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De markten 
ontwaken  
uit hun roes.  
Hoe moet  
het nu verder? 
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Meer dan tien jaar lang konden de financiële 
markten zich laven aan de geldkraan van de centrale  
banken. Die voeren al sinds de financiële crisis een 
bijzonder soepel monetair beleid. Jarenlang hielden 
ze de beleidsrente uiterst laag en kochten ze massaal  
obligaties op. Daardoor werden de markten over-
spoeld met een ongeziene stroom aan liquiditeiten 
en was geld lenen goedkoper dan ooit. Dit maakte 
de financiële markten immuun voor tegenvallend 
economisch nieuws. Zelfs extreme schokken zoals 
de covidcrisis waren in een mum van tijd verteerd. 
Achteraf bekeken, is dit niet meer dan een rimpeling 
in het opgaande parcours. 

Geleidelijk ging dit systeem voor de financiële 
markten fungeren als een kunstmatig vangnet. 
Bij tegenvallend nieuws of slechte vooruitzichten 
gingen de beleggers er automatisch vanuit dat de 
centrale banken wel opnieuw zouden ingrijpen 
door nog meer geld in de financiële markten te 

pompen. Daardoor konden de markten hun groei 

jarenlang ongestoord verder zetten en liepen de 

waarderingen van risicovolle activa steeds hoger op, 

zowel op de aandelen- als op de obligatiemarkten. 

Inflatie klopt aan de deur

Sinds enkele maanden tekent zich een nieuwe  

realiteit af. Door een samenloop van omstandig-

heden waren de centrale banken genoodzaakt om 

het geweer van schouder te veranderen. Eerst en 

vooral was er de oplopende inflatie. Aanvankelijk leek 

dit een fenomeen van voorbijgaande aard te zijn; een 

gevolg van de heropening van de economie na covid. 

Maar stilaan wordt duidelijk dat de inflatie strucureel 

en hardnekkig van aard is. De inflatievooruitzichten 

dwingen de centrale banken om in te grijpen. Hun 

kerntaak is immers om prijsstabiliteit te handhaven. 

Hierdoor zien ze zich genoodzaakt om de monetaire 

teugels aan te halen en de beleidsrente te verhogen. 

Correcties

Deze nieuwe realiteit deed de financiële markten 
ontwaken uit hun monetaire roes. Zowel aandelen 
als obligaties zijn sinds het begin van het jaar flink 
gecorrigeerd. De MSCI World-index ging met 22%  
achteruit. Uitschieters waren de Nasdaq (-30%) en de 
MSCI Europe (-25%). Sterkhouders waren sommige 
Latijns-Amerikaanse en Aziatische beurzen.  
Ook op de obligatiemarkten werden wereldwijd 
koersdalingen opgetekend. De Barclays Capital 
Global Aggregate Bond-index verloor op een half 
jaar tijd 10% en werd zo meer dan drie jaar terug in 
de tijd gegooid. Obligaties van opkomende markten 
werden nog zwaarder afgestraft (-18%) en hadden 
bovendien zwaar te lijden onder de sterke dollar. 

Geopolitieke spanningen 

Normaal doet zo’n scenario zich voor in de eindfase 
van de economische cyclus: als de economie 
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oververhit raakt en de schaarste toeneemt. Door de 
rente te laten stijgen, koelt de inflatie af. Dat is ook 
deze keer het geval. Maar wat de situatie vandaag 
zo bijzonder maakt en vooral voor de eurozone, 
is de geopolitieke context. De oorlog in Oekraïne 
vuurt de inflatie extra aan en remt tegelijkertijd de 
economie af. Nieuwe opeenvolgende lockdowns 
in China – de motor van de wereldwijde 
economie – doen hier nog een schepje bovenop. 
Exportbelemmeringen voor ondermeer energie en 
graan in combinatie met aanhoudende verstoringen 
in de transport- en productieketens zijn olie op het 
inflatievuur én zetten de economische groei onder 
druk. 

Catch 22

Hierdoor zijn de centrale banken in een catch-22 
situatie terechtgekomen: ze moeten de inflatie 
bestrijden maar mogen de economische groei niet 
schaden. Hun enige optie is een monetaire verstren-
ging. Zeker in Europa, waar de monetaire gereed-
schapskoffer zo goed als leeg is. Als de centrale 
banken bij een volgende recessie opnieuw munitie 
willen hebben om de rente te verlagen of extra 
liquiditeiten in de markt te pompen, moeten ze nu 
de monetaire teugels aantrekken. Maar dat is in de 
geopolitieke context van vandaag niet eenvoudig. 

Einde van een tijdperk

Deze situatie stelt de financiële markten zwaar op 
proef. De combinatie van aantrekkende inflatie, 
afnemende groei en toenemende geopolitieke 
spanningen doet beleggers beseffen dat het tijdperk 
van ongebreidelde monetaire ondersteuning 
en goedkoop geld ten einde loopt. De gevolgen 
daarvan hebben we in de eerste jaarhelft gezien. 
Beleggers hebben geen zicht meer op wat de 
toekomst brengt en vluchten massaal uit risico, 
met een ‘repricing’ van aandelen én obligaties tot 
gevolg. Hoe liggen de kaarten voor de rest van jaar? 

 1    Inflation is back!
Nog maar een paar jaar geleden leek het alsof inflatie dood en begraven 
was. Maar inmiddels is duidelijk dat de geest terug uit de fles is. In de 
eurozone steeg de inflatie eind mei tot 8,1% (Eurostat). In de Verenigde 
Staten (VS) klokte de stijging van de consumptieprijsindex half juni zelfs 
af op 8,6%. De belangrijkste aandrijvers zijn de stijgende voedsel- en 
energieprijzen. De energie-inflatie verhoogt op haar beurt de druk op de 
bedrijfsmarges, waardoor het gevaar ontstaat dat de verhoogde kosten 
worden doorgerekend aan de consument. Dat brengt een inflatiespiraal op 
gang die voorlopig nog niet ten einde is. In de VS verwachten we de piek 
binnenkort, in de eurozone volgt die wellicht pas later in het derde kwartaal. 
Algemeen gaan we uit van een structureel hoger inflatiepeil dat op lange 
termijn rond de 3% zal liggen, zowel in de eurozone als in de VS. 

In dat klimaat konden renteverhogingen niet uitblijven. Die kwamen er dan 
ook aan beide kanten van de Atlantische oceaan. De Europese Centrale Bank 
(ECB) kondigde na haar bijeenkomst van 6 juni de eerste renteverhoging 
aan sinds 2011. Op 21 juli wordt de kortetermijnrente verhoogd met 0,25 
procent. In september volgt mogelijk een nog grotere stijging van 0,5 
procent. In de VS haalt de centrale bank nog grover geschut boven. De 
Federal Reserve kondigde in juni een rentestijging aan met 0,75 procent, de 
grootste stijging in 30 jaar, en voorziet dat de federal fundsrate tegen het 
einde van het jaar 3,4% zal bedragen, om te pieken op 3,8% in 2023. 



In vergelijking met de Amerikaanse centrale bank reageert Europa eerder 
aarzelend op de exploderende infatiecijfers. De hoge schuldgraad, zeker in een 
aantal perifere Europese landen, en het vooruitzicht op een lang aanslepende 
oorlog in Oekraïne, nopen de ECB tot voorzichtigheid. Terwijl de ECB voorzichtig 
‘behind the curve’ blijft, zet de Amerikaanse Federal Reserve alles op alles met 
een beleid ‘ahead of the curve’ om haar geloofwaardigheid te herwinnen. 
Door krachtig in te grijpen hoopt de Fed zogenaamde tweede ronde-effecten 
te voorkomen en wil ze vermijden dat de loon-prijsspiraal overslaat van de 
goederen- naar de dienstensector.

Ook in de rest van de wereld komen er overal renteverhogingen op gang. 
Oost-Europa en Latijns-Amerika lopen net als de VS ‘ahead of the curve’ en 
hebben zelfs vorig jaar al de eerste rentestijgingen aangekondigd. De rentepiek 
verwachten we later dit jaar. In het Verenigd Koninkrijk werd de beleidsrente in 
juni met 0,25 procent verhoogd tot een niveau van 1,25%. Gouverneur Bailey laat 
de mogelijkheid open voor nog grotere rentestijgingen als de inflatie hoog blijft. 
Opmerkelijk: zelfs Zwitserland doet mee. Midden juni voerde de Zwitserse centrale 
bank de eerste renteverhoging door sinds 2007 en werd de beleidsrente met  
0,50 basispunten opgetrokken tot -1,25%. Enkel Japan houdt vast aan een 
onveranderde beleidsrente van -0,10%.

De hamvraag bij al dit rentegeweld luidt: valt een recessie nog te vermijden? Het 
scenario waar we momenteel vanuit gaan is dat een doemscenario nog niet aan 
de orde is. De centrale banken zullen beseffen dat ze op korte termijn niet direct 
een impact hebben op de inflatie en zullen hun interventies tijdig milderen. Als het 
ritme van de rentestijgingen tegen het einde van het jaar terug afneemt – waar we 
vanuit gaan - hoeft de groeivertraging niet uit te monden in een recessie. 

De achterliggende gedachte is dat de huidige inflatie hoofdzakelijk aangedreven 
wordt door aanbodfactoren: de verstoorde aanvoerketens na covid, embargo’s 
op olie- en gasleveringen uit Rusland, belemmeringen van de graanexport, 
onderinvesteringen in olie en gas, lage olievoorraden en aanbodkrapte, enz… 
De centrale banken hebben hier relatief weinig impact op. Met hun monetaire 
politiek beïnvloeden ze in de eerste plaats de vraag. Die blijft relatief sterk, dankzij 
de uitgebreide covidsteun die nog werd verdergezet terwijl de economie al terug 
opveerde na de covidrecessie. Vroeg of laat zullen de centrale banken tot het 
besef komen dat ze met hun monetaire politiek het risico op een recessie doen 
toenemen maar niet onmiddellijk een effect hebben op de oorzaken van de 
huidige inflatie.

De centrale banken zullen 
beseffen dat ze op korte 
termijn niet direct
een impact hebben op de 
inflatie en zullen hun 
interventies tijdig milderen.
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    Wat betekent  

dit voor de belegger?

•  Op de financiële markten moeten we ook in het 
tweede semester van 2022 rekening houden 
met een verhoogde volatiliteit. De markten 
worden opgezweept door de aankondigingen 
van de centrale banken, de vrees voor inflatie en 
recessieverwachtingen. Een overloopeffect van 
de VS en de eurozone naar andere geografische 
regio’s en aandelenmarkten is onvermijdelijk. 

•  Op lange termijn blijven grondstoffen 
interessant als indekking tegen inflatie. Er is 
immers nog altijd een structureel onevenwicht 
tussen de vraag en het aanbod van heel wat 
basisgrondstoffen. Het schaarste-effect wordt 
versterkt door de oorlog in Oekraïne. De vraag 
vanuit China - dat goed is voor 50 à 60% van 
de wereldwijde vraag naar grondstoffen – blijft 
sterk en ook de energietransitie is een slokop 
van grondstoffen en edelmetalen, zoals lithium 
en nikkel. Op kortere termijn echter kunnen 
ook grondstoffen te lijden hebben onder 

groeivertraging en recessievrees. Hierbij zijn 
landbouwgrondstoffen iets resistenter dan bvb 
industriële metalen. 

•  U kunt het grondstoffenthema ook 
onrechtstreeks bespelen. De stijgende 
grondstoffenprijzen bieden kansen aan de 
aandelenmarkten in Latijns-Amerika en het 
Midden-Oosten, waar de waarderingen 
aantrekkelijk zijn. Obligatiebeleggers kunnen 
hun voordeel doen met schuldpapier van 
grondstofproducerende landen in lokale 
munt. Ze vormen ook een potentiële bron 
van rendement voor flexibel beheerde 
obligatiefondsen.

2    China: een dubbeltje op 
zijn kant.

Het belang van China kan moeilijk overschat 
worden: het land is de 2de economie ter wereld 
en was jarenlang de motor van de wereldwijde 

economische groei. Covid was een spelbreker 
en heeft de spectaculaire groeicijfers aangetast. 
Maar ondanks de vele lockdowns – die ook in de 
tweede jaarhelft een risico blijven – is het land 
nog altijd op koers voor een economische groei 
van 4 à 5% tegen het einde van dit jaar. De centrale 
bank blijft monetair ondersteunen zonder het 
risico te nemen om de economie te oververhitten. 
Bovendien stelt President Xi, die een derde 
ambtstermijn ambieert, alles in het werk om de 
groei zo dicht mogelijk bij de doelstelling van 5,5% 
te laten uitkomen. Daartoe werd een relanceplan 
afgekondigd met belastingverminderingen, nieuwe 
infrastructuurwerken en versoepelingen voor de 
vastgoedsector en internetbedrijven. Het land is 
goed op weg om haar economische groei in de 
tweede jaarhelft terug te zien opveren na een zwak 
tweede kwartaal. Ook geopolitiek liggen de kaarten 
goed voor China. Door de hoge inflatie en het 
conflict in Oekraïne kan het land haar impactsfeer 
vergroten. 

Anderzijds mogen we ook de risico’s niet uit het oog 
verliezen. China is niet alleen de bakermat van de 
pandemie, het dreigt er ook langer onder te lijden 
dan de Westerse wereld. Het land kon pas in juni 
de strenge lockdown versoepelen die Shanghai en 
Peking al maanden in haar greep hield. Door het 
zero-covid beleid, de lage immuniteitsgraad in China 
en de ondermaatse Chinese NRA vaccins zijn nieuwe 
lockdowns bovendien niet uitgesloten in de tweede 
jaarhelft, met alle economische gevolgen van dien. 
Als gevolg van de aanhoudende onzekerheid lag de 
PMI-index van het ondernemersvertrouwen eind 
mei nipt onder de kritische grens van 50. Een cijfer 
onder de 50 wijst op een nakende economische 
recessie, een cijfer boven de 50 op een expansiefase. 
Het is een dubbeltje op zijn kant. Ook de hoge 
jeugdwerkloosheid in de steden (18%) geeft aan dat 
het nog niet allemaal rozengeur en manenschijn is in 
het land.
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    Wat betekent  

dit voor de belegger?

•  De Chinese aandelenmarkt werd zwaar afgestraft in de eerste helft van 2022. De koersen 
daalden met 50% in vergelijking met het hoogste niveau in 2021. De keerzijde van de medaille is 
dat de waarderingen nu terug een stuk aantrekkelijker zijn. In de veronderstelling dat het land zijn 
groei-ambitie van 5,5% kan waarmaken, is de Chinese beurs terug koopwaardig voor beleggers 
met een langetermijnhorizon. Op korte termijn blijft het echter oppassen voor volgende 
lockdowns.

•  Chinese overheidsobligaties kunnen een interessante diversificatie vormen voor overheidspapier 
van de gevestigde regio’s. Die hebben momenteel zwaar te lijden onder de monetaire 
verstrakking die wereldwijd aan de gang is. De Chinese centrale bank – de People’s Bank of 
China (PBoC) – blijft monetair ondersteunen zonder het risico te nemen op een oververhitting 
van de economie. 

3    Groeilanden: nieuwe winnaars als verliezers
De exploderende inflatie is een nieuwe spelverdeler voor de groeilanden. Exporteurs van 
grondstoffen spinnen garen bij de stijgende energie- en voedselprijzen. Dat is goed nieuws voor een 
aantal Latijns-Amerikaanse landen, zoals Brazilië en Argentinië. Ook de olie exporterende landen van 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika, gekend als de MENA-regio, komen als winnaar uit de bus. 

Tegenover deze winnaars staat ook een groep van verliezers. Groeilanden die een groot deel van 
hun voedsel en energie invoeren, zien hun koopkracht slinken door de stijgende grondstoffenprijzen. 
Hoe groter het aandeel van voedsel in het totale consumptiepakket, hoe zwaarder de bevolking 
hierdoor getroffen wordt. In landen zoals India, waar voedsel meer dan de helft uitmaakt van 
de totale consumptie, kan dat tot spanningen leiden. Herinner u de Arabische lente in 2010, 

Ondanks de vele 
lockdowns is China nog 
altijd op koers voor een 
economische groei van 
4 à 5% tegen het einde 
van dit jaar.
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die eveneens veroorzaakt werd door stijgende 
voedselprijzen. De recente onlusten in Sri Lanka 
moeten in diezelfde optiek bekeken worden. 

We verwachten dat de impact van de voedselinflatie 
op een aantal groeilanden in de tweede jaarhelft 
crescendo zal gaan. Graanexport uit Oekraïne 
wordt door havenbelemmeringen bijna onmogelijk 
gemaakt en 30% van het landbouwareaal blijft 
ongebruikt door de oorlog. Ook de Indische 
graanexport ligt nagenoeg stil door de ongeziene 
droogte. Voedselolie is nu al 70% duurder dan 
in 2021. De kansen op een voedselcrisis nemen 
geleidelijk aan toe.
 

 
    Wat betekent  

dit voor de belegger?

•  Op de aandelenbeurzen zijn we positief gestemd 
voor een aantal Latijns-Amerikaanse landen 
die grondstoffen exporteren, zoals Brazilië en 
Argentinië. Ook voor de olie-exporterende 
landen uit het Midden-Oosten en Noord-
Afrika liggen de kaarten goed. Tot slot kan ook 
Indonesië als winnaar uit de bus komen. Via 
gespecialiseerde fondsen kunt u een tactische 

positie innemen op deze markten, als indekking 
tegen het inflatierisico. 

•  Obligatiebeleggers kunnen hun voordeel doen 
met schuldpapier van grondstoffenexporteurs. 
Diverse landen zijn al eerder begonnen met 
rentestijgingen en bieden nu al aantrekkelijke 
rendementen. Hun aantrekkende wisselkoers kan 
een bijkomende potentiële bron van rendement 
worden. U kunt hierop inspelen via een flexibel 
beheerd obligatiefonds. 

•  Landen die gebukt gaan onder de voedsel- en 
energie-inflatie laat u beter links liggen. We 
verwachten dat de rentevoeten er opgetrokken 
zullen worden om de inflatie te bestrijden. Dat is 
nefast voor aandelen- en obligatiebeleggingen. 

  

4    Zijn aandelen terug 
redelijk geprijsd? 

De MSCI World-aandelenindex heeft sinds het 
begin van het jaar 20% van zijn waarde verloren. 
Maar wil dat ook zeggen dat aandelen goedkoper 
geworden zijn? Niet noodzakelijk. Alles staat of valt 
met de winsten die de bedrijven in de volgende 
kwartalen zullen boeken. Als de lagere koersen 
een voorbode zijn van lagere winsten, worden de 
aandelenwaarderingen er niet per sé aantrekkelijker 
op. De winstgroei van het eerste kwartaal was 
schitterend (+41% in Europa, +11% in de VS). Maar 
deze cijfers weerspiegelen vooral het herstel na de 
covid-dip. Ze houden bovendien nog geen rekening 
met de oorlog in Oekraïne en Chinese lockdowns 
van dit voorjaar. Belangrijker is wat de toekomst 
brengt. Hoe zullen de winsten geëvolueerd zijn over 
een jaar, zowel in de VS als in Europa? Naarmate de 
resultaten van de eerste jaarhelft bekend worden, 
zullen we hierover meer duidelijkheid krijgen. 

Voor het volledige jaar 2022 verwachten we dat de 
winstgroei in de VS net onder 10% zal uitkomen. In 
Europa, dat het zwaarst getroffen wordt door het 
conflict tussen Rusland en Oekraïne, evolueren we 
eerder in de richting van een status quo, of mogelijk 
zelfs een daling van de winsten. Op basis van de 
voorbije winstgroei lag de koerswinstverhouding 
voor Amerikaanse aandelen rond 18 na de forse 
koersdalingen van het eerste halfjaar. Dat is in lijn 
met de mediaan van de voorbije 20 jaar. In Europa 
was de koerswinstverhouding teruggevallen tot 
net onder de 12. Dat lijkt goedkoop maar als de 
bedrijfswinsten tegenvallen kunnen de waarderingen 
snel terug de hoogte in schieten. Die onzekerheid 
kan de komende maanden voor een verhoogde 
volatiliteit zorgen op de beurzen. 

Vorig jaar hadden veel waarnemers verwacht dat 
2022 het jaar van de Europese aandelen zou worden. 
Maar dat is door de oorlog in Oekraïne anders 
uitgedraaid. De vooruitzichten voor Amerikaanse 
aandelen zijn nu beter dan voor Europese. De 
VS is beter bestand tegen stagflatie, gezien de 
sterke consumptie en arbeidsmarkt en meer 
onafhankelijkheid van externe energie. In Europa 
daarentegen blijft de oorlog de economie onder 
druk zetten en moet de piek van de inflatie nog 
komen. Dit wil echter niet zeggen dat we Europese 
aandelen links laten liggen. Als de bedrijfsresultaten 
niet al te hard tegenvallen, zijn de waarderingen er 
aantrekkelijk. Op lange termijn is ook de versterkte 
cohesie van landen binnen de EU een troef. 

 
    Wat betekent  

dit voor de belegger?

•  Groeiaandelen die mikken op toekomstige 
winsten staan onder stress door de lagere groei 
en de hogere rentevoeten. Waarde-aandelen 
genieten in deze fase van de cyclus de voorkeur. 
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•  Maar belangrijker dan de factor”groei-“ of “waarde-“ in de keuze voor 
aandelen, wordt het inzetten op een kwalitatief-defensief profiel van 
bedrijven bij aandelenbeleggen. Gezien de maturiteit van de economische 
cyclus in combinatie met hoge inflatie kiezen we voor bedrijven met stabiele 
winstgevendheid en die stijgende inputkosten kunnen doorrekenen aan 
de consument door hun sterke positie in de markt. Deze bedrijven vinden 
we voornamelijk binnen het waarde-segment. Maar er zijn ook defensieve 
groeiaandelen die nog steeds kansen bieden. Voorbeelden vinden we 
binnen de farmaceutische sector en de gezondheidszorg, maar ook bij 
cloudcomputing en semiconductoren.

•  Nu de economische cyclus op zijn laatste benen loopt, zijn cyclische 
sectoren te mijden. Een uitzondering zijn cyclische bedrijven die goed gedijen 
in een omgeving van inflatie en stijgende rentevoeten, zoals banken en 
energiebedrijven. 

•  We gaan uit van verdere volatiliteit in de aandelenmarkten in de tweede 
jaarhelft. Daarom hebben ook aandelen van bedrijven die duurzame hoge 
dividenden uitkeren een plaats in de portefeuille. Uitgekeerde dividenden 
evolueren immers vaak met de inflatie, en bovendien zijn deze aandelen 
typisch iets minder volatiel.

 

Nu we ons weer in een 
wereld bevinden van 
positieve reële 
rentevoeten, bieden 
obligaties stilaan 
opnieuw een 
volwaardige diversificatie 
voor aandelen.
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5    Obligaties zijn terug van 
weggeweest

Sinds het begin van het jaar zijn obligaties zwaar 
afgestraft. De Barclays Capital Global Aggregate 
Bond-index verloor tijdens de eerste jaarhelft 10% 
van zijn waarde. Obligaties van opkomende markten 
gingen zelfs met 18% achteruit. Boosdoener was de 
stijging van de rentvoeten en de verwachting dat 
centrale banken de rentevoeten nog verder zouden 
optrekken. Tegen de huidige koersen prijzen de 
markten al een deel van de verwachte rentestijging 
in. De Amerikaanse obligatiemarkt prijst momenteel 
een FED-rente in van 4% over een jaar, wat meer is 
dan de verwachting. De verwachting is dat de rente 
3,4% zal bedragen tegen het einde van dit jaar en 
3,8% tegen eind 2023. 

We menen dat de opwaartse druk op de rente in 
de komende maanden zal pieken en vervolgens 
stilaan zal stabiliseren. Dat is voor obligatiebeleggers 
het sein om stilaan terug de overstap te maken 
van zeer korte looptijden naar een meer neutrale 
duration. Dit neemt niet weg dat de volatiliteit de 
komende maanden hoog zal blijven. Berichten over 
toenemende inflatieverwachtingen en recessievrees 
zullen afwisselend hevige schokken veroorzaken op 
de obligatiemarkt, in beide richtingen. 

De periode dat obligaties automatisch de hoogte 
in gingen als gevolg van dalende rentevoeten ligt 
achter ons. Maar nu we ons weer in een wereld 
bevinden van positieve reële rentevoeten, bieden 
obligaties stilaan opnieuw een volwaardige 
diversificatie voor aandelen. Beleggers zullen hun 
vertrouwde beleggingsstrategieën weer bovenhalen, 
waarin obligaties functioneren als buffer om het 
aandelenrisico op te vangen. 

 
    Wat betekent  

dit voor de belegger?

•  Amerikaans schatkistpapier met een korte 
looptijd wordt opnieuw interessant omdat 
de verwachte rentestijging al grotendeels 
ingeprijsd is door de markten. Dat geldt 
ook voor Amerikaanse kwaliteitsobligaties. 
Obligaties van financiële instellingen genieten 
de voorkeur boven schuldpapier van industriële 
bedrijven omdat ze beter bestand zijn tegen het 
inflatierisico.

•  We vermijden momenteel Amerikaanse obligaties 
uit het hoogrentend segment. Als de groei 
vertraagt zullen beleggers een onderscheid 
maken tussen schuldpapier van hogere versus 
lagere kwaliteit. De rente in het hoogrentend 
segment zal hierdoor sneller oplopen, wat het 
risico op koersdalingen doet toenemen. 

•  Met Europees schuldpapier (zowel investment 
grade als high yield) blijven we voorzichtig. We 
verwachten dat de ECB de rente in de tweede 
jaarhelft verder zal optrekken en wachten op 
ruimere spreads vooraleer in te stappen in deze 
markten. 

•  Gezien de volatiliteit van de markten kiezen 
we voor flexibele obligatiefondsen met een 
dynamisch beheer. Ze spelen kort op de bal en 
maken gebruik van de wijzigende rentecurves 
in de verschillende obligatiesegmenten om 
rendement op te pikken. 

Conclusie

Tijdens de eerste helft van het jaar zijn de financiële 

markten in een nieuwe realiteit terecht gekomen. 

Tien jaar lang werden de markten gedomineerd 

door dalende rentevoeten en een overvloed aan 

liquiditeiten. Nu zijn we terecht gekomen in een 

periode van exploderende inflatiecijfers, stijgende 

rentevoeten en een vertragende economische groei. 

Met deze mix van factoren wordt het moeilijk om 

de exacte richting te voorspellen. Zowel op de 

aandelen- als op de obligatiemarkt verwachten 

we in de tweede jaarhelft dan ook een verhoogde 

volatiliteit. Daarom is een voorzichtige houding meer 

dan ooit op zijn plaats. Temeer omdat in sommige 

regio’s de economische cyclus naar de late fase toe 

loopt en prognoses over de winstvooruitzichten 

onzeker zijn. 

In een context van aanhoudende hoge inflatie, 

in combinatie met groeivertraging en monetaire 

verstrenging, met op de koop toe concrete 

geopolitieke spanningen, moeten beleggers 

zorgen voor kwaliteit en selectiviteit in hun 

portefeuille: zowel in het aandelengedeelte als in het 

obligatiegedeelte.
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Redactiedatum: 05/12/2019. Beobank NV|SA verstrekt geen onafhankelijke research of analyses inzake de inhoud of opstelling van dit document. Dit document is gebaseerd 
op de macroanalyse van “La Française GAM”, een vermogensbeheerder die deel uitmaakt van de groep CMNE. Beobank NV|SA waarborgt de nauwkeurigheid echter niet. 
Het is mogelijk dat de informatie onvolledig of beknopt is. Het marktoverzicht is algemeen informatief bedoeld en behelst geen aanbevelingen, aanbod of een vraag om 
welke effecten dan ook te kopen of te verkopen. Personen die wensen te beleggen hebben er belang bij om onafhankelijk advies in te winnen wat betreft het al dan niet 
opportuun karakter van een bepaalde belegging. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Vooruitzichten zullen niet noodzakelijk 
gevolgd worden door een effectieve gebeurtenis.

Redactiedatum: 20/06/2022. Beobank NV|SA verstrekt geen onafhankelijke research of analyses inzake de inhoud of opstelling van dit document. Dit document is gebaseerd op de macroanalyse van “La Française GAM”, een vermogensbeheerder die deel 
uitmaakt van de groep Crédit Mutuel. Beobank NV|SA waarborgt de nauwkeurigheid echter niet. Het is mogelijk dat de informatie onvolledig of beknopt is. Het marktoverzicht is algemeen informatief bedoeld en behelst geen aanbevelingen, aanbod of een 
vraag om welke effecten dan ook te kopen of te verkopen. Personen die wensen te beleggen hebben er belang bij om onafhankelijk advies in te winnen wat betreft het al dan niet opportuun karakter van een bepaalde belegging. Resultaten uit het verleden 
vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Vooruitzichten zullen niet noodzakelijk gevolgd worden door een effectieve gebeurtenis.

Wij herinneren er u aan dat beleggingsproducten blootgesteld zijn aan risico’s met inbegrip van een mogelijk verlies van het belegde kapitaal. Beleggingsproducten zijn geen bankdeposito’s en worden niet gewaarborgd door Beobank NV/SA. 
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