3e kwartaal | 2022

KWARTAALBERICHT

www.verwerenjanssen.nl

Op de beurs zien koersdalingen uit het
verleden er uit als een kans en toekomstige
koersdalingen als een risico.
Dit is alweer het derde kwartaalbericht nieuwe stijl. De tijd vliegt. Gelukkig maar want beurzen hebben het bijzonder zwaar dit jaar. Maar dat
weet u wel, net zozeer als u weet dat de inflatie verschrikkelijk hoog is, de rente hard stijgt en er nog steeds oorlog wordt gevoerd. Tegen die achtergrond nemen wij u graag mee in onze belevingswereld van beleggen. Dit zullen wij weer doen aan de hand van een aantal plaatjes met uitleg.
Het zou mooi zijn als het u houvast biedt en of duiding geeft aan het afgelopen kwartaal. Zoals altijd nodigen wij u uit om uw reactie met ons te
delen. Veel leesplezier.

Uniek:
aandelen en obligaties
in een berenmarkt.
“Berenmarkt”, 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. En 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. Dit 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 : de sterk 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”.

Recessie al ingeprijsd op de beurs.
De ISM Manufacturing blijkt een goede voorspeller van de beurs. Het meet
de activiteit van inkoopmanagers van bedrijven die vaak als één van de eerste zicht hebben op het verloop van bedrijfsactiviteiten. De ISM Manufacturing is sterk gecorreleerd met de jaar-op-jaar verandering in de S&P 500
Index (zie het plaatje). Je kunt de stand van de index ‘schatten’ aan de hand
van een model met de ISM Manufacturing als de verklarende variabele. In
de grafiek is dat gedaan met een ISM Manufacturing Index in november van
42,5. Dat is het niveau waarnaar de ISM kan zakken op basis van een hele
serie vooruitkijkende factoren waaronder een Amerikaanse recessie.
Bij een ISM Manufacturing van 42,5 schat het model een S&P 500 Index-stand van iets boven de 3750 punten. De stand van de S&P 500 op 30
september bedroeg 3585.
Uiteraard is dit niet de enige factor die iets zegt over toekomstige rendementen en geen enkel model is perfect. Dat blijkt wel uit de stand op 30
september die lager lag dan de berekening op basis van de ISM. Maar op basis van deze belangrijke graadmeter is er al wel veel ellende (recessie) in geprijsd en hoeven we ons daar niet blind op te staren!

Tussenstand
Euro – Dollar “1-1”
Voor het eerst sinds 2002 zijn de euro en de dollar ongeveer evenveel
waard. De euro is de laatste tijd hard in waarde gedaald ten opzichte
van de dollar. Dat komt onder andere door de oplopende rente in
Amerika. En dat maakt best veel uit. Wij Europeanen zijn in Amerika
een stuk duurder uit. Onze vakanties naar Amerika worden een stuk
duurder.
Maar veel erger is dat de daling van de waarde van de euro ertoe leidt
dat grondstoffen zoals olie, gas en bijvoorbeeld graan nog duurder
worden. Want die worden bijna altijd in dollars verhandeld. Dat leidt
er weer toe dat de toch al stijgende (energie)prijzen nog harder stijgen
en dat merkt u aan de pomp, energierekening en in de winkel.

Aandelen zijn hard
gedaald dus goedkoop…
…maar schijn bedriegt.

Inflatie, koopkracht
daalt hard.
De inflatie is nog steeds hoog en de (spaar) rente laag. Dat is niet zo’n fijne
combinatie. Opgeteld met belastingen (vermogensrendementsheffing) loopt
de koopkracht dan hard terug. Koopkracht is wat je met een euro kan kopen en
hoe hoger de inflatie, hoe minder je met een euro kan kopen. En dat gaat best
hard momenteel. Heel veel van onze relaties hebben “koopkrachtbehoud” als
(minimale) beleggingsdoelstelling! In het plaatje een overzicht van de inflatie
en koopkracht sinds de jaren ‘80. Als je in 1980 voor 1 euro 10 sneetjes brood
kon kopen kan je er nu, met diezelfde euro, nog maar 4,4 sneetjes brood voor
kopen. Dat scheelt nogal wat. Om de koopkracht op peil te houden is sparen
vaak niet voldoende, omdat de inflatie en verschuldigde belasting opgeteld
(veel) hoger zijn dan de te ontvangen rente. Daarom ontkom je er vaak niet aan
om in aandelen te gaan beleggen, omdat die over langere perioden dikwijls
wel in staat zijn om een gemiddeld rendement te behalen dat gelijk of hoger is
dan de inflatie en verschuldigde (vermogens)belasting.

Een veel gehoorde uitspraak is dat aandelen na de koersdaling
goedkoop zijn. De feiten zeggen iets anders. Op basis van de prijs/
omzet verhouding zijn heel veel aandelen nog steeds (te) duur. De
prijs/omzet ratio geeft de verhouding aan tussen de waarde van
een bedrijf (marktkapitalisatie) ten opzichte van de omzet van het
bedrijf. Hoe lager de ratio des te aantrekkelijker is het aandeel. In
het plaatje zien we dat heel veel aandelen een veel hogere prijs/
omzet ratio noteren dan gemiddeld. Wij kiezen vooral voor beleggingen met een lage koers/omzet ratio omdat dat de beste kans
geeft op een aantrekkelijk rendement.

Het belang van
de particuliere
beleggers op de
wereld groeit
hard door.
Er is een reële verwachting dat het belegd vermogen van de
particuliere belegger tot 2030 bijzonder sterk zal toenemen, sterker nog, kan verdubbelen! Dat komt met name van mensen uit
de steeds grotere middenklasse uit Azië die gaan beleggen. Als
we dat combineren met de natuurlijke voorkeur van mensen om
met name in eigen land te beleggen, home-bias (over home-bias
hebben we in het 2e kwartaalrapport uitgebreid geschreven),
dan is het niet zo gek om te veronderstellen dat beurzen in Azië
substantieel kunnen gaan stijgen. In dit kader overwegen wij, waar
mogelijk, het belang uit te breiden in deze regio.
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De S&P 500-index sloot vrijdag 12 augustus 2022 boven de 4231, een magische grens volgens beursoptimisten, en kreeg daarmee wel heel veel aandacht in de internationale financiële pers. De uitleg is boeiend. Bij een stand van 4231 is het verlies op de beurs met 50% goedgemaakt. En dat maakt
het voor (technisch) analisten interessant. Deze beurs staat echter nog steeds op een verlies van bijna -12,5% (augustus 2022). Gelukkig kijken wij in
onze analyses naar veel meer aspecten! Zoals altijd staat de waardering van bedrijven daarbij voorop. Uit dat oogpunt is de beurs nog helemaal niet
zo stabiel, want zowel de waarderingen als de winsten staan onder druk.
Maar waarom is die 50% zo interessant? Veel technische analisten richten zich op wat bekend staat als de Fibonacci-ratio (een natuurverschijnsel)
toegeschreven aan de 13e-eeuwse Italiaanse wiskundige Leonardo “Fibonacci” uit Pisa. Als een getal in de reeks (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 etc.) wordt
gedeeld door het volgende getal, bijvoorbeeld 8 gedeeld
door 13, is het resultaat bijna 0,618, een verhouding die
de gulden snede wordt genoemd vanwege de prevalentie in de natuur, van schelpen tot oceaangolven tot
verhoudingen van het menselijk lichaam. En dus ook voor
beursanalisten. Terug op Wall Street zien technische analisten belangrijke retracementdoelen voor een rally van
een significant laag niveau naar een significante piek op
38,2%, 50% en 61,8% (zie het plaatje).
Sinds 1950 is er nooit een berenmarktrally geweest die
50% herstel heeft overschreden en vervolgens is overgegaan naar een nieuw cyclusdieptepunt. Dat is bemoedigend maar zeker niet zaligmakend. Dat blijkt overigens
ook want de S&P 500 sloot vrijdag 30 september op 3585
punten en sloot daarmee onder het cyclusdieptepunt van
juni 2022.

Hoed u voor mensen
die iets zeker weten.
Een uitspraak van Jan Terlouw in het Financieel Dagblad. En die uitspraak
gaat ook vaak op als het over beleggen gaat. Zeker in tijden dat er heel
veel speelt in de (financiële) wereld. Daarom is het altijd goed om meerdere inzichten te verzamelen. Momenteel lopen visies van beleggingsanalisten veel meer dan gebruikelijk uit elkaar (in het plaatje “clashing views”
genoemd). Wij hechten met name waarde aan en baseren ons bij onze
beleggingen vooral op visies, meningen en analyses van onafhankelijke
denkers.

Sereniteit en de zeven
deugden van grote
beleggers.
Uit onderzoek blijkt dat grote beleggers onderstaande
zeven deugden bezitten:

• Nieuwsgierigheid
• Scepticisme
• Onafhankelijkheid
• Nederigheid
• Discipline
• Geduld
• Moed
Bij de keuze van beleggingsfondsen zijn dit voor ons dan ook belangrijke selectiecriteria. Want deze eigenschappen geven de grootste
kans op het beste beleggingsresultaat en niet te vergeten, gemoedsrust. En dat is precies zoals “Adam Smith” (George J.W. Goodman)
schreef in zijn prachtige boek The Money Game:
“het ultieme doel van beleggen zou sereniteit moeten zijn”.

Bottom Up
deurbel, proosten
en beleggen.

Dat beleggen onze passie is dat weet u allang. Minder bekend is wellicht de voorliefde van de schrijver van deze nieuwsbrief voor “design”
en “koken”. Alle drie hebben iets met “bottom up”. Op het plaatje ziet
u een foto van onze deurbel “bottom up” die staat voor gastvrijheid.
“Proosten” (in het Engels “bottoms up”) doen we graag tijdens het borrelen, koken en eten. En last but not least is “bottom up beleggen” voor
de schrijver de meest logische manier van beleggen met de grootste
kans op een optimaal resultaat.
Bottom up beleggers zoeken naar goede bedrijven waarvan je de aandelen voor een aantrekkelijke prijs kan kopen. Beleggen in aandelen
gaat over aandelen in een bedrijf! Het moet dus primair gaan over de
analyse van inkomsten, marges, winsten, marktaandelen, productpijplijnen, managementkwaliteit en al die dingen die het winstpotentieel
en de waarde van een bedrijf bepalen.
Bottom-up beleggen is dus een strategie waar er eerst wordt gekeken
naar het individuele bedrijf voordat er meer macrofactoren worden
toegevoegd aan de analyse. Want, best logisch, je verdient geld door
gelijk te hebben over bedrijven en hun aandelen waarin je belegt.
Het zal u daarom niet verbazen dat de fondsbeheerders in onze portefeuilles over het algemeen “bottom up” beleggers zijn.
En nog even over de huisbel “bottom up”, die luidt niet op het laagste
en hoogste punt van de beurs.

Correlatie.
Als aandelenkoersen stijgen blijven obligatiekoersen gelijk of dalen ze. En omgekeerd: als aandelenkoersen dalen, stijgen de koersen
van obligaties. Dit heet: (negatieve) correlatie, en is één van de pijlers van een goed gespreide portefeuille met als doel het risico te
verlagen. Dit was de afgelopen 20 jaar heel vaak het geval, toen de rente per saldo daalde. Dit jaar is dat al anders. Zowel aandelen als
obligatiekoersen zijn tegelijkertijd (hard) gedaald en gestegen. Dat heet positieve correlatie en daarmee neemt het risico van de totale
portefeuille vaak toe. En hoewel de afgelopen 20 jaar er sprake was van met name negatieve correlatie, was over de afgelopen 120
jaar veel vaker sprake van positieve correlatie tussen aandelen en obligaties (zie het plaatje). Dan werkt risicospreiding met behulp
van aandelen en obligaties een stuk minder. Daarom richten wij portefeuilles meer in met laag of negatief gecorreleerde beleggingen
waarmee een beter rendement/risicoprofiel ontstaat.

It’s still a mens world.
Schokkend zijn de uitkomsten van het Alpha Female Report 2022 van
het fondsenplatform Citywire over de positie van vrouwen in de vermogensbeheer wereld. Slechts 5,5 % van alle actief beheerde fondsen
wordt geleid door vrouwen. En dat terwijl vrouwen betere beleggers
zijn dan mannen. Zie het kwartaalbericht van het vorige kwartaal.
Naast diversiteit in gender vinden wij het nog belangrijker dat er
diversiteit van gedachten is bij de fondsbeheerders waarmee wij
werken. Want diversiteit werkt!

Een warme deken voor uw beleggingen.
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Op de beurs zien koersdalingen uit het verleden
er uit als een kans en toekomstige
koersdalingen als een risico.
Door het kwartaal heen lezen wij heel veel onderzoeksrapporten over beleggen, de economie, sectoren, de
toekomst etc. Dit kwartaal stond veel literatuur in het teken van de bekende thema’s van dit jaar: inflatie,
oorlog, sterk dalende beurzen en daarmee dalende portefeuilles. Bovenstaande uitspraak vat de dynamiek
van het afgelopen kwartaal wat ons betreft “mooi” samen. Al weten wij niet zeker of we de tekst interessant, triviaal, filosofisch, (te) makkelijk of juist treffend vinden…..en u? Reageren mag altijd naar uw aanspreekpunt en/of bij de auteur van dit kwartaalbericht:
Frans Schalk - fransschalk@vermogensmanagers.nl.
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MSCI World (in Amerikaanse dollar)

3.173,12

2.544,48

2.188,00

-14,01%

-31,05%

AEX (Nederland)

797,93

659,23

640,62

-2,82%

-19,71%

DAX (Duitsland)

15884,86

12783,77

12114,36

-5,24%

-23,74%

Euro Stoxx 50 (Europa)

4298,51

3454,86

3318,20

-3,96%

-22,81%

Dow Jones Ind (Verenigde staten)

36358,00

30775,43

28725,51

-6,66%

-20,99%

S&P 500 (Verenigde staten)

4776,56

3785,38

3585,62

-5,28%

-24,93%

Nasdaq (Verenigde staten)

15674,00

11028,74

10971,22

-0,52%

-30,00%

Nikkei 225 (Japan)

28791,79

26393,04

25937,31

-1,73%

-9,91%

Hang Seng (Hong Kong)

23149,30

21859,79

17222,83

-21,21%

-25,60%

MSCI Emerging (Opkomende landen)

1228,30

1004,40

874,41

-12,94%

-28,81%

Van Eck Global Real Estate

46,23

39,07

35,78

-8,42%

-22,60%

iShares Barclays Corporate Bonds

133,78

117,35

113,39

-3,37%

-15,24%

iShares Euro High Yield

102,65

86,66

85,63

-1,19%

-16,58%

iShares EUR Gov.Bnd 5-7

162,80

148,07

141,21

-4,63%

-13,26%

iShares EUR Gov.Bnd 7-10

223,97

196,11

184,42

-5,96%

-17,66%

JPM Emerging Market Bond ETF

108,61

85,08

78,38

-7,87%

-27,83%

Brentolie

78,99

109,20

85,14

-22,03%

7,79%

Goud

1829,51

1807,48

1657,21

-8,31%

-9,42%

Eur/USD

1,13

1,05

0,98

-6,67%

-13,27%

Disclaimer:
Ondanks dat de informatie in dit kwartaalbericht 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.

www.verwerenjanssen.nl
Brugstraat 88 • 4701 LL Roosendaal • T: 00 31 (0) 165 - 572 900
info@vermogensmanagers.nl • Rabobank NL09 RABO 033 051 2552 • Bic RABONL2U
KvK 20109345 • BTW NL8158.50.001.B01
Verwer & Janssen Vermogensmanagement is als vermogensbeheerder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en aangesloten bij DSI

www.verwerenjanssen.nl

Brugstraat 88 • 4701 LL Roosen
info@vermogensmanagers.nl •
KvK 20109345 • BTW NL8158.5

