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DE BEURS DRAAIT DOOR
Voor u ligt het kwartaalbericht over het eerste kwartaal 2022. En wat voor kwartaal was het….?
Heel veel nieuws ontvangt u al via de krant, televisie, online etc. etc. Daar willen wij een steentje aan bijdragen door met u toegankelijk relevante
informatie te delen die mag informeren, verbazen, prikkelen, verrijken en soms wellicht ook mag irriteren. Daarvoor hebben wij een nieuwe opzet
van ons Kwartaalbericht gekozen. Geen lange lappen tekst, nee, veel meer beelden met een korte toelichting. Dit is voor ons in deze vorm ook
nieuw. Al heeft een van onze collega’s hiermee wel al ervaring opgedaan. Wij vinden het superleuk om het vanaf nu zo te doen, maar veel
belangrijker is ook wat u ervan vindt! Daarom nodigen wij u uit om uw bevindingen te delen met uw contactpersoon binnen Verwer & Janssen
Vermogensmanagement.
En om maar meteen onze ambitie met u te delen: Ons doel is dat u elk kwartaal uitkijkt naar ons kwartaalbericht omdat het relevant is voor u.

Het gemiddelde rendement
komt bijna nooit voor
In het begin van het jaar worden altijd veel voorspellingen gedaan over
de verwachtingen van het rendement van “de beurs”. En die voorspellingen komen bijna nooit uit. Waarom niet? Omdat de beurs bijna nooit
het gemiddeld rendement behaalt. Sinds 1900 bijvoorbeeld bedraagt het
gemiddeld rendement van de Dow Jones (een van de oudste beurzen in
de wereld) zo’n 7,5% per jaar. Niet slecht overigens. Daarom wordt vaak
(gemakshalve) een rendement voorspeld tussen
de 5% en 10% voor het nieuwe beursjaar.
Best logisch? Nee dus! Want een rendement van tussen de 5% en 10%
wordt bijna nooit gehaald. In
slechts 11 van de 122 jaar
kwam het jaarrendement
van de Dow Jones uit
binnen deze bandbreedte. In alle andere jaren
was het rendement dus
(veel) hoger of (veel)
lager. Goed om rekening
mee te houden.

Past performance is no guarantee of future results. This is for illustration purpose only and not indicative of any investment. An investment
cannot be made directly in an index. © Morningstar 2020. All rights reserved.

Timen van de markt werkt niet
Deze grafiek maakt duidelijk hoe groot het effect op het jaarrendement is als de
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voorbeeld ter verduidelijking. De index heeft over heel 2019 een rendement

The Only Way is…..?
Het verloop van de S&P 500 index over de afgelopen 100 jaar. Wij zullen
vaak gebruik maken van de S&P 500 index omdat het een grote en vooral
oude index is met een lange staat van dienst. De Nederlandse AEX bestaat
bijvoorbeeld nog maar pas sinds 1983 en bevat slechts 25 aandelen.

Als een goed begin het
halve werk is, wat zegt
een slecht begin dan?
De S&P 500 (een van de oudste en grootste indices van
de wereld, met daarin de 500 grootste beursgenoteerde
Amerikaanse bedrijven), heeft nog nooit zo’n slechte
start van het jaar meegemaakt als in 2022. Wat zegt dat
over de rest van het jaar? Niet zoveel! Want in ongeveer
60% van de jaren dat deze index het jaar slecht begon,
eindigde de index dat jaar toch in de plus.

China heeft de meeste grote
bedrijven ter wereld maar…
China maakt geen onderdeel uit van de veel gevolgde MSCI World (een index met ruim 1.500 aandelen uit 23 ontwikkelde landen). En China is volgens de samenstellers van deze index een
“opkomende” economie. De index is opgericht in 1969. Het is overigens een index net als de AEX
waarbij, bij de berekening van de index, geen rekening wordt gehouden met uitgekeerde dividenden.
Amerika vertegenwoordigt maar liefst zo’n 70% van de index, Japan 6% en Engeland 4%. Nederland
komt niet verder dan zo’n 1% van de index. Best vreemd dat China geen onderdeel uitmaakt van de
MSCI World als je ziet dat 135 van de 500 grootste bedrijven in de wereld uit China komen.

Rendement na
ingrijpende
geopolitieke
gebeurtenissen
sinds 1940
Rusland is de Oekraïne binnen gevallen. Dit
heeft invloed op beurzen. Bijgaand overzicht
geeft inzicht en wellicht ook houvast. Het
geeft een overzicht van een groot aantal geopolitieke gebeurtenissen sinds 1940 en de
reactie daarna op de S&P 500. En dan is te
zien dat beurzen vaak na een aantal maanden
het eerste verlies goed hebben gemaakt. Dit is
overigens geen garantie dat dit bij toekomstige
geopolitieke gebeurtenissen weer gaat gebeuren. Het verlies van de beurzen na de inval in
de Oekraïne is overigens ook al weer (voor een
groot deel) goed gemaakt.

Hoe was het ook alweer…
geduld is een schone zaak of
wat goed is komt snel?
Microsoft is een heel groot bedrijf, opgericht in 1975 door Bill Gates, een van de meest
vermogende personen ter wereld. Daarnaast zijn nog 12.000 medewerkers miljonair
geworden omdat zij aandelen in Microsoft hebben. In 1986 is Microsoft naar de beurs gegaan.
De koers van het aandeel Microsoft stond in het jaar 2000 rond de 60 USD tijdens de internet
(dotcom) hype. In de jaren erna daalde het aandeel tot onder de 30 USD. Het duurde zo’n 15
jaar, tot 2016, tot het aandeel Microsoft weer 60 USD noteerde. Nu in 2022, weer 6 jaar later,
staat het aandeel op net geen 300 USD!

Rusland, waar een kleine economie groot in kan zijn
Om maar direct mee te beginnen, in onze

Maar ook:

portefeuilles is het (directe) belang in Rus-

• Steenkool, Rusland heeft na de Verenigde

land verwaarloosbaar klein. Rusland is een

Staten de grootste steenkoolreserves ter

groot land met een kleine economie. De

wereld.

Russische economie is 1.600 miljard USD
klein (geel omcirkeld in het plaatje), die
van Nederland bijvoorbeeld 1.000 miljard
USD. Daarmee maakt Rusland zo’n 1,7% uit
van de wereldeconomie. En toch is Rusland
groot en daarmee belangrijk als het gaat
om:

• Goud, Rusland wordt gezien als het land
met de grootste onontdekte goudvoorraad in de wereld.
• Nikkel, na Australië heeft Rusland de
grootste nikkelvoorraad in de wereld.
• Titanium, belangrijk voor de wapen-

• Olie, met een reserve van zo’n 80 miljard
vatten olie.

industrie, 22% van de wereldproductie.
• Uranium, 10% van de wereldvoorraad.

• Aardgas, met 18% van de wereldwijde
reserves.

• Palladium, is een belangrijk edelmetaal
dat veel wordt gebruikt voor katalysatoren
en tandheelkundig gereedschap. Rusland
bezit 40% van de wereldproductie
• Tarwe, zo’n 10% komt uit Rusland

De grootste
daling op een dag
De grootste daling op een dag op een beurs komt voor rekening van de Russische
beurs op 24 februari 2022. Precies, de dag van de inval in de Oekraïne. Een daling van
maar liefst 38,4% op een dag! De slechtste beursdag in Nederland was 19 oktober 1987
(Zwarte Maandag).

Oostenrijkse Staatsobligatie
daalt 50%
Obligaties zijn veilig maar zeker niet zonder (koers)risico. Dat blijkt maar
weer eens als we naar deze 100-jarige Oostenrijkse Staatsobligatie kijken.
Uitgegeven in oktober 2017 op 100%, gestegen naar een koers van 240%
in 2020 en daarna gedaald naar nu 120%. En ja in het jaar 2117 (gezien de
looptijd van 100 jaar) wordt de obligatie netjes op 100% afgelost. Dit alles is
het resultaat van een hele lange looptijd (100 jaar), een sterk dalende rente (tot medio 2021) en dan stijgt de koers van een obligatie, zoals deze tot
240%. De rente is de afgelopen tijd (sterk) gestegen en dan dalen koersen
van obligaties, zoals deze tot 120%. Mede daarom zijn wij zeer terughoudend
in obligatiebeleggingen en zoeken elders alternatieven.

De (hypotheek) rente
stijgt snel, nu de
spaarrente nog
De lange rente (looptijden van 10 jaar) is in 2022 met bijna 1% punt gestegen,
de hypotheekrente loopt daardoor fors op. Nu de spaarrente nog. Die is echter
gekoppeld aan de rentetarieven van de Europese Centrale Bank. En die houdt
(vooralsnog) de korte rente negatief. Vandaar de nog steeds negatieve rente op
spaargelden.

Als de rente stijgt dalen de
aandelenkoersen, toch (niet)?!
De algemene gedachten is dat als de rente stijgt dat dit slecht is voor
aandelen. Was het maar zo makkelijk…..soms wel en soms niet, maar
wellicht verrassend vaker niet, dan wel. Dus aandelen stijgen vaker
na rentestijgingen dan dat ze dalen. Van de afgelopen vijf perioden
dat de rente in de VS steeg, stegen de koersen van de aandelen in
vier van de vijf perioden tussen de 1e renteverhoging van de FED en
de laatste renteverhoging.

De beurs draait door
Per saldo is de beurs de afgelopen jaren sinds de financiële crisis in 2007-2008 gestegen. Al waren er (zogenaamd) genoeg redenen om
niet te beleggen. De ware belegger zal deze momenten juist aangrijpen om wel te beleggen, want de beurs draait gewoon door. En dat
zal deze de komende tijd ook wel weer gewoon blijven doen.

Overzicht marktprestaties
Benchmark

1/jan/22

31/mrt/22

MSCI World (in Amerikaanse dollar)
AEX (Nederland)
DAX (Duitsland)
Euro Stoxx 50 (Europa)
Dow Jones Ind (Verenigde Staten)
S&P 500 (Vereni gde Staten)
Nasdaq (Verenigde Staten)
Nikkei 225 (Japan)
Hang Seng (Hong Kong)
MSCI Emerging (Opkomende landen)
Van Eck Global Real Estate
i Shares Barclays Corporate Bonds
i Shares Euro Hi gh Yi eld
i Shares EUR Gov.Bnd 5-7 yr
i Shares EUR Gov.Bnd 7-10 yr
JPM Emergi ng Market Bond ETF
Brentoli e
Goud
Eur/USD

3.173,12
797,93
15884,86
4298,51
36358,00
4776,56
15674,00
28791,79
23149,30
1228,30
46,23
133,78
102,65
162,80
223,97
108,61
78,99
1829,51
1,13

2.985,15
724,06
14414,75
3902,52
34723,43
4537,50
14862,82
27821,43
21790,40
1144,57
45,55
126,59
96,36
155,27
211,25
98,09
105,00
1937,51
1,11
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-9,21%
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-3,37%
-5,87%
-6,82%
-1,47%
-5,37%
-6,13%
-4,63%
-5,68%
-9,69%
32,93%
5,90%
-1,79%
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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.

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

