intelligentie, de vergrijzing en milieuaspecten. De vergrijzing 

maakt de inzet van robots op de werkvloer en in de verpleging 

noodzakelijk. Verder kunnen robots verspilling tegengaan door 

de producten vooraf beter op de consument af te stemmen, 

waarmee het de vernietiging van onverkochte voorraden 

voorkomt. Ook de vraag naar bezorgrobots neemt een vlucht. 

De vraag naar thuisbezorgen is door corona versneld en de 

robots bieden ook toegevoegde waarde door meer medische 

veiligheid en snelheid te kunnen leveren. Volgens McKinsey,  

kunnen ze de kosten van het laatste deel van de thuisbezorging 

met 40% reduceren.  

Het thema robotisering kent een cyclische component door het 

belang van industriële robots voor het thema. De vooruitzichten 

zijn gunstig door de verwachte inhaalvraag in bijvoorbeeld de 

auto-industrie. Maar robotisering is inmiddels meer een 

groeithema omdat technologische vooruitgang de kern is van 

het succes van robots. Deze groeifocus zorgde vanaf maart voor 

drie maanden stevige underperformance. De waarderingen 

waren door de rally in 2020 immers sterk opgelopen en de draai 

naar achterblijvers zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.  

Omdat de omzetgroei en marges van robotproducenten hoog 

zijn, zijn de hoge waarderingen te rechtvaardigen. Door de 

snelle stijging van de winst, daalt de koers-winstverhouding 

namelijk. Zeker als de winstgroei hoger uitkomt dan verwacht. In 

de laatste twee maanden zijn de winsttaxaties voor 

robotaandelen sterk verhoogd. Mede hierdoor kwam het 

rendement in juni uit op 8,2%. 

 

Deze groeiverwachtingen maakt van robotisering een populair 

thema. Om belegbaar te blijven neemt de weging naar large 

caps in de robotindices toe en wordt het thema vaak wat breder 

genomen, zoals toevoeging van kunstmatige intelligentie (KI).  

De technologische ontwikkelingen gaan snel waardoor de 

mogelijkheden voor KI enorm zijn. KI is bovendien veel minder 

cyclisch dan de markt voor industriële robots. KI wordt nu 

overheerst door Amazon, Alibaba en Alphabet. Verwacht wordt 

dat de markt voor KI de komende zeven jaar met 40% per jaar 

kan toenemen. Op dit moment is KI goed voor een 

marktomvang van € 53 miljard. 

 

 

 

 

Gezonde levensstijl 

De consument gaat bewuster om met voeding en levensstijl en 

deze trend is door corona versterkt. Apparaten om de 

sportprestaties en gezondheid te monitoren zijn populair en de 

omzet kan de komende jaren verder stijgen. Een bedrijf als 

Garmin laat hoge koersrendementen zien, net als de kleinere 

Aziatische aanbieders van sportkleding. Vanuit de overheden 

neemt de druk om gezonder te leven eveneens toe. Het kan 

immers de kosten voor de gezondheidszorg aanzienlijk 

verminderen als we meer bewegen, gezonder eten en 

overgewicht terugdringen. Inmiddels is overgewicht voor de 

wereldbevolking een groter probleem dan ondergewicht. De 

kosten die aan obesitas gerelateerd zijn, zullen oplopen tot USD 

1200 miljard in 2025. Dat obesitaspatiënten hard door covid 

werden getroffen heeft de noodzaak tot bestrijding van 

overgewicht verder aangewakkerd. 

Wearables kunnen helpen om te stimuleren tot beweging en 

om in een vroeger stadium ziektes op te merken. De markt voor 

wearables kan de komende jaren zo’n 18% per jaar toenemen. 

Apple komt volgend jaar waarschijnlijk met een horloge dat de 

temperatuur aangeeft en diabetes kan monitoren.  

 

De gezonde levensstijl kan sterk reageren op conjuncturele en 

politieke veranderingen, doordat duurzame voeding vaak 

duurder is en de consument prijs-, reclame- en modegevoelig. 

Regelgeving kan producten duurder maar ook goedkoper 

maken.  
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Met het economisch herstel zijn de vooruitzichten voor een 

gezonde levensstijl voorlopig gunstig. De koers-

winstverhouding van het thema bedraagt nu 22,4 bij een 

verwachte winstgroei van 30% voor de komende twaalf 

maanden.  

 

Future of mobility 

Binnen het thema ‘Future of Mobility’ in de aandelensatelliet is 

er niet alleen aandacht voor (traditionele) autoproducenten, 

maar wordt in de gehele keten belegd. Onder het thema Future 

of mobility vallen toeleveranciers aan autofabrikanten, 

chipproducenten, producenten van laadpalen, batterijen en 

software-ontwikkelaars.  

 

De autoindustrie heeft de afgelopen maanden te maken met 

een aanhoudend tekort aan chips door problemen in de 

waardeketens, wat druk geeft op de gehele autosector. Een 

recent rapport, uitgebracht door het consultancy bureau 

AlixPartners, schat de omzetverlies voor de sector dit jaar op 110 

miljard dollar. Hoe lang de tekorten aanhouden is onzeker, maar 

naar verwachting nemen de tekorten geleidelijk af in de tweede 

helft van het jaar.  

 

Voor de langere termijn is regelgeving een drijvende kracht 

achter de transitie naar elektrisch rijden. De Green deal in Europa 

en het infrastructuur plan in de VS dragen bij aan een versnelling 

naar elektrisch rijden. Timmermans gaf in recente plannen aan 

om de transitie te kunnen versnellen door de CO2 emissie-

standaarden van nieuwe auto’s sneller te begrenzen en 

autofabrikanten te laten betalen voor de  CO-2 uitstoot onder 

het emissie handelsverdrag.  

 

De International Energy Agency geeft in hun outlook aan dat 18 

van de top 20 autoproducenten wereldwijd aangeeft meer 

elektrische modellen op de markt te zullen brengen en de 

productie te verhogen. Er gaat bijna geen week voorbij of er rijdt 

een nieuw elektrisch model uit de fabriek. Bovendien neemt het 

netwerk van oplaadpalen toe en dalen de kosten van batterijen 

sterk. Volgens een onderzoek van UBS wordt kostenpariteit 

tussen een elektrische auto en traditionele auto gedreven door 

brandstof in 2024 behaald. Dit zal de definitieve doorbraak 

betekenen van de elektrische auto. Alleen de schaarste van 

grondstoffen zoals lithium voor de productie van batterijen kan 

er voor zorgen dat de daling in de productiekosten vertraagd 

kan worden met hoogstens een paar jaar, maar ook dan zal het 

een kwestie van tijd zijn voordat de definitieve draai een feit zal 

zijn. 

 

De lange termijn verwachte winstgroei ligt momenteel op 

15,9%, tegen een groei van 9,1% van de wereldindex. Het mag 

geen verrassing zijn, dat door de productieproblemen, de 

verwachte winstgroei voor de komende 12 maanden 

momenteel marginaal beneden die voor de wereldindex (28,6% 

versus 25,4%) uitkomt. Ondanks de tijdelijke druk op de koersen 

is het voorstelbaar dat het thema een inhaalslag kan maken als 

de productieproblemen wegebben.  

 

 

Duurzame energie 

Duurzame energie had dit jaar even niet de wind in de zeilen. Na 

een rendement van meer dan 100% is terughoudendheid bij de 

belegger niet meer dan logisch. Daarbij was de oplopende rente 

nadelig voor de nutsbedrijven en kampten de producenten van 

grote energie-installaties met tekorten in componenten. Ook 

vielen de opbrengsten van  zonne-energie bij een leverancier 

tegen, waardoor gevreesd werd voor meer tegenslagen en 

snellere afschrijvingen.  

Sinds medio mei herstelt de sector zich weer. Duurzame energie 

is noodzakelijk voor energietransitie en het bereiken van de 

klimaatdoelstellingen. Zonder subsidies zijn zonne-, wind- en 

hydro-energie in twee derde van de wereld al lange tijd 

concurrerend met fossiele brandstoffen. Met de hogere olieprijs 
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is de relatieve positie verder verbeterd. Door de lagere 

productiekosten per eenheid energie verbeterden de winsten 

na aanzienlijke aanloopverliezen sterk. Sinds 2017 is de sector 

winstgevend. Verdere kostenbesparingen zijn nog steeds 

mogelijk door technologische verbeteringen. Dit betekent ook 

dat er naast het duurzame aspect een economisch aspect aan 

het gebruik van duurzame energie kan worden gekoppeld, wat 

de groei verder kan versnellen. Alle duurzame initiatieven die 

door de hulppakketten voor corona veel extra middelen ter 

beschikking hebben, zorgen voor goede perspectieven en 

komen nu pas op gang. De komende jaren zal dus aanzienlijk 

worden geïnvesteerd in duurzame energiemogelijkheden, die 

ten koste gaat van fossiele energiebronnen en -infrastructuur. 

De winstverwachtingen voor lange termijn zijn hoog en 

inmiddels zijn de koers-winstverhoudingen gezakt tot 30 maar 

in ons mandaat is deze zelfs een stuk lager, rond de 14.  

 

 

 

 Circulaire economie 

Naast het belang van duurzame energie voor de 

klimaatproblematiek, is er ook een omslag nodig in het huidige 

economisch model dat decennia heeft gedomineerd. In het 

huidige lineaire model staat het eenmalige gebruik van 

grondstoffen en eindproducten centraal. Het idee dat we met 

het huidige lineaire “take-make-waste” model tegen limieten 

aanlopen, zoals door bevolkingsgroei en grondstoffenschaarste, 

en dat het ons milieu schaadt, is inmiddels breed gedragen. Ook 

is de zeer omvangrijke plastic soep in de Pacifische oceaan met 

een omvang van twee maal de VS een direct gevolg van dit 

lineaire model. De roep voor een duurzamer model wordt 

steeds groter en dit biedt kansen voor bedrijven die oplossingen 

weten aan te dragen of alternatieven weten te bieden.  

In de circulaire economie staat het model van reduce-reuse-

recycle centraal. Dit betreft het effectief gebruik van 

grondstoffen en eindproducten door producten in de 

oorspronkelijke vorm voor een ander doeleinde gebruiken, een 

(groot deel van) het eindproduct weer in het productieproces te 

gebruiken om een nieuw product te maken. Hierdoor wordt 

“afval” continu omgezet in een nuttige hulpbron. Ook de 

deeleconomie biedt een uitkomst. Dit behelst het beter 

benutten (van de levensduur) van producten (en assets) doordat 

eigenaren hun eigendom beschikbaar stellen voor gebruik. Een 

verschuiving van de focus op het verkopen van een product 

naar het aanbieden van een dienst om het vruchtgebruik van 

het product mogelijk te maken, is een ander segment dat bij het 

circulaire denken past . Dit vergroot de prikkel bij de aanbieder 

om het product zo lang als mogelijk in gebruik te houden en te 

onderhouden in plaats van aan te sturen op de verkoop van 

nieuwe producten. De beoogde uitkomst van het circulaire 

model is dat alle gebruikte grondstoffen of producten in de 

economie blijven circuleren en niet in het milieu belanden. En 

indien ze wel in het milieu belanden, door het milieu nuttig 

kunnen worden opgenomen (composteren). Dit kan met 

organische materialen die afbreken in de natuur zonder 

schadelijke gevolgen.  

 

Het circulaire denken is sterk in opkomst de laatste jaren en 

wordt als serieus alternatief gezien voor het lineaire model met 

al haar tekortkomingen. Onder overheden, bedrijven en 

consumenten heeft het circulaire denken de aandacht. Zo geldt 

er in de EU sinds begin juli van dit jaar een verbod op plastic 

wegwerpartikelen. De transitie naar de circulaire economie is 

aan de gang, maar bevindt zich nog in de beginfase en biedt 

enorme voordelen voor bedrijven die hierop inspelen. Deze 

transitie is naast een bron van kostenbesparingen namelijk ook 

een bron van innovatie en nieuwe markten.
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5. Obligatieportefeuille 
Rentestijgingen omgeslagen in dalingen 

 

De Euro Aggregrate Index noteert nog altijd een min van 2,3% 

ondanks het feit dat de rente de laatste anderhalve maand 

gedaald is. Ook de Global Aggregrate index staat nog op een 

verlies van 1,9%. De kans op hogere rentes in de komende 

periode is toegenomen, vanwege de sterke ontwikkeling van de 

economische groei en de mogelijke start van de afbouw van het 

obligatie opkoopbeleid van de Amerikaanse centrale bank. De 

Bloomberg Barclays Euro Aggregate index, waarin alle investment 

grade obligaties in euro van grote omvang zijn opgenomen, 

biedt momenteel een effectief rendement van 0,0%. Het 

rendementsperspectief voor obligaties blijft daarmee dus slecht, 

ook als de rente op dit niveau blijft hangen. Wel bieden obligaties 

nog altijd een buffer tegen een tegenvallende ontwikkeling van 

de economische situatie. Dit is zeker het geval voor wereldwijde 

obligaties die meer ruimte hebben voor rentedalingen dan hun 

Europese tegenhanger.  

 

We blijven in staatsleningen belegd door te kiezen voor een 

wereldwijde spreiding en het opnemen van Europese inflatie-

obligaties. Het rendement binnen de obligatieportefeuille moet 

hoofdzakelijk komen uit bedrijfsobligaties met een hoge 

kredietwaardigheid en het hoogrisico deel van de portefeuille 

waar de vooruitzichten in het basisscenario gunstig voor zijn. 
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Omslag in rente: van stijging naar daling 

Aan de snelle stijging van de rente is in het tweede kwartaal een 

eind gekomen. De Amerikaanse 10 jaars-rente daalde zelfs met 

30 basispunten van 1,75% naar 1,45%. En begin juli daalde de 

rente zelfs verder tot rond de 1,3%. De Amerikaanse centrale 

bank, de Fed, gaf aan de oplopende inflatie serieus te nemen en 

in actie te komen met een verhoging van de rente, misschien al 

volgend jaar of anders in 2023. Bovendien woedt onder de 

leden van het centrale bank committee een discussie om het 

pandemie opkoopprogramma te stoppen, waardoor de kans op 

een oververhitting van de economie en uit de bocht vliegende 

inflatie sterk wordt gereduceerd. De Fed laat daarmee zien kort 

op de bal te zitten en het gevaar van te vroeg of te laat te 

stoppen goed af te wegen. Dit doet beleggers beseffen dat er 

op een gegeven moment een einde gaat komen aan de 

liquiditeitsinjecties. Ook zorgen over de deltavariant van het 

coronavirus zorgden voor een vlucht naar veilige havens en 

hebben de rentes onder druk gezet.  

 

Toch is het aannemelijk dat in de loop van het jaar de rente weer 

verder op gaat lopen als het economisch herstel verder doorzet 

en we dichterbij het moment komen dat de eerste monetaire 

steunmaatregelen worden afgebouwd die op het hoogtepunt 

van de crisis vorig jaar in stelling werden gebracht. De centrale 

banken zullen er wel op sturen om de rente niet te snel te laten 

oplopen, want een substantieel hogere rente zal teveel 

problemen veroorzaken voor de houdbaarheid van de sterk 

toegenomen schuldenlast en het herstel in de wielen rijden.   

 

5.1 Core High Quality 

Binnen het core high quality deel van de obligatieportefeuille 

wordt de focus gelegd op een wereldwijde invulling, omdat het 

effectieve rendement na hedgekosten voor de Global 

Aggregrate ex corporates benchmark hoger is dan voor de EUR 

Aggregrate benchmark. Via het global bonds deel wordt 

ondermeer belegd in de VS, Canada, China, Zuid-Korea, 

Eurozone, Australië, Japan en Nieuw-Zeeland. Na de rentehedge 

blijft er nog 20 bps over aan effectief rendement. Bovendien 

bieden wereldwijde obligaties een betere diversificatie dan een 

belegging in louter euro obligaties.  

 

Naast bovengenoemde redenen om internationaal te beleggen, 

is de bufferfunctie van internationale obligaties een belangrijk 

argument om de portefeuille wereldwijd in te vullen.  

Door de hogere rente in de internationale kapitaalmarkten is er 

meer ruimte voor rentedaling in het geval van nieuwe 

tegenslag. Als de economie en/of de beurs terugvallen, is er in 

de EU weinig ruimte voor dalende rentes. Andere valuta’s en 

Structuur obligatieportefeuille 

 

Bouwsteen Core High Quality 

Binnen het Core High Quality fonds kiezen we voor een wereldwijde 

invulling. Dit biedt niet alleen een iets beter rendementsperspectief, 

het biedt ook meer diversificatievoordelen. In het geval van risk-off 

scenario’s bieden Amerikaanse staatsobligaties meer buffer. Hetzelfde 

geldt voor Aziatische obligaties. Die hebben een lage correlatie met 

obligaties van de ontwikkelende markten. In beide benchmarks zijn 

overigens bedrijfsobligaties opgenomen, die maken geen onderdeel 

uit van de Core High Quality invulling, maar hebben een aparte 

plaats in de portefeuille. Binnen het core high quality gedeelte van de 

portefeuille is er een inflatie-obligatiesegment opgenomen als hedge 

tegen het inflatierisico.   

 

Bouwsteen Global Corporates 

Het voornaamste alternatief voor staatsleningen zijn investment 

grade bedrijfsobligaties vanwege hun veilige karakter en hoger 

effectief rendement dan de veilige staatsobligaties. De 

kredietopslagen op bedrijfsobligaties van goede kwaliteit zijn 

momenteel laag, maar de kredietverliezen zijn historisch gezien ook 

zeer laag. De rentegevoeligheid van de bedrijfsobligaties is 

vergelijkbaar met het core high quality gedeelte.   

 

Bouwsteen Opportunities Fixed Income 

In dit deel van de obligatieportefeuille (alleen in RBB E) zijn de 

rendementskansen stukken beter, maar is het risico ook hoger. Deze 

bouwsteen is recentelijk uitgebreid met twee obligatiesegmenten 

(converteerbare obligaties en hybride bedrijfsobligaties) tot een 

totaal van vijf obligatiesegmenten die naast een verbeterd 

rendementsperspectief ook diversificatievoordelen bieden en door 

de lagere rentegevoeligheid en hogere rente meer buffer hebben 

mochten rentes verder gaan stijgen. 
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markten bieden die ruimte voor een rentedaling wel. De 

obligaties uit Azië, zoals de Chinese en Zuid-Koreaanse 

staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar, bieden nog een 

effectief rendement van 3,1% en 2,1%. Bovendien bieden 

Japanse obligaties weliswaar een laag effectief rendement, maar 

door het beleid van de centrale bank om de lange rente te 

controleren rond het nulpunt, weet een belegger wel dat de 

rente van deze positie stabiel zal blijven.   

 

Het grootste risico van de voorkeur voor wereldwijd beleggen is 

een oplopend renteverschil tussen Amerika en de Europese 

landen, de zogenaamde Trans-Atlantische spread. Het risico 

hierop is echter beperkt vanwege de relatief hoge vergoeding 

die de Europese en Japanse belegger kan krijgen voor 

Amerikaans staatspapier. Bovendien is het nu de beurt aan 

Europa om van het economische momentum te profiteren. Het 

is daarom niet verwonderlijk dat het verschil tussen de 10-jaars 

Duitse en Amerikaanse rente met meer dan 40 basispunten 

afgenomen is in vergelijking met het begin van dit kwartaal. Dit 

komt door een iets hogere rente in Duitsland en een iets lagere 

rente in de VS. Als de economie nog meer van het slot gaat in 

Duitsland en de rest van Europa, kan het verschil nog verder 

dalen en kunnen beleggers in Global Bonds profiteren.  

 

 

 

Inflatie-obligaties bouwen goede resultaat uit 

Naast een positie in wereldwijde obligaties hebben we ook een 

allocatie naar inflatieleningen in het staatsleningendeel van de 

obligatieportefeuille. De Europese inflatieverwachtingen in de 

markt zijn met 1,6% inmiddels toegenomen tot het hoogste 

punt sinds eind 2018. Maar het valt te betwijfelen of met een 

hogere inflatie dit jaar een structurele inflatietrend is ingezet. 

Wel kan worden gesteld dat de onzekerheid van inflatie is 

toegenomen door de enorme overheidsstimuleringen en de 

draai naar robuuste productieketens wat een kostenopdrijvend 

effect teweeg kan brengen.  

 

De inflatie-obligaties laten door de opgelopen 

inflatieverwachtingen dit jaar naar een pre-pandemie niveau 

een outperformance zien van 4% ten opzichte van de Eur Agg 

benchmark. Door de outperformance en de al opgelopen 

inflatieverwachtingen is het rendementsperspectief van 

inflatieleningen verminderd. De positie hebben we dan ook iets 

afgebouwd ten gunste van onze allocatie naar wereldwijde 

staatsobligaties. Omdat het een van de weinige titels is die 

inflatiebescherming biedt, blijft het wenselijk om 

inflatieleningen aan te houden in de obligatieportefeuille. 

Vanwege de toegenomen inflatierisico’s blijven we dan ook een 

overwogen positie behouden in portefeuille.   

 

5.3 Global Corporates  

Binnen het veilige segment van het obligatiedeel bieden de 

wereldwijde kredietwaardige bedrijfsobligaties nog een positief 

effectief rendement van 1,3% na kosten voor de valutahedge, 

ondanks de krappe kredietopslagen. We zien Investment grade 

bedrijfsobligaties gezien de huidige kredietcyclus met een lage 

kans op kredietverliezen als alternatief voor de veilige 

staatsobligaties. Het risico hierop mag dan wel bijzonder klein 

zijn, maar in het geval van een nieuwe crisis bieden deze 

obligaties wel minder bescherming dan staatspapier. Het is 

daarmee dan ook geen perfecte substituut voor de veilige 

staatsobligaties. Maar de risicorendementsverhoudingen pleiten 

op dit moment wel voor deze categorie. Het economisch herstel 

is namelijk een steun in de rug voor investment grade 

bedrijfsobligaties. De bedrijfsresultaten zijn verbeterd waardoor 

-1

0

1

2

3

jul-11 jul-13 jul-15 jul-17 jul-19 jul-21

In %

Bron: Refinitiv Datastream

Verschil 10 jaars rente Duitsland en VS

0

0,5

1

1,5

2

jun-16 jun-17 jun-18 jun-19 jun-20 jun-21

In %

Bron: Refinitiv Datastream

Opgelopen inflatieverwachtingen in 
Eurozone

EUR 5y5y forward



 

24 Rabobank                                     Beleggingsstrategie Derde kwartaal 2021 24 

    
 

 

de leverage weer iets afneemt. Dit is zichtbaar in praktisch iedere 

sector. Bovendien zien we zeer hoge rentedekkingspercentages. 

En met steun van centrale banken en aantrekkende economie 

zien we in het basisscenario Investment grade wereld 

bedrijfsobligaties als een aantrekkelijk alternatief voor Core High 

Quality obligaties. 

 

Risico’s zien we in stevige aandelen inkoopprogramma’s of veel 

overnames waardoor leverage weer zal toenemen en de 

kredietkwaliteit kan verslechteren. Momenteel zien we nog 

weinig neerwaartse bijstellingen en in de tweede jaarhelft 

worden juist eerder opwaarderingen van de kredietkwaliteit 

verwacht.   

 

 

 

5.3 Hoogrisico obligaties 

Hieronder bespreken we de beleggingscategorieën binnen het 

hoog risico gedeelte van de portefeuille. Dit zijn high yield 

obligaties, achtergestelde bankobligaties (coco’s), obligaties van 

opkomende markten en de nieuwe toegevoegde categorieën: 

converteerbare obligaties en hybride bedrijfsobligaties.   

 

Kredietverliezen laag in high yield obligaties 

De belegger moet het de komende kwartalen hebben van het 

effectieve rendement op de obligaties en minder van een lagere 

kredietopslag. High yield obligaties bieden desondanks nog 

altijd een relatief hoge risico rendementsverhouding vanwege 

de lage verwachte kredietverliezen. Het ruime centrale 

bankbeleid en de overheidsstimuleringen hebben er voor 

gezorgd dat er weinig bedrijven failliet zijn gegaan in de crisis en 

bovendien hebben veel bedrijven van de liquiditeit gebruik 

gemaakt om zich te herfinancieren. JP Morgan schrijft in een 

rapport dat de totale uitgifte in de eerste helft van 2021 $85 

miljard bedraagt, bijna net zoveel als in het volledige jaar 2019. 

Fitch ratings heeft het verwachte percentage faillissementen 

voor Amerikaanse high yield obligaties bijgesteld van 2% naar 

1% voor dit jaar en voor 2022 wordt een percentage verwacht 

van 2,5%-3,5%. We verwachten ook voor de Europese markt 

lagere kredietverliezen.     

Beleggers in high yield bedrijfsobligaties profiteren naast de 

hogere yield van een kortere looptijd en daarmee van een 

lagere gevoeligheid voor rentestijgingen. Er liggen nog kansen 

voor dalende kredietopslagen in het Aziatische deel van de 

portefeuille, vanwege de relatief hogere kredietopslagen daar. 

Dit geldt ook voor de sectoren zoals energie, de detailhandel en 

de luchtvaartsector. Wel is voorzichtigheid op z’n plek, want bij 

een draai in het sentiment of economische tegenvallers zijn 

bedrijven met een lage kredietwaardigheid de eerste die in de 

problemen komen en door de lage kredietopslagen is er weinig 

ruimte qua buffer.  

 

 

Inhaalslag van EMD  

We zien nog ruimte voor lagere kredietopslagen in de obligaties 

van opkomende markten, omdat binnen het meer risicovolle 

deel van het creditspectrum dit type obligatie nog relatief hoge 

rentes biedt. Opkomende markten hebben het in de eerste 

maanden van het jaar lastig gehad. Dit is te verklaren door de 

pandemie, oplopende inflatie, de politieke onrust in sommige 

van die markten en de rentestijging in de VS. Hierdoor stegen 

ook de risico opslagen. Toen de (Amerikaanse) rentes in het 

tweede kwartaal stabiliseerden maakten de opkomende 
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marktobligaties een draai waarmee de stevige verliezen in het 

eerste kwartaal voor een deel werden goedgemaakt.  

De meeste opkomende markten hebben goede vooruitzichten.  

Diverse opkomende landen profiteren van hogere 

grondstofprijzen. Bovendien zien de condities van de 

betalingsbalansen van opkomende markten er over het 

algemeen relatief goed uit. Opkomende markten hebben nog 

wel te lijden onder het coronavirus. Waar recentelijk India en 

Brazilië zwaar werden getroffen zijn nu de landen in Zuid-

Amerika, zoals Peru en Colombia weer aan de beurt. In die 

landen was het al onrustig door politieke problemen, maar 

corona doet dus nog een duit in het zakje. De oplossing voor de 

problemen blijft vaccineren. De snelheid van vaccineren in 

opkomende markten gaat volgens beleggingsspecialist 

Ashmore momenteel sneller dan in de westerse landen, al zal 

het nog wel een tijd duren voordat de vaccinatiegraad van de 

westerse landen bereikt zal zijn.  

 

 

 

Volgens het Institute of International Finance (IIF) was er in juni 

een instroom van 18,9 miljard dollar in de obligaties van 

opkomende markten, beduidend hoger dan de instroom in mei. 

Beleggers zullen naar verwachting ook in de rest van het jaar 

meer gaan alloceren naar opkomende markt obligaties. 

Recentelijk verhoogden Mexico en Hongarije de rente, waar 

eerder landen als Brazilië, Turkije en Rusland dit deden. De rentes 

van opkomende markten zijn beduidend hoger dan die in de 

westerse economieën. Ondanks de uitdagingen die er zijn voor 

opkomende markten, bieden obligaties van opkomende 

markten door de betere economische vooruitzichten een relatief 

hogere risico-rendementsverhouding dan de veilige 

staatsobligaties uit de westerse landen. Bovendien staan de 

valuta van opkomende markten nog op een relatief laag punt 

versus de dollar. Voor de komende twaalf maanden verwachten 

we dan ook een outperformance van deze beleggingscategorie.  

 

Coco’s mooi halfjaar achter de rug, convictie blijft 

Coco’s behoren tot de best presterende obligatiesegmenten in 

het eerste halfjaar van 2021. Ook voor de rest van het jaar blijven 

we positief over het rendementsperspectief van de 

bufferobligaties van banken (coco’s). Banken hebben sinds 

begin dit jaar een flink herstel laten zien door het betere 

economische klimaat en de opleving van de rente. Bovendien 

vallen de kredietverliezen van bedrijven en huishoudens lager 

uit dan midden in de pandemie werd gevreesd. De winsten voor 

banken pakken hierdoor hoger uit dan werd verwacht. De 

kredietopslag is hierdoor substantieel gedaald sinds het recente 

dieptepunt in de coronacrisis vorig jaar. Maar nog altijd zijn de 

kredietopslagen van coco’s niet op het pre-coronaniveau 

aanbeland. Dit is een kwestie van tijd. De uitkomst van de 

bankenstresstest zal een hoop verduidelijking geven over de 

staat van de Europese banken. De autoriteiten kondigden wel al 

recentelijk aan dat banken vanaf begin oktober mogelijk weer 

dividenden mogen gaan uitkeren en aandeleninkopen mogen 

doen. Zelfs bij hervatten van dividendbetaling zijn de buffers 

nog ruim voldoende voor de couponbetalingen op de coco’s. 

En een goede uitkomst van de stresstest geeft vertrouwen en zal 

een steun in de rug zijn voor de prijsontwikkeling van de 

bankobligaties. Het is in dit geval aannemelijk dat de 

kredietopslag van de benchmark de pre-pandemie niveaus gaat 

opzoeken in de komende maanden.  

 

Converteerbare obligaties terug van weggeweest 

In oktober 2020 hebben we afscheid genomen van de passieve 

convertible bonds positie in de obligatieportefeuille vanwege 

het opgelopen concentratierisico door een aantal dominante 

posities in Tesla en AMD. Convertible bonds zien we echter als 

een kansrijke beleggingscategorie vanwege de 

beschermingskarakteristieken van obligaties en de upside van 

een aandeel door de ingebedde optionaliteit. Door nieuwe 

uitgiftes in Azië is de markt voor converteerbare obligaties ook 

meer divers geworden. Dit biedt kansen voor een specialistische 

belegger om op in te spelen. Bovendien zijn uitgevers van 

convertibles andere type debiteuren dan we doorgaans in 
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obligatieportefeuilles aantreffen. Dat is een vorm van 

diversificatie. We zijn van mening dat convertibles het best tot 

hun recht komen als de delta van de onderliggende optie 

begrensd is tot 80%. Hierdoor blijft het concentratierisico binnen 

de perken, want bij een sterk oplopende koers wordt eerder 

afscheid genomen van een positie waardoor het gewicht in de 

portefeuille niet gaat overheersen.     

 

Risico’s voor de belegging in convertible bonds zijn vooral een 

correctie op de aandelenmarkt en oplopende kredietonrust, 

omdat de kredietkwaliteit van de obligaties voor een groot deel 

geen investment grade is. Convertibles zijn over het algemeen 

minder rentegevoelig dan andere obligatiecategorieën 

vanwege de exposure naar aandelenkoersen. Vanwege het 

specifieke risico zien we wel waarde in het toevoegen van 

convertibles, maar houden we de strategische positie kleiner 

dan die van de andere meer traditionele obligatiecategorieën 

binnen het nieuwe fonds. 

 

Hybride bedrijfsobligaties een nieuwe categorie 

Hybride bedrijfsobligaties (corporate hybrids) is een nieuwe 

beleggingscategorie binnen het nieuwe 1895 Obligaties 

Opportunities fonds. We zien in de hybride bedrijfsobligaties 

een kansrijke toevoeging voor de portefeuille vanwege de 

hogere kredietopslag van 150-200 basispunten boven de senior 

secured obligatie tegenhanger, de meest veilige obligatie, van 

dezelfde uitgever. De markt voor corporate hybrids is sinds 2013 

sterk aan het groeien en is met name in ontwikkeling gekomen 

in Europa. Hybride obligaties zijn vaak perpetuals of hebben een 

zeer lange looptijd, waarbij vaak een optie tot het ‘callen’ van de 

obligatie is bepaald tussen de 5 en 8 jaar. Ratingbureaus 

beschouwen de obligaties voor 50% als eigen vermogen, 

waardoor het voor veel bedrijven aantrekkelijk is om deze 

obligaties uit te geven. Dit geeft een sterke impuls om gebruik 

te maken van de mogelijkheid om de obligaties te ‘callen’. Als de 

call niet plaatsvindt, verliest de obligatie zijn hybride karakter. 

Met name sectoren waar veel investeringen nodig zijn, wordt 

gebruikt gemaakt van deze hybride obligaties om zo het 

financiële profiel en de kredietrating te kunnen behouden. Dat is 

ook dit jaar het geval en naar verwachting zal de groei van 

nieuwe uitgiftes in de tweede helft van het jaar doorgaan. Er 

staat momenteel zo’n USD 200 miljard uit. De kredietrating van 

de uitgevende instelling is in veel gevallen investment grade, 

maar de obligatie heeft een lagere kredietkwaliteit dan de 

uitgever. De gemiddelde rating van de hybride obligaties is 

BBB/BBB-.  

Sinds het afgelopen jaar zijn de verschillen in kredietopslagen 

tussen de hybride bedrijfsobligaties en de normale 

bedrijfsobligaties van dezelfde uitgever wel verder ingekomen. 

Met actief management kan echter op het niveau van de 

uitgevende instelling verschil worden gemaakt. Een risico voor 

de belegging in corporate hybrids zijn mogelijke rentestijgingen. 

Daarnaast geldt er specifiek bedrijfsrisico, zoals vervroegde 

aflossing bij fusies en overnames en een mogelijke aanpassing 

van de behandeling door ratingbureaus of belastingautoriteiten. 
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Foto: Gert van de Paal 

 

6. Duurzaamheid 
Zorgen om gezichtherkenningssoftware 

 

In toenemende mate maken beleggers zich zorgen over 

mogelijke schendingen van de mensenrechten bij de inzet van 

gezichtsherkenningstechnieken. Diverse beleggers hebben zich 

daarom onlangs aangesloten bij een initiatief van de Belgische 

vermogensbeheerder Candriam. Zij willen in gesprek met 

ondernemingen als Amazon en Google om hen op te roepen op 

ethische wijze met deze technieken om te gaan. Ook Rabobank 

heeft aandacht voor dit onderwerp. Robeco, dat voor Rabo 

Beheerd Beleggen het actief eigenaarschap verzorgt, zette het 

onderwerp bijvoorbeeld mee op de agenda tijdens de meest 

recente jaarvergadering van Amazon. 
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Beleggers bezorgd om gebruik gezichtsherkenningssoftware  

Een identiteitscheck op de luchthaven door middel van een blik 

in de camera. Je mobiele telefoon of een app ontgrendelen 

door naar het scherm te kijken. Gezichtsherkenningstechnieken 

(GHT) worden steeds meer gebruikt. Eind dit jaar houden 

volgens IHS Markit naar schatting 1 miljard bewakingscamera’s 

wereldwijd onze verrichtingen in de gaten. Bij particuliere 

woningen, bedrijven, in winkels, op luchthavens en op straat. Als 

de verzamelde beelden worden gecombineerd met de inzet van 

GHT kan dat zorgen voor meer veiligheid en gemak. Er zijn 

talloze voorbeelden te bedenken waarbij dat leidt tot voordelen 

zoals bij het vinden van vermiste kinderen, het opsporen van 

criminelen, beveiliging van personen of transacties, of het stellen 

van medische diagnoses.  

 

Maar de techniek zorgt ook in toenemende mate voor een 

gevoel van onbehagen, want wat gebeurt er eigenlijk allemaal 

met de verzamelde informatie? Wat als GHT worden ingezet om 

demonstranten op te pakken of om minderheden te 

onderdrukken? Misbruik en schending van de mensenrechten 

liggen op de loer als toestemming of controle op het gebruik 

ontbreken. Bovendien zijn GHT niet foutloos en is er soms sprake 

van biases op het vlak van gender en etniciteit. Dat kan leiden 

tot onjuiste identificaties of onterechte arrestaties. Daar zijn al 

genoeg voorbeelden van bekend. 

 

Dat GHT niet altijd feilloos werkt, werd drie jaar geleden pijnlijk 

duidelijk toen een Amerikaanse NGO Amazon’s 

gezichtsherkenningstechnologie “Rekognition” aan een test 

onderwierp.  De American Civil Liberties Union (ACLU) vergeleek 

met behulp van Rekognition foto’s van de members of Congress 

in de VS met een zelf samengestelde database van politiefoto’s. 

Dat resulteerde in 28 incorrecte matches waarbij congresleden 

gekoppeld werden aan een misdaad die ze niet hadden begaan.    

Naast schendingen van de mensenrechten kan de inzet van GHT 

leiden tot reputatieschade en operationele risico’s voor 

betrokken bedrijven. Dat kan weer financiële consequenties 

hebben, ook voor beleggers. Zo trof Facebook dit jaar een 

schikking met Facebook-gebruikers voor het overtreden van de 

privacywetgeving in de Amerikaanse staat Illinois. Er was gebruik 

gemaakt van hun foto’s voor gezichtsherkenningsdoeleinden 

zonder dat daar door de Facebook-gebruikers toestemming 

voor was gegeven. Met de schikking was een bedrag van 650 

miljoen dollar gemoeid.  

 

Genoeg redenen dus voor een groep van (initieel) 50 beleggers 

om zich te verenigen rond het thema onder aanvoering van 

Candriam. De beleggers, waaronder ook Robeco, NN IP, BMO, 

Degroof Petercam en Aviva, vertegenwoordigen een waarde 

van 4,5 biljoen USD aan beheerd vermogen.  

 

Omdat relevante wetgeving soms achterblijft, wordt bedrijven 

gevraagd om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen bij de 

inzet van GHT. Een aantal bedrijven heeft dat in de VS overigens 

(deels) al gedaan door in juni vorig jaar de verkoop van GHT aan 

de politie voor een jaar op te schorten in afwachting van 

relevante wetgeving. Dat gebeurde onder meer na talloze 

protesten. 

 

Het engagement programma op initiatief van Candriam wordt 

op dit moment verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de 

beleggers vanaf dit najaar de dialoog aangaan met een aantal 

relevante bedrijven. De inzet daarvan is volgens het “investor 

statement” een mensenrechten- en due diligence beleid met 

betrekking tot het gebruik van GHT. Meer in het bijzonder, wordt 

de ondernemingen gevraagd om inzicht te geven in de 

nauwkeurigheid van de gebruikte technieken en de bronnen 

van hun fotodatabases. Ook moet er een continue monitoring 

zijn op biases in de gebruikte algoritmen op het vlak van ras, 

gender of leeftijd. Verder wordt de bedrijven gevraagd om 

onderzoek naar het gebruik bij hun klanten te doen voordat GHT 

aan hen worden verkocht. Ten slotte, willen de beleggers dat 

bedrijven kunnen aantonen dat er effectieve 
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klachtenmechanismes zijn om misstanden te rapporteren en op 

te lossen.  

 

Het thema is overigens niet geheel nieuw voor beleggers. 

Amazon bijvoorbeeld heeft al een aantal jaren te maken met 

aandeelhoudersresoluties op het vlak van GHT. Dit jaar stonden 

er zelfs twee agendapunten met betrekking tot GHT op de 

agenda. Een van de resoluties vroeg om een onafhankelijk 

rapport naar de customer due diligence (klantonderzoek) van 

Amazon om te kijken of de verkoop van bepaalde producten 

(waaronder Rekognition) leidt tot mensenrechtenschendingen. 

Het voorstel behaalde 35 procent van de stemmen. Ongeveer 

eenzelfde percentage (34 procent) stemde voor een resolutie 

die vroeg om een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van 

GHT door klanten. Hiermee is een belangrijk signaal afgegeven 

aan het management. 

 

Robeco was actief betrokken bij het indienen van één van de 

resoluties. De Rotterdamse vermogensbeheerder, die voor 

Rabobank het actief eigenaarschap namens de 

beheerportefeuilles voert, heeft het onderwerp sinds 2019 op de 

engagement agenda staan. Het is echter iets breder ingestoken, 

namelijk onder de noemer “Sociale Impact van Artificial 

Intelligence”.  In de engagement groep bevinden zich ook 

enkele ondernemingen die actief zijn op het vlak van GHT.  

Wij juichen dit initiatief en dit soort samenwerkingsverbanden 

toe. Het is een zeer relevant onderwerp en bovendien veel 

efficiënter als beleggers hun krachten bundelen. Ook voor 

bedrijven waarmee de dialoog wordt aangegaan, is het veel 

gemakkelijker als zij niet met alle betrokken beleggers, maar met 

een afvaardiging ervan kunnen spreken. Het vergroot bovendien 

de kans op een succesvolle dialoog.  
 

Sleutelspelers actief op het vlak van GHT (niet allemaal beursgenoteerd) 

VS Europa Azië 

Amazon Idemia (FR) Tencent (C) 

IBM Id3 Technologies (FR) Alibaba (C) 

Facebook Cognitec (Dui) Huawei (C) 

Google Anyvision (Israel) Megvii (C) 

Microsoft Neurotechnology (Lit) Hikvision (C) 

Aware Gemalto (NL) Dahua (C) 

Daon Sightcorp (NL) SenseTime (C) 

Stereovision Imaging Innovatrics (Slowakije) NEC (Ja) 

Animetrics Herta Security (SP) Ayonix (Ja) 

FaceFirst FacePhi (SP) Techno Brain (Zuid Korea) 

Clearview AI nViso SA (Zwitserland)  

Kairos SmilePass (VK)  

Bron: Candriam, Gezichtsherkenning en mensenrechten: Richtlijnen voor 

beleggers 
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De Coöperatieve Rabobank U.A. is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De informatie in deze publicatie is gebaseerd op 

door ons betrouwbaar geachte bronnen en publieke informatie. Wij staan echter niet in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele 

schade die hieruit voortvloeit. De informatie in deze publicatie moet niet worden opgevat als een aanbod en ook niet als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen 

of verkopen van financiële instrumenten. De publicatie is ook niet bedoeld om een recht of verplichting te creëren. De informatie in deze publicatie moet niet worden opgevat als 

een beleggingsaanbeveling. Een goed beleggingsproduct is geen garantie voor een goed rendement. Het genoemde product kan een geschikt instrument zijn als onderdeel van 

een gespreide beleggingsportefeuille. Het daadwerkelijke rendement hangt af van de ontwikkeling van de financiële markten en andere factoren. Maakt u gebruik van deze 

informatie? Dan is dat op eigen risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze publicatie 

opgenomen informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 

 


