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Stijgende markten worden
geboren uit pessimisme
Het tweede kwartaal van 2022 zit er alweer op. En stond het eerste kwartaal met name in het teken van de inval van Rusland in de Oekraïne. In de
afgelopen 3 maanden kwamen daar de inflatie, renteverhogingen en recessie nog eens bij. En dat leidt tot bijzondere omstandigheden en rendementen. Onderstaand zullen wij aan de hand van plaatjes weer inzicht geven in wat ons in het dit kwartaal zoal opviel. Veel leesplezier en opmerkingen, commentaren en suggesties zijn meer dan welkom.

Uniek:
aandelen en obligaties
in een berenmarkt.
Iets verder in dit stuk gaan wie dieper in op de “beren- en stierenmarkt”.
Momenteel zitten we in “berenmarkten”, ook wel “bearmarket” genoemd.
Dat is een markt die hard is gedaald. Voor aandelen is het heel normaal dat
die zo af en toe heel hard zakken. Voor obligaties niet. Het is nog
bijzonderder als zowel aandelen als obligaties
tegelijkerheid heel erg hard zakken. Dit jaar
is om vele redenen een bijzonder jaar.
Want zowel aandelen als obligaties zijn hard gedaald. De brede Bloomberg Global Aggregate Index die investment grade obligaties (dat zijn obligaties van kredietwaardige landen en bedrijven waarvan wordt
aangenomen dat zij de rente en lening netjes op tijd terugbetalen) volgt, is in dollartermen zo’n 20%
gedaald. Het is de eerste keer dat deze index zo hard daalt. En dan blijkt dat er een verschil zit in veilig
en koersontwikkeling. Ook hele veilige obligaties kunnen heel hard in koers dalen. En oh ja, de oorzaak van de sterke daling tijdens het 2e kwartaal is de oplopende rente. Want koersen van obligaties
reageren vaak tegengesteld aan de renteontwikkeling. Dus, dalende rente is stijgende koersen en
stijgende rente (zoals nu) is dalende koersen. Gelukkig beleggen wij momenteel strategisch weinig
in obligaties. Want wij doen het graag “beter anders”.

De berenmarkt
en stierenmarkt.
Oftewel: ‘bear market’ en ‘bull market’. Veel gebruikte termen (in de media) over de richting van de beurs. Maar waar staan ze voor en waar komen ze vandaan? Een korte uitleg.
De termen komen voort uit de symbolen voor koersstijgingen, “bulls”, het Engelse woord
voor stieren. Stieren nemen de markt op de horens en duwen deze omhoog. “Bears” is het
Engelse woord voor beren en staat voor koersdalingen. Beren slaan met hun klauwen de
markt naar beneden. De beweging van een beer is het omlaag slaan van een prooi met zijn
klauw; de stier beweegt met zijn hoorns opwaarts (een matador die op de hoorns wordt genomen). Momenteel zitten we heel vervelend in een dalende
markt, berenmarkt / bear market. Gelukkig is het wel zo dat de stieren op de beurs heel vaak sterker zijn dan de beren en beurzen daarom op langere
termijn stijgen.

Berg spaargeld groeit naar bijna
420 miljard euro
De Nederlandse berg spaargeld is weer verder gestegen tot bijna 420 miljard euro. De
omvang van de Nederlandse beurs AEX bedraagt 1.000 miljard euro. We mogen dus
wel stellen dat Nederlanders een spaarzaam volk zijn. Het consumentenvertrouwen is
laag en dat stimuleert vaak “sparen”. Als het consumentenvertrouwen stijgt kan dat een
stimulans voor de beurs zijn.

Globalisering: toen en nu
De wereld verandert (snel) en globalisering verandert snel en gaat
(gewoon) door. De belangrijkste verandering lijkt dat globalisering
lijkt te verschuiven van de productie van fysieke goederen naar globalisering van diensten.

Vrouwen zijn betere
beleggers dan mannen.
Moederdag. In mei zetten we moeders in het zonnetje. En dat doen we
ook als beleggers. Want onderzoeken wijzen uit dat vrouwen betere
beleggers zijn dan mannen. Dat is de reden dat wij bij de selectie van
beleggingsfondsen nadrukkelijk kijken naar de samenstelling van de
beleggingsteams en de diversiteit daarvan. En hoewel wij steeds vaker
zien dat vrouwen deel uitmaken van de beleggingsteams is het nog wel
steeds een mannenwereld. Dus ook in onze wereld heeft diversiteit en
inclusiviteit de terechte aandacht.

Netflix
Netniks
Netflix verliest $ 46 miljard aan beurswaarde na
teleurstelling over dalend aantal abonnees.
Netflix, wie kent het bedrijf niet? Best knap voor een bedrijf dat weliswaar

het slechtst presterende aandeel in de index (S&P 500, met daarin de 500

al 25 jaar bestaat, sinds 2010 “streamingdiensten” aanbiedt en pas sinds 13

grootste beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven).

september 2013 actief is in Nederland. En nu al in de Dikke van Dale (woor-

Het “ergste” is dat het dalend aantal abonnees (en daarmee koersval) mede

denboek) staat als werkwoord: netflixen.

het gevolg is van het afsluiten van 700.000 Netflix abonnementen in Rusland, als maatregel tegen de inval van Rusland in de Oekraïne.

Netflix heeft 222 miljoen betalende abonnees en meer dan 100 miljoen
gratis meekijkers door het delen van inlogcodes. Beschikbaar in meer dan

Dit is het lot van een bedrijf (groei-aandeel) waarvan beleggers verwachten

190 landen, maar niet in China.

dat het alsmaar door blijft stijgen en beleggers bereid zijn daar heel veel
voor te betalen tot dat blijkt dat de bomen (de koers) niet tot in de hemel

Voor het eerst sinds 2011 raakte het bedrijf abonnees kwijt in het eerste

groeien…..en de teleurstelling daarover resulteert dan in een dramatische

kwartaal van 2022, per saldo zo’n 200.000, dat is minder dan 0.1% van het

koersdaling. En dat hebben we natuurlijk al veel vaker meegemaakt.

aantal abonnees. En wat gebeurde er met de koers? Die daalde (op een
dag) met 30%. Ja u leest het goed, het aantal abonnees daalde met 0.1%

Zo zien we maar weer dat hele mooie populaire bedrijven nog wel eens

en de koers met 30%. Dat staat gelijk aan 46 miljard (46.000.000.000) USD.

lelijke aandelen(koersen) hebben. Zo is Netflix, Netniks als aandeel.

Met een koersdaling van 63% (per 30 juni 2022) dit jaar is het ook nog eens

Wereldwijd dividend stijgt in 2022
naar nieuw record.
Zoals altijd is dit geen garantie maar wel een prettig vooruitzicht
voor beleggers zoals wij die graag beleggen in bedrijven die een
mooi hoog dividend betalen. De stijging komt vooral voor rekening
van de energie-, materialen- en industriesector. Sectoren waarin
wij beleggen. Waarom is dividend zo belangrijk? Omdat bedrijven
die een gezonde balans hebben tussen winst die ze deels rendabel
investeren en deels uitkeren als dividend heel vaak op de beurs als
beste renderen.

Bodem in zicht… ?!
Een bodem op de beurs lijkt in zicht, al weten we dat natuurlijk nooit zeker. Wel zien we
dat er momenteel veel meer mensen dan normaal negatief (bearish) zijn over de beurs.
Bijna twee keer zoveel als gemiddeld. En dat is goed nieuws want dan komt de bodem
in zicht. In Amerika wordt het sentiment onder particuliere beleggers wekelijks gemeten. “Bullish” betekent dat ze positief zijn over de beurs, neutraal is gewoon neutraal en
“bearish” houdt in dat beleggers denken dat de beurs zal dalen. De hoogste “bearish”
stand stamt uit 2009, toen was 70% negatief gestemd over de beurs en daarna ging de
beurs hard omhoog… maar, statistieken uit het verleden bieden geen garantie voor de
toekomst… menselijk gedrag wel!

Baanloze groei als
redder in nood.
“De structurele krapte op de arbeidsmarkt (in Europa en de VS) is alleen op te
lossen als de productie per werknemer fors omhoog gaat”, volgens een artikel in
het Financieel Dagblad (5/7/2022). Daar schort het al jaren aan en is nog steeds
dalend tot een schamele 0.2% groei van 2010 tot en met 2019. Oorzaak is onder
andere een gebrek aan investeringen ten opzichte van het aantal werknemers. De
groei daarvan ligt op het laagste punt sinds de Tweede Wereldoorlog. Kansen om
de productiviteit te verhogen zijn er zeker. Denk aan bijvoorbeeld: kunstmatige
intelligentie, robotica, autonoom vervoer, 3-D printing. Allemaal trends waar wij
met ons beleggingsbeleid op inspelen.

Top 10 aandelenbezit
Nederlandse huishoudens.
In de top 10 staan maar liefst acht “Nederlandse” bedrijven, met op 1
“natuurlijk” Shell, nummer 8 is opvallend Tesla en op nummer 9 Microsoft.
Normaal geldt: Oost West Thuis Best, maar bij beleggen gaat dit niet op.
De nadruk op zoveel Nederlandse bedrijven wordt *home-bias* genoemd.
Dit is de (natuurlijke) voorkeur om te beleggen in bedrijven uit eigen land.
Met als gevolg dat de spreiding niet optimaal is en er kansen onbenut
blijven. Daarom gaat onze sterke voorkeur er naar uit om goed gespreid te
beleggen over beleggingsstijlen, landen, sectoren en bedrijven. En dat via
streng geselecteerde beleggingsfondsen.
De totale beleggingen van Nederlandse huishoudens in effecten (beursgenoteerde aandelen, beleggingsfondsen en obligaties gezamenlijk) bedroegen EUR 173,3 miljard in het eerste kwartaal van 2022, waarvan ongeveer 110 miljard in beleggingsfondsen en ongeveer 63 miljard rechtstreeks in
effecten.

Crisis: Gevaar en Kans
Het woord “crisis” valt vaak, terecht of onterecht. Wel leuk om te weten is dat in het Chinees het woord “crisis” uit
twee karakters bestaat: gevaar en kans……zo kijken wij ook naar de huidige situatie die tot voorzichtigheid maant,
maar zeker ook selectief kansen biedt.
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MSCI World(in Amerikaanse dollar)

3.173,12

2.985,15

2.544,48

-14,76%

-19,81%

AEX (Nederland)

797,93

724,06

659,23

-8,95%

-17,38%

DAX (Duitsland)

15884,86

14414,75

12783,77

-11,31%

-19,52%

Euro Stoxx 50 (Europa)

4298,51

3902,52

3454,86

-11,47%

-19,63%

Dow Jones Ind (Verenigde staten)

36358,00

34723,43

30775,43

-11,37%

-15,35%

S&P 500 (Verenigde staten)

4776,56

4537,50

3785,38

-16,58%

-20,75%

Nasdaq (Verenigde staten)

15674,00

14862,82

11028,74

-25,80%

-29,64%

Nikkei 225 (Japan)

28791,79

27821,43

26393,04

-5,13%

-8,33%

Hang Seng (Hong Kong)

23149,30

21790,40

21859,79

0,32%

-5,57%

MSCI Emerging (Opkomende landen)

1228,30

1144,57

1004,40

-12,25%

-18,23%

Van Eck Global Real Estate

46,23

45,55

39,07

-14,23%

-15,49%

iShares Barclays Corporate Bonds

133,78

126,59

117,35

-7,30%

-12,28%

iShares Euro High Yield

102,65

96,36

86,66

-10,07%

-15,58%

iShares EUR Gov.Bnd 5-7

162,80

155,27

148,07

-4,64%

-9,05%

iShares EUR Gov.Bnd 7-10

223,97

211,25

196,11

-7,17%

-12,44%

JPM Em.Mkt.Bnd ETF

108,61

98,09

85,08

-13,26%

-21,66%

Brentolie

78,99

105,00

109,20

4,00%

38,25%

Goud

1829,51

1937,51

1807,48

-6,71%

-1,20%

Eur/USD

1,13

1,11

1,05

-5,39%

-7,08%

Duurzaamheidsrisico’s,
een nieuw juridisch kader.
De Europese Commissie heeft een scala aan nieuwe wetten voorgesteld
omdat duurzaamheidsrisico’s onvoldoende worden meegenomen in
beleggingsbeslissingen. Duurzaamheidsrisico’s zijn, zo leert een verordening ons: gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of
governance gebied die, indien ze zich voordoen een werkelijk of mogelijk
wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen kunnen veroorzaken.
Waar de wet op alle punten met betrekking tot de duurzaamheid bijzonder specifiek is, zo vaag blijft ze hier. Duurzaamheidsrisico’s gaan voornamelijk over klimaatsverandering, dat kon u vast raden.
Om de impact van klimaatsverandering te bepalen hebben centrale
banken stresstests gedaan op de financiële sector en op de economie als
geheel. De conclusies verbazen ook niet.

Belangrijker is het zogenaamde transitie-risico, dat zit als volgt:
Europa heeft zich gecommitteerd aan de overeenkomst van Parijs om
grotere klimaatsverandering te voorkomen. De uitstoot van broeikasgassen moet daarom omlaag. En als dat niet goedschiks gaat, dan kan
dat kwaadschiks door een hogere prijs van de uitstoot van CO2 gassen
bijvoorbeeld.
Momenteel kost het recht op CO2 uitstoot gemiddeld 22 dollar per ton.
Om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te stoppen, moet CO2
uitstoot 160 dollar per ton kosten in 2030 oplopend naar circa 600 dollar
in 2050. Hierdoor zal de vraag naar milieuonvriendelijke producten afnemen en worden alternatieven rendabel.
Maar als alternatieven niet tijdig voorhanden zijn, leidt de hoge uitstootprijs tot grote verstoring van de internationale welvaartsverhoudingen

Als gevolg van natte, droogte en hitte-stress kunnen sommige onderne-

om het eufemistisch te stellen. Verwarming wordt dan een luxe net als

mingen failliet gaan. Dit is direct vervelend voor de aandeelhouders van

handel en vervoer. En daarom vraagt de Europese Commissie ons goed-

deze ondernemingen en indirect via de kredietportefeuilles van banken

schiks, nu vast onze investeringen te draaien, ook al is vervuilen nu nog

ook voor anderen. Verzekeringspremies moeten uiteraard omhoog om

relatief goedkoop. Dit thema heeft dan ook onze volle aandacht.

schade te kunnen vergoeden. Maar deze directe fysieke risico’s zijn het
ergste niet.

Disclaimer:
Ondanks dat de informatie in dit maandbericht is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid,
kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Veel van de opgenomen informatie draagt het karakter van
een opinie van de samensteller. De geraadpleegde bronnen worden door de samensteller als betrouwbaar beschouwd.
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