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Vorig jaar rond deze tijd publiceerden we onze 
macro-vooruitzichten onder de noemer “Back to 
the future, terugkeer naar een nieuw normaal”. 
Na de zware sociale en economische impact van 
opeenvolgende maatregelen en lockdowns sedert 
de opkomst van de Covid-pandemie, hebben 
we inderdaad de zo verhoopte economische 
herstelfase kunnen vaststellen in 2021. Maar het is 
duidelijk dat we hierbij meteen ook te maken krijgen 
met een andere economische realiteit dan deze die 
we kenden voor de fameuze maand maart 2020.

Opeens krijgen we immers te maken met sterk 
aantrekkende inflatie, daar waar economen zich 
jarenlang openlijk de vraag stelden of we inflatie 
dood konden verklaren, en zelfs vreesden voor 
deflationaire krachten. 

En deze inflatie plaatst centrale banken 
meteen tussen hamer en aambeeld. Want het 

is waarschijnlijk dat we in 2021 reeds de piek 
hebben gekend van het economisch herstelritme. 
Voor 2022 moeten we dan ook een vertraging 
van dit hersteleffect verwachten, zij het met een 
economisch groeiritme die in de ontwikkelde 
markten nog boven de lange termijntrend blijft. 
Bovendien is de economische heropleving gepaard 
gegaan met een aanzienlijke schuldopbouw, zowel 
bij private spelers als bij staten en regio’s. Niet 
in het minst door de lancering van wereldwijde 
fiscaal-budgettaire steunprogramma’s, die - 
naast de ondertussen vertrouwde - monetaire 
ondersteuning van centrale banken, de groei 
moesten aanzwengelen na de diepe Covid-recessie. 

Samen met de sterke inflatie wordt het in 2022 
dan ook van het grootste belang om in te kunnen 
schatten hoe centrale banken in hun monetaire 
politiek de afweging gaan maken tussen enerzijds 

het afremmen van inflatie - door monetaire 
verstrenging en renteverhogingen -, en anderzijds 
economische groei verder blijven stimuleren en 
de grote schuldenlast beheersbaar houden door 
verderzetting van een ondersteunende monetaire 
politiek. 

En dit alles in een achtergrond dat ook na de Delta-
variant en meer recent de Omikron-variant, een 
latente dreiging van nieuwe virusgolven ook de 
markten kunnen doen schipperen tussen hoop en 
vrees. 

Beleggen in 2022 wordt dan ook: komaf maken met 
oude gewoontes in nieuwe tijden.

We lichten hierbij de belangrijkste thema’s voor 
2022 toe, met telkens ons advies hoe u als belegger 
hiermee best omgaat.

voetnoten



Naast deze 
tijdelijke 
effecten, lijkt het 
er steeds meer 
op dat er ook 
structurelere 
factoren op een 
langere termijn 
een opwaartse 
kracht kunnen 
hebben op het 
inflatiepeil.
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1    Inflatie: transitoir of 
structureel?

Centrale banken hebben afgelopen jaar lang de 
mantra aangehouden dat de sterk aantrekkende 
inflatie “post-pandemie” een tijdelijk fenomeen zou 
zijn, nadat inflatie eerder decennialang quasi van het 
toneel verdwenen leek te zijn.

Aan de vraagzijde hebben consumenten hun 
consumptiebestedingen opnieuw terug gevoelig 
doen toenemen, na de heropening van de 
economieën en na maanden meer gespaard te 
hebben. Maar het is vooral aan de aanbodzijde dat 
de oorzaken van de toenemende inflatie te situeren 
zijn: onderbenutte productiecapaciteit tijdens de 
periodes van lockdown zorgen nog steeds voor 
schaarste in componenten (zoals semiconductoren), 
en ook afgewerkte goederen bereiken niet 
steeds op tijd de eindklant door een gebrek aan 
transportcapaciteit. Deze transitoire effecten zullen 
naar waarschijnlijkheid beginnen te milderen in de 
tweede helft van 2022.

Maar naast deze tijdelijke effecten, lijkt het er steeds 
meer op dat er ook structurelere factoren op een 
langere termijn een opwaartse kracht kunnen 
hebben op het inflatiepeil. Zo is het niet toevallig dat 
een aanzienlijk deel van de inflatie komt uit gevoelige 
prijsverhoging in aardgas en olie. De transitie 
naar duurzame energie lijkt gepaard te gaan met 
inflatoire druk: verminderde kapitaalinvesteringen 
in de fossiele energieprocessen dragen bij tot een 
output schaarste van energie. En deze schaarste 
kan nog niet door groene energiebronnen worden 
opgevangen, terwijl tegelijkertijd de transitie naar 
een CO2-arme economie het prijsniveau van 
grondstoffen, zoals kobalt en koper, duurzaam 
ondersteunt. Maar de factor die vooral meer 

duurzame inflatie op langere termijn kan aanvuren, is opkomende 
looninflatie door een krapper wordende arbeidsmarkt in een aantal regio’s 
en sectoren. 

De directe impact van inflatie is duidelijk. Een verhoogd prijsniveau weegt op 
het gezinsbudget, en dus op het consumptieniveau. Verhoogde inputprijzen 
zetten druk op de rendabiliteit van bedrijven. Maar voor financiële markten en 
beleggers wordt het in 2022 van cruciaal belang om ook een juiste inschatting 
te kunnen maken van de grootte van de actie die centrale banken al dan 
niet ondernemen, en de timing daarvan, als reactie op die aantrekkende 
inflatie. Centrale banken kunnen immers ingrijpen door het afbouwen van 
opkoopprogramma’s van obligaties en uiteindelijk door een verhoging van de 
(kortetermijn-) beleidsrente, met wijzigingen in de rentecurves tot gevolg. 

In deze context is het belangrijk om op te merken dat zowel de Fed 
(Amerikaanse centrale bank) als de ECB (Europese Centrale Bank) in de loop 
van 2021 hun mandaat enigszins hebben geherformuleerd. Hierbij staan ze 
nu een tijdelijke overschrijding van hun 2%-inflatiedoelstelling toe door zich 
nu te richten op een gemiddelde inflatie op een niet gespecifieerde termijn, 
en stellen ze de markten ook gerust dat ze ruim op voorhand hun eventuele 
ingrepen zullen aankondigen (“forward guidance”). 

De lang volgehouden these door zowel Powell als Lagarde dat de 
verhoogde inflatie van tijdelijke aard zou zijn, geeft aan dat ook centrale 



banken vandaag in een andere realiteit moeten opereren dan voor de 
coronapandemie : de spectaculaire opbouw van zowel private als publieke 
schuld tot 350%1 van het wereldwijde BBP (bruto binnenlands product) dwingt 
centrale banken om financiële condities soepel te houden om het gevaar van 
in gebreke blijven van bedrijven, maar ook om het onbeheersbaar worden van 
de schuldenlast van staten, te vermijden. En dit in een periode waarin we een 
vertraging van de economische groei verwachten. In deze spagaathouding tussen 
inflatiebestrijding en de nood om de schuldenlast beheersbaar te houden en 
groei verder te ondersteunen, is het te verwachten dat monetaire stimuli maar 
langzaam en stapsgewijs zullen worden afgebouwd. Concreet verwachten we 
dat de Fed haar obligatie-opkopen zal beëindigen midden 2022. Zeker sedert de 
herbenoemde Powell recent dan toch aangaf het woord “transitoir” weg te laten 
als we over inflatie spreken, was de marktconsensus dat de Fed drie rentestijgingen 
zou doorvoeren waarvan de eerste al midden 2022. En dit laatste werd midden 
december door de Fed bevestigd. De ECB, bij monde van de voorzitster  
Christine Lagarde, blijft iets meer ondersteunend, met een vermindering van het 
ritme van obligatie-opkopen in 2022, maar tegelijk ook in 2022, en mogelijks zelfs 
in 2023, geen rentestijgingen door te voeren.

 
    Wat betekent  

dit voor de belegger?

•  We verwachten, zeker in de eerste jaarhelft verhoogde volatiliteit in de 
rentemarkt waar de markten zullen schipperen tussen positieve en negatieve 
indicaties over het verder verloop van inflatieverwachtingen en het toekomstig 
monetair beleid van centrale banken. Voor obligatiebeleggers komt het er 
dan ook op aan om te kiezen voor actieve fondsbeheerders die deze snelle 
veranderingen in rentecurves, en de evolutie van een ultra-ondersteunend 
monetair beleid naar een meer laat-cyclische dynamiek, kunnen omzetten in 
beleggingsopportuniteiten.

•  Traditioneel gedijen aandelenmarkten dan weer goed in een gematigde inflatie-
omgeving (tot zo’n 4%). We geven hierbij vooral de voorkeur aan bedrijven met 
een sterke pricing power, die gestegen inputkosten kunnen doorrekenen aan de 
consument en dus niet ten koste laten gaan van hun winstgevendheid. De sector 
van luxegoederen is een goed voorbeeld van bedrijven met een sterke pricing 
power. Maar het is vooral tussen bedrijven onderling, zelfs binnen eenzelfde 
sector, waar het verschil in prijsmacht duidelijk wordt. Dit is een pleidooi om 
aandelenfondsen te kiezen met een sterke bottom-up selectie-aanpak. 

Op langere termijn lijken 
Europese aandelen goed 
gepositioneerd te zijn om na 
tientallen jaren van relatieve 
slechtere prestaties dan de 
Amerikaanse aandelenmarkten, 
deze trend te keren.
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•  Blootstelling aan grondstoffenmarkten, ook 
indirect door een regionale blootstelling in 
aandelen uit Oost-Europa, kan een bijkomende 
indekking tegen inflatie bieden. 

•  2022 wordt een uitdaging voor overheids-
obligaties in de gevestigde regio’s gezien de trend 
van een meer restrictieve monetaire politiek een 
opwaartse druk kan uitoefenen op de rentes. Maar 
deze activaklasse kan nog steeds haar rol spelen 
in een gediversifieerde portefeuille in tijden van 
“risk-off” marktsentiment, zoals gebleken toen 
het nieuws van de Omikron Covid-variant bekend 
werd eind november.

2    Europa kan de stok 
overnemen van de VS

Het succes van de dominante positie van de 
Amerikaanse aandelenmarkten de afgelopen 
decennia kwam grotendeels door de technologische 

waarden in die markt. En de Covid-pandemie 
heeft deze groeiwaarden, die daarbij nog verder 
ondersteund werden door expansieve monetaire 
politiek en lage rentes, verder een duwtje in de rug 
gegeven. De cyclische groeiversnelling doorheen 
2021 heeft de Europese aandelen al enigszins 
geholpen. Maar ook op langere termijn lijken 
Europese aandelen goed gepositioneerd te zijn om 
na tientallen jaren van relatieve slechtere prestaties 
dan de Amerikaanse aandelenmarkten, deze trend te 
keren. En daar zijn heel wat redenen voor.

Zoals reeds gesteld, wordt verwacht dat de ECB een 
relatief meer ondersteunende monetaire politiek zal 
blijven voeren in vergelijking met de andere centrale 
banken in de Westerse economieën. 

Maar ook op het vlak van fiscaal-budgettaire 
steunprogramma’s, die een aanzienlijke impact 
hebben gehad op het groeiherstel in 2021, 
verwachten we een groeiende divergentie 
tussen Europa en de VS. Hoewel in de VS de 

“Infrastructure Deal” volgend jaar van start gaat, 
en ook mogelijks het bredere “Build Back Better”-
pakket aan maatregelen door de Senaat kan worden 
goedgekeurd, wordt de groei-impuls van deze 
fiscale politiek hoe dan ook minder dan het in 2021 
was. Hiertegenover staat de activering van het  
800 miljard EU Recovery Plan (“Next Generation 
EU”)2 die in 2022 zowel de Europese economie 
alsook Europese aandelen meer ruggensteun 
kunnen geven. Hierdoor verwachten we dat de 
economische groei in de Eurozone van 4.2% tegen 
eind 2022 voor de eerste maal sedert een 5-tal jaar 
boven de economische groei in de VS zal liggen met 
een verwachte 3.9% tegen eind 20223.

De Europese aandelenmarkt is daarbij ook 
minder duur gewaardeerd dan de Amerikaanse 
markt4, en bovendien zetten ook de opwaartse 
bedrijfswinstherzieningen zich nu ook sterk door 
bij Europese bedrijven, daar waar dit begin 2021 
nog voornamelijk bij Amerikaanse bedrijven het 
geval was. En dit is niet zonder belang om het 
rendementspotentieel voor aandelensegmenten 
volgend jaar in te schatten: 2021 was een vrij 
behoorlijk jaar voor aandelenbeleggers. De MSCI 
World (in USD) kende een toename van 13.9%, niet in 
het minst ondersteund door een spectaculaire 59% 
groei van de winst per aandeel (EPS) in 2021 door de 
herneming van economische activiteit. Voor 2022 
zullen we met een verwachte winstgroei per aandeel 
van rond de 9%5, zowel in de VS als in Europa, 
mogelijk iets meer gematigde aandelenrendementen 
moeten verwachten, en dan wordt het des te 
belangrijker om selectiever te worden en minder 
duur geprijsde markten te overwegen. 

Maar in een context van lage rentes met opwaartse 
druk en aantrekkende inflatie, is het vooral de 
aanwezigheid van kwalitatieve waardebedrijven in 
Europa die deze regio aantrekkelijk maakt t.o.v. de 
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US, en daarbij komt nog een meer uitgesproken “ESG”-profiel van Europese bedrijven die deze markt 
ook structureel verder ondersteunt. 

 
    Wat betekent  

dit voor de belegger?

•  De klassieke tweedeling tussen “groei”- en “waarde”- aandelen lijkt ons steeds minder relevant 
te zijn. Eerder komt diversificatie over beleggingsstijlen terug aan de orde, waarbij de factor 
“kwaliteit” terug belangrijker wordt, zowel in het groeisegment als in het waardesegment: 
in het selectieproces komt het erop aan om bedrijven te kiezen met een sterke balans en 
langetermijnrentabiliteit, sterke competitieve voordelen en die inzetten op duurzaamheid.

 -  Bij waarde-aandelen zijn vooral banken en de energiesector winnaars bij een opwaartse 
tendens van de (langetermijn-) rente. 

 -  Bij groeiaandelen is de tech-sector globaal genomen duur gewaardeerd. Toch zien we 
een verder potentieel in deze sector, maar dan niet zozeer in de klassieke “Big Tech”-
ondernemingen, maar eerder in bedrijven die actief zijn in activiteiten zoals cybersecurity, 
artificiële intelligentie en data-analyse, en cloud computing. Zoals aangegeven is de factor 
“kwaliteit” bij de selectie van deze bedrijven van groot belang: een continue verbetering van 
de rendabiliteit van gemaakte investeringen, en sterke groeivooruitzichten kunnen hierbij een 
relatief dure waardering verantwoorden. 

•  Gezien de nog steeds “boven-trend” economische groei blijven we positief op cyclische 
sectoren, vooral in de eerste jaarhelft, omdat de winstgevendheid van deze bedrijven nauw 
samenhangt met economische groei. Voorbeelden hier zijn bedrijven in de financiële sector en 
de sector van de consumptiegoederen.

Voor de komende jaren wordt in 
China meer de nadruk gelegd 
op de kwaliteit en de 
duurzaamheid van economische 
groei, eerder dan de grootte van 
de groeicijfers.
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3    De hobbelige weg naar 
duurzame Chinese groei

Beleggers hebben China massaal de rug toegekeerd 
in 2021: de MSCI China (HKD) verloor bijna 20% 
dit jaar (op 30/11/2021)6 en ook de Chinese 
bedrijfsobligaties deelden zwaar in de klappen. De 
redenen hiervoor waren voornamelijk te vinden in 
een vertraging in het economisch groeiritme en 
gevoelig slechter wordende macrodata, die evenwel 
tegen het jaareinde terug in positief territorium 
kwamen. Maar we onthouden hierbij ook vooral 
de impact van toegenomen regulering in China en 
onevenwichten in de vastgoedmarkt, waarvan de 
kredietproblemen bij de vastgoedreus Evergrande, 
die vanaf september de markten beroerden, een 
zichtbaar voorbeeld was.

Het belang om goed in te schatten hoe de 
Chinese economie en de Chinese kapitaalmarkten 
verder gaan evolueren in 2022 en daarna, kan 
moeilijk overschat worden: China is immers de 2e 
grootste economie wereldwijd, en is jarenlang met 
spectaculaire groeicijfers de motor gebleken voor de 
wereldwijde economische groei. 

In deze analyse mogen we de missie van de Chinese 
beleidsmakers niet uit het oog verliezen: voor de 
komende jaren wordt meer de nadruk gelegd op 
de kwaliteit en de duurzaamheid van economische 
groei, eerder dan de grootte van de groeicijfers. De 
verschillende ingrepen van de overheid afgelopen 
jaar in strenge regulering van een aantal sectoren, 
hebben hierbij als doel om meer sociale gelijkheid en 
een eerlijkere verdeling van de welvaart te creëren. 
Zo werden in juli de private onderwijsinstellingen 
aangepakt die zich moeten omvormen naar non-
profitorganisaties, zodat niet enkel de rijkste laag van 
de bevolking in de toekomst toegang kan hebben tot 
onderwijs- en jobkansen. Ook ingrepen in de tech-
sector, bedoeld om te grote machtsconcentratie 
te vermijden, haalden de krantenkoppen. Maar het 
is vooral de houding van de Chinese overheid ten 
aanzien van grote vastgoedspelers, met als meest 
sprekend voorbeeld Evergrande, die haar lange 
termijnstrategie goed illustreert: Peking toont 
zich niet bereid om deze vastgoedontwikkelaars, 
die excessieve schulden hebben opgebouwd en 
door speculatie op de vastgoedmarkt gigantisch 
groot geworden zijn, ten allen prijze te redden. 
Hierbij toont de overheid zich bereid om korte 
termijnoffers te aanvaarden om op langere termijn 
de vastgoedmarkt te laten afkoelen en te stabiliseren. 
Zeker in de aanloop naar het 20ste Partijcongres 
in China in het vierde kwartaal van 2022, waar een 
derde ambtstermijn van president Xi Jinping voorligt, 
zijn verdere ingrepen niet uit te sluiten om de ambitie 
van meer sociale, financiële en politieke stabiliteit 
kracht bij te zetten.

Mogelijke volatiliteit dus in de Chinese 
kapitaalmarkten doorheen 2022, maar enkele 
elementen mogen we toch niet uit het oog verliezen 
op langere termijn: het is weinig waarschijnlijk dat 
China door striktere regulering de lange termijn 

winstgevendheid van haar bedrijven op het spel 
zal zetten. Daarbij worden inderdaad ook grote 
machtsconcentraties bij grote Big Tech spelers 
geviseerd, maar we mogen niet vergeten dat in de 
relatie tussen de VS en China het wereldleiderschap 
in technologische innovatie een speerpunt is, en 
het is weinig waarschijnlijk dat China deze ambitie 
zelf zal ondermijnen door tè strenge ingrepen. 
Waar voorgenoemde recente maatregelen tot doel 
hebben om meer sociale gelijkheid te creëren, moet 
ook worden opgemerkt dat een –daardoor- groter 
wordende middenklasse wel eens een grote drijfveer 
kan worden van toekomstige economische groei 
in China. Zeker nu deze economie meer en meer 
afhankelijk wordt van interne consumptie. Tot slot: 
daar waar de meerderheid van centrale banken 
wereldwijd op weg zijn naar een meer restrictieve 
monetaire politiek, verwachten we in tegenstelling 
dat de PBOC (Chinese centrale bank) meer ruimte 
zal laten voor monetaire en fiscale stimuli.

 

 
    Wat betekent  

dit voor de belegger?

•  Chinese aandelen zijn aantrekkelijk gewaardeerd, 
zeker na de recente correctie. Ze noteren 
aan een aantrekkelijke forward koers-
winstverhouding van zo’n 11, tegenover een 
cijfer van hoger dan 20 in de Amerikaanse 
aandelenmarkten. Omwille van de elementen 
hierboven aangehaald zien we dan ook 
opportuniteiten in de Chinese aandelenmarkten 
voor langetermijnbeleggers, zeker wanneer de 
Chinese kredietimpuls-data zich opnieuw in 
positief terrein zouden begeven.

•  Ook de Chinese High Yield markt is in 2021 
zwaar afgestraft, niet verwonderlijk gezien een 
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gewicht van meer dan 50% van de vastgoedsector in de Chinese High Yield-
markt7. In de loop van 2022 biedt deze activaklasse mogelijks een interessante 
instapopportuniteit, naarmate de vastgoedmarkt zich terug stabiliseert.

•  We blijven positief op Chinese overheidsobligaties. In tegenstelling tot 
overheidsobligaties van de gevestigde regio’s die onder druk staan van de trend 
van monetaire verstrenging, verwachten we dat de verwachte verderzetting 
van monetaire stimuli ondersteunend is voor deze activaklasse.

  

4    Opkomende markten: een 
voorbijgestreefde definitie

Verwacht wordt dat de opkomende markten exclusief China in 2022 een 
economische groei gaan kennen van 4.8%8, weliswaar een groeivertraging 
ten opzichte van een verwachte 6.3% eind 2021, maar nog steeds boven de 
wereldwijde groeiverwachtingsconsensus van 4.4% in 2022. Hiermee houden deze 
opkomende markten de ontwikkelde economieën achter zich.

Onder de oppervlakte van deze bemoedigende groeiverwachting pleiten we 
er echter voor om deze opkomende markten niet langer als een homogeen 
geheel te zien, maar eerder de verschillende groeidynamiek in de diverse 
regio’s te analyseren. Voor zeer open, exportgerichte economieën zoals enkele 
Aziatische landen en Mexico, kan het wereldwijd terug opbouwen van voorraden 
post-pandemie tijdelijk ruggensteun geven. Maar later in 2022 mag verwacht 
worden dat een dalende globale groeitrend zal betekenen dat de spectaculaire 

We pleiten ervoor om de opkomende markten 
niet langer als een homogeen geheel te zien, 
maar eerder de verschillende groeidynamiek in 
de diverse regio’s te analyseren.
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exportcijfers van 2021 voor deze landen niet 
kunnen geëvenaard worden. Het afkoelen van de 
vastgoedmarkt in China kan dan weer een weerslag 
hebben op bepaalde grondstoffenproducenten 
met mogelijk voornamelijk impact op Latijns-
Amerikaanse landen. Hierbovenop dreigt met 
name Brazilië door verdere monetaire verstrenging 
te zullen kampen met ook een verzwakking 
van binnenlandse consumptie. Olie- en 
gasproducerende landen zoals Rusland kunnen 
dan weer verder ondersteund worden door hoge 
energieprijzen. De verwachting is dat de Brent 
op een niveau van rond 80 USD blijft in 2022, 
aangedreven door beperkingen op de aanbodzijde: 
we verwachten dat de OPEC het status-quo 
zal behouden in de olieproductie, terwijl de 
voorraadniveaus vrij laag zijn.  

Gezien politiek risico een meer uitgesproken 
factor is in opkomende landen, moeten ook de 
verkiezingsrondes zoals de presidentsverkiezingen 
in Brazilië in oktober in de gaten worden gehouden. 
Ook de verdere ontwikkeling van spanningen 
tussen Rusland en de EU moeten blijvend worden 
opgevolgd, en zal het beleggers ook interesseren 
hoe het onorthodoxe beleid van de Turkse centrale 
bank als antwoord op de torenhoge inflatie van 
boven 20%9 de waarde van de Turkse Lira zal 
beïnvloeden.

Tot slot: in 2021 heeft de sterke dollar de traditioneel 
meer USD-gevoelige opkomende markten parten 
gespeeld. Op middellange termijn verwachten we 
dat deze trend van een sterke dollar kan aanhouden 
in een context van de vrij “hawkish” retoriek van de 
Fed. Maar op langere termijn pleit het oplopende 
“twin deficit” in de VS, een deficiet op de lopende 
rekening in combinatie met een oplopend fiscaal 

deficiet, eerder voor een depreciatie van de USD.

 
    Wat betekent  

dit voor de belegger?

•  Aandelenbeleggers moeten omwille van de zeer 

heterogene groeidynamiek tussen verschillende 

regio’s, maar ook tussen verschillende landen 

in de opkomende markten, kiezen voor een 

zeer actief en selectief beheer, in plaats van een 

passieve benchmark-aanpak.

•  In het High Yield-segment van obligaties in 

opkomende markten, zien we na de zware 

afstraffing vorig najaar tijdens de vastgoedcrisis 

in China, gaandeweg weer koopopportuniteiten 

in de loop van 2022. Hierbij zal onze voorkeur 

uitgaan naar Aziatische High Yield-obligaties. 

5    Klimaatuitdagingen = 
 beleggingsopportuniteiten

De Covid-crisis heeft de aandacht voor de dringende 

noodzaak van milieu-en klimaatduurzaamheid 

helemaal op scherp gesteld. Ook in de 

beleggingspraktijk hebben de factoren « ESG » 

(Environmental, Social & Governance), dus milieu, 

maatschappij en goed ondernemingsbestuur, als 

beleggingscriteria definitief hun ingang gevonden. 

Het is duidelijk dat deze onomkeerbare trend zich 

ook in 2022 sterk zal verderzetten.

De gevolgen van de klimaatopwarming worden 

steeds meer tastbaar. Het afgelopen jaar hebben 

we ook dicht bij huis de zware impact hiervan 

moeten ondergaan. De noodzaak om hier dringend 

de nodige maatregelen tegenover te zetten, zal 

de factor “duurzaamheid” bij het nemen van 

beleggingsbeslissingen de komende jaren aan 

belang doen toenemen. Bovendien zal het streven 

naar duurzaamheid en een CO2- neutrale economie 
ook structureel worden ondersteund: door verder 
versnelde reglementering en door het feit dat de 
doelstelling “duurzaamheid en CO2-neutraliteit” 
centraal is komen te staan in nationale en supra-
nationale steunprogramma’s en fiscaal-budgettaire 
politiek.

Zo kenden we afgelopen november de COP26-
meeting in Glasgow: de VN-conferentie over 
klimaatveranderingen die verder gaat op het akkoord 
van Parijs in 2015, die een langetermijndoelstelling 
vooropzette om de wereldwijde klimaatopwarming 
onder de 1.5 graden te houden. En hoewel 
waarnemers hardere standpunten hadden 
verwacht bij het omzetten van deze doelstellingen 
in nationale klimaatactieplannen, werden toch 
een aantal concrete engagementen opgenomen, 
zoals bijvoorbeeld het beëindigen van ontbossing 
tegen 2030 of het commitment van India om 
zijn CO2-uitstoot met 45% te verminderen tegen 
2030. Maar het is vooral het engagement van het 
“Glasgow Financial Alliance for Net Zero” die, zeker 
een belegger, in het oog springt. Deze coalitie van 
banken, fondsbeheerders en verzekeraars, samen 
goed voor een beheerd vermogen van een 130.000 
miljard (!), engageerde zich om dit vermogen tegen 
2030 te mobiliseren naar bedrijven en activiteiten die 
de transformatie van de wereldwijde economie naar 
net-zero CO2-emissie ondersteunen.

Ook in de verschillende budgettaire programma’s 
wordt klimaatactie een speerpunt. Zo is er het 
voorstel van de Europese Commissie om in haar 
langetermijnbudget tot 2027 25% te reserveren 
voor uitgaven die klimaatactie ondersteunen en is 
een eerlijke transitie naar een klimaatneutrale EU 
één van de belangrijkste elementen in het reeds 
vermelde Next Generation EU-steunprogramma. In 
de VS was het opnieuw ratificeren van het akkoord 

voetnoten
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van Parijs één van de eerste beleidsdaden van de regering Biden. Deze hernieuwde aandacht voor het klimaat 
weerspiegelt zich ook in een budget van 500 miljard USD10 om klimaatverandering tegen te gaan in het sociaal 
plan “Build Back Better Act” die in november reeds door de Kamer werd goedgekeurd. 

Met dergelijke wereldwijde focus op klimaatactie, en de invloed daarvan op kapitaals-en financieringsstromen 
naar de toekomst, is het duidelijk dat het niet onderkennen van klimaatrisico’s ook meteen een niet te 
onderschatten beleggingsrisico zal dreigen te vormen. 

 
   Wat betekent dit voor de belegger?

•  Vermijd “stranded assets”, gestrande activa: dit zijn bedrijven die door hun activiteiten of businessmodel 
onvoldoende de omslag kunnen maken naar klimaatvriendelijke evoluties, en dan ook door verdere 
reglementering en opdrogende financierings-en kapitaalstromen onder druk zullen komen te staan.

•  Een thematische aanpak kan bij uitstek een manier zijn om te beleggen in een specifiek “ESG”-thema, zoals 
energietransitie. Maar vermijd “hypes” en een overconcentratie in gelijkaardige thema’s en dus dezelfde types 
bedrijven.

•  Een “ESG”-accent leggen in een beleggingsportefeuille kan ook bij het beleggen in de meer klassieke diverse 
aandelen- en obligatiestrategieën: hierbij kan geopteerd worden om deze fondsen te verkiezen waarvan de 
fondsbeheerder in alle stappen van zijn selectie- en beleggingsproces een consistente ESG-aanpak heeft 
geïntegreerd.

•  In het obligatiesegment hebben we aandacht voor de markt van de ‘Green Bonds’. Deze markt van obligaties 
die heel specifieke “groene” projecten financieren, is gegroeid van 800 miljard in 2020 tot 1.500 miljard11. Het 
is te verwachten dat deze opgang door de structurele ondersteuning door financiële spelers, en de focus 
van budgettaire programma’s zoals hierboven vermeld, nog versneld zal aangroeien. Ook te vermelden 
dat enkel Chinese nieuwe green bond-uitgiftes in het 3de kwartaal van 2021 alleen al zo’n 25 miljard dollar 
bedroegen.

Conclusie

2022 wordt ongetwijfeld het jaar van de transitie. 
Op heel wat vlakken tekent zich een duidelijke 
trendwijziging af met de vorige decennia.

Inflatie treedt terug op de voorgrond, wat centrale 
banken dwingt tot een moeilijke evenwichtsoefening. 
Na jarenlange overvloedige liquiditeitsverschaffing 
en ultra-soepele monetaire politiek wordt alvast de 
knop ingedrukt richting geleidelijke verstrenging 
en zelfs uitzicht op toekomstige verhoging van de 
beleidsrentes om inflatie controleerbaar te houden. 
Hierbij is er geen plaats voor het maken van fouten 
in het tempo en de grootteorde waarin deze afbouw 
zal moeten gebeuren. Er duiken immers al signalen 
op die erop wijzen dat de piek van het post-corona 
economisch herstel al bereikt is. En dat op een 
moment waarop de impact van fiscale stimuli 
gaandeweg zal beginnen afnemen, en de enorme 
private en publieke schuldopbouw van de afgelopen 
jaren het economisch bestel kwetsbaar maken voor 
mogelijke renteverhogingen.

China, jarenlang dé motor van wereldwijde 
economische groei, is het pad ingeslagen naar 
duurzame groei en is bereid om daar op kortere 
termijn de nodige offers voor te brengen. En na 
de jarenlange afgetekende leiderspositie van de 
Amerikaanse aandelenmarkten en de overwaardering 
van een aantal markten en activaklassen, pleiten de 
veranderingen in de macro-economische context om 
selectiever de portefeuille te gaan opbouwen. En bij 
deze overwegingen is een andere transitie, deze van 
steeds verdergaande impulsen richting klimaatactie, 
een factor die niet mag ontkend worden.

2022 wordt dan ook het jaar waarin beleggers 
best komaf maken met oude gewoontes en hun 
portefeuille klaar maken voor deze nieuwe realiteit.

1 Institute of International Finance
2  Europese Commissie: 
 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe 
3  Bloomberg - consensus
4 HSBC (22/12/2021): Fwd P/E S&P500 22.2 vs MSCI Europe 14.8
5 IBES, MSCI, Datastream

6 Bloomberg
7 Iboxx HY China, bron Bloomberg
8 S&P Global Ratings, real GDP growth %
9 TCMB: CPI November 2021: 21.31%
10 CNBC 19/11/2021
11 Climate Bonds Initiative
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