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In Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific wordt dit materiaal als marketingmateriaal beschouwd. In de VS is dat niet het geval. Er kan geen garantie worden gegeven dat 
de vermelde vooruitzichten of doelen worden behaald. De vooruitzichten zijn gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. 
In het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggingen brengen risico's met zich mee. De waarde van een belegging kan zowel stijgen als 
dalen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet meer terugkrijgt. Uw kapitaal kan in gevaar komen. Dit document is opgesteld in december 2021.
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In 2022 zullen alle ogen gericht zijn op de inflatie en centrale banken. Het 
lijkt erop dat de koerswijziging van de centrale banken dit jaar echt zal 
worden ingezet, met als oriëntatiepunt de koers van de Federal Reserve 
omtrent monetaire verkrapping. Maar er zullen ook tal van andere 
beleidsverschuivingen plaatsvinden (onder meer op het gebied van 
inflatie, klimaat, geopolitiek en technologie).

Al die veranderingen zullen een omgeving creëren waarin zelfgenoegzaamheid rond vertrouwde 
'basisscenario's' moet worden vermeden. Uit de pandemie hebben we geleerd dat er voor 
complexe problemen zelden volledige en pasklare oplossingen bestaan. We moeten 2022 zien als 
een overgangsjaar, waarin beleggers hun portefeuille kunnen positioneren voor de uitdagingen 
die in het verschiet liggen.

Niemand is er ooit van uitgegaan dat het economische herstel na het dieptepunt midden 2020 
zonder slag of stoot zou verlopen. Zonder sterke monetaire en fiscale ondersteuning stonden we 
niet op het punt waar we vandaag staan. De wereld is de voorbije twee jaar ingrijpend veranderd 
en heel wat economieën hebben nog steeds moeite om zich aan te passen.

De hoge inflatiecijfers zijn een duidelijk symptoom van dat aanpassingsproces. Ze weerspiegelen 
voor een groot deel een mismatch tussen het herstel van vraag en aanbod. We zien dat onder 
andere terug in de verstoring van de wereldwijde productie- en toeleveringsketens, maar ook in de 
arbeidsmarkten.

Door dergelijke mismatches op te lossen zal het veranderingsproces evenwel niet stoppen: 
de wereldeconomie is immers bovenal dynamisch. Om de Griekse filosoof Heraclitus vrij te 
citeren: je kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen. De rivier is anders en jij als persoon 
ook. De 'inflatierivier' verandert voortdurend door verschillende factoren, net zoals onze eigen 
inflatieverwachtingen.

Daarom moet effectief risicobeheer in een beleggingsportefeuille aangevuld worden met de 
langetermijnoverwegingen rond de doelstellingen en samenstelling ervan. Het is belangrijk om 
daarbij niet reactief maar structureel te werk te gaan. Dat houdt twee essentiële componenten in.

01 Dit is een belangrijk moment om te focussen op strategische activa-allocatie. Het zal 
niet volstaan om de markt te timen tijdens de complexe veranderingsprocessen die we 
vandaag meemaken. Een doeltreffende strategische activa-allocatie zal wellicht veel 
effectiever en betrouwbaarder blijken om rendement op lange termijn te behalen. De 
huidige beleggingsomgeving zou ook minder stabiel kunnen zijn dan ze op het eerste 
gezicht lijkt.

De financiële repressie (kunstmatig lage of negatieve reële rente) zal duidelijk nog een 
tijdje aanhouden. Maar zelfs relatief kleine rentewijzigingen kunnen activaklassen in 
grote mate rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden. We mogen ook niet aannemen 
dat een zeer traditionele activa-allocatie (bijvoorbeeld de klassieke verhouding 
60% aandelen en 40% obligaties) goed zal werken. Er zullen meer geavanceerde 
benaderingen nodig zijn.
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02 Milieu- en – in bredere zin – ESG-vraagstukken (dus ook maatschappelijke en 
bestuurlijke aspecten) zullen verder aan belang winnen. Milieukwesties hebben in de 
wereldwijde beleidsvorming intussen een centrale plaats veroverd, en de implicaties 
voor beleggers gaan veel verder dan een hogere inflatie. Wat uw standpunt hier ook 
is, potentiële risico's moeten op de juiste manier worden aangepakt. De omschakeling 
naar een CO2-neutrale economie biedt uiteraard ook veel interessante kansen. ESG-
gerelateerde en andere langetermijnbeleggingsthema's komen verderop in deze 
publicatie aan bod.

Christian Nolting 
Global CIO

Zoals ik hier eerder al zei, moet 2022 gezien worden als een overgangsjaar, terwijl de wereldwijde 
economische en beleggingsomgeving zoekt en evolueert naar een nieuwe realiteit. Nu inzetten op 
strategische activa-allocatie en ESG zou moeten helpen om zoveel mogelijk munt te slaan uit dat 
veranderingsproces.

Ik wens u alvast een succesvol en vruchtbaar beleggingsjaar!
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Tien thema's voor 2022

1. Politiek: gedeelde pijn. De concurrentie om handel en natuurlijke 
hulpbronnen duurt voort, en daarnaast winnen ook milieukwesties 
en de inkomensherverdeling binnen economieën aan belang.

2.  Economieën: lopen warm. De sterke groeicijfers in 2021 zullen 
wellicht gevolgd worden door een lichte matiging in 2022. Het 
herstel zal echter subtiel verschillen per regio, met een impact op 
valutamarkten en andere activaklassen.

3. Azië: het oog van de tijger. De economische dynamiek in de regio 
zal na een jaar vol uitdagingen zorgen voor een boeiend 2022. De 
stabilisatie van de Chinese economie zal wellicht in het voordeel 
uitdraaien van een groot aantal regionale activa. India staat – 
zoals het er nu naar uitziet – een forse groei te wachten.

4.  Inflatie: de olifant in de kamer. Prijsstijgingen zijn een ernstig 
probleem, hebben nu al een ontwrichtend effect en gaan gepaard 
met enkele risico's op lange termijn. Een terugkeer naar ultralage 
inflatie lijkt hoogst onwaarschijnlijk.

5. Monetair beleid: angst voor de omschakeling. De hoge inflatie 
stelt de centrale banken voor verschillende problemen en een 
reactief beleid zou de markten verder kunnen ontwrichten. Het 
wordt moeilijk voor de markten om in te schatten of de 'haviken' 
dan wel de 'duiven' bij de centrale bankiers de bovenhand zullen 
nemen.

6.  Obligaties: drijfzand. De volatiliteit als gevolg van 
beleidswijzigingen kan de rol van obligaties in 
beleggingsportefeuilles op de proef stellen. Sommige markten 
zullen voldoende ondersteund worden, maar de risico's mogen 
niet uit het oog worden verloren.

7. Aandelen: realistisch vs. reëel rendement. De vooruitzichten 
voor deze activaklasse zijn over het algemeen nog altijd positief, 
maar het rendement kan lager uitvallen dan in 2021. Cyclische en 
geografische rotaties in 2022 kunnen een impact hebben.

8. Grondstoffen: groene groei. De volatiliteit van de 
grondstoffenprijzen zou kunnen afnemen naarmate de 
heropeningsdruk mildert. Groene infrastructuur kan de vraag naar 
energie en sommige industriële grondstoffen aanwakkeren.

9. Vastgoed: het plafond is nog niet bereikt. Binnen de sector is 
er nog enige ruimte voor verdere winstgroei, maar sectorale 
en geografische differentiatie is belangrijk. De materiaal- 
en bouwkosten kunnen in sommige markten het aanbod 
beïnvloeden.

10. Wisselkoersen: macro-economie van belang. Bezorgdheid over 
de inflatie in de VS en de verwachte beleidsreactie hebben de 
Amerikaanse dollar omhoog gestuwd. In 2022 zouden andere 
beleids- en macro-economische fundamentals echter in het 
nadeel van de munt kunnen spelen.

http://www.deutschewealth.com
http://www.deutschewealth.com
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Tien thema's voor 2022

Figuur 1: Prognose van het IMF over de overheidsschuld in de eurozone

Bron: IMF, Deutsche Bank AG. Situatie in november 2021.
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Politiek: gedeelde pijn

Nu de wereld leert leven met het coronavirus, treden geopolitieke kwesties weer op de voorgrond. 
In verschillende sociale en economische systemen wordt gewedijverd om handel en natuurlijke 
hulpbronnen, en dat op een manier die verder gaat dan de historische rivaliteit tussen de 
traditionele regionale machtsblokken.

Geopolitieke spanningen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren: via de financiële 
markten (denk aan handelsbeperkingen), grondstoffen (leveringsbeperkingen), andere 
regelgeving, politieke topbijeenkomsten en – uiteindelijk – de onderliggende dreiging van een 
militair conflict.

Milieukwesties zullen de bestaande geopolitieke meningsverschillen er ook niet gemakkelijker op 
maken. De toenemende strijd tegen de klimaatverandering, met gevolgen voor de bedrijvigheid 
en kosten, kan nieuwe verdeeldheid blootleggen binnen traditionele blokken (bijvoorbeeld tussen 
India, China en andere opkomende markten) en tussen ontwikkelde en opkomende economieën.

Dit alles zal plaatsvinden op een moment dat individuele economieën een snelle groei doormaken, 
maar verschillende vormen van economische stress blijven ervaren. De compensatie van de 
impact die de coronapandemie had op de economie, kwam voor de meesten met een hoog 
prijskaartje. De overheidsfinanciën staan al onder druk, maar ook bij een hoge overheidsschuld 
blijft de behoefte aan een inkomensherverdeling tussen sociale groepen bestaan, zij het niet 
overal in dezelfde mate (figuur 1 geeft de situatie weer in de eurozone). De ongerustheid van de 
bevolking over die herverdeling zal tot uiting komen in een aantal belangrijke verkiezingen en 
benoemingen in 2022. We denken dan bijvoorbeeld aan de Franse presidentsverkiezingen in april 
en de tussentijdse verkiezingen in de VS in november. Ook in het kader van meer geformaliseerde 
besluitvorming (bijvoorbeeld door het Chinese parlement, met de politieke verschuivingen die 
daarvan het gevolg zullen zijn), zal men rekening moeten houden met de publieke bezorgdheid op 
dit gebied.

01
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Milieukwesties zullen de bestaande geopolitieke 
meningsverschillen mogelijk nog complexer maken, 
op een moment dat individuele economieën 
verschillende vormen van economische stress blijven 
ervaren. De bezorgdheid van de bevolking over de 
inkomensherverdeling zal tot uiting komen in een 
aantal belangrijke verkiezingen en benoemingen 
in 2022.

Thema 1. Politiek: gedeelde pijn

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  Geopolitieke kwesties hebben niet alleen een invloed op 
grondstoffen

 o Problematische overheidsfinanciën zullen de beleggingsstress 
vergroten

 o Houd rekening met volatiliteit rond belangrijke gebeurtenissen

Iedereen staat voor gelijkaardige uitdagingen en er zal dus zowel nationaal als internationaal 
duidelijk sprake zijn van gedeelde pijn. In die context wordt het niet gemakkelijk om de 
verschillende economische en politieke behoeften met elkaar te verzoenen. Dát wordt de grote 
politieke uitdaging voor 2022.
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Economieën: lopen warm

Het economische herstel zal naar verwachting voortduren, ook al wordt het coronavirus in 
heel wat landen een blijvende factor. We mikken voor de meeste economieën nog steeds op 
hoge groeicijfers in 2021 en alles bij mekaar op slechts een beperkte matiging in 2022 (zie 
prognoses in figuur 2 hieronder). Over het algemeen zullen veel economieën warm blijven 
lopen, aangezien economieën met een laag intrinsiek groeipotentieel nog altijd van heel 
wat stimuleringsmaatregelen blijven genieten. Het dusdanig beïnvloeden van de vraag- en 
aanbodsituatie creëert wel inflatie- en andere risico's. 

Figuur 2: Prognoses evolutie bbp

Bron: Deutsche Bank AG. Situatie op 18 november 2021.
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* Voor de VS bedraagt de bbp-groei 4,7% van Q4 2020 tot Q4 2021 en is de verwachting 4,1% voor Q4 2021 tot Q4 2022.
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Ondanks een globaal sterke groei, zal het gaan om een subtiel gedifferentieerd herstel. Het 
groeitraject tussen landen en regio's onderling zal van belang zijn. Zoals we weten, hinkt het 
herstel in Europa momenteel achterop in vergelijking met de VS. Ook de bredere gevolgen 
van een tragere groei in China verdienen aandacht. We zullen getuige zijn van een proces van 
voortdurend bijsturen binnen de verschillende economieën.

Elementen die de bbp-groei aanjagen zullen een belangrijke rol spelen. Toen de economieën nog 
maar pas uit het coronadal klommen, lag de focus op consumptie, zowel vanuit de privésector 
als vanwege overheden. De investeringen en consumptie werden aangezwengeld door een reeks 
overheidsprogramma's (o.a. Next Generation EU), maar we moeten beseffen dat die uiteenlopend 
zijn qua toepassingsgebied en zich ook afspelen op verschillende tijdlijnen. Hun impact op de 
economische groei zal variëren doorheen de tijd, zoals we ook zagen bij de stimuleringspakketten 
in de VS de voorbije jaren.

De rechtstreekse en onrechtstreekse groeibijdrage van de export voor heel wat economieën 
zal gestimuleerd worden door het feit dat de meeste toeleveringsproblemen wereldwijd tegen 
de tweede jaarhelft van 2022 opgelost zouden moeten geraken. In dit tijdperk van grote 
veranderingen zullen basiseffecten de cijfers op jaarbasis wel beïnvloeden.

Ook het milieu- en klimaatbeleid zal op diverse manieren een grote impact hebben op de 
groei (onder andere via de wereldwijde toepassing van koolstofbeprijzing). Dat werd in het 
verleden vaak als een negatieve factor beschouwd, omdat het beperkingen oplegt aan bepaalde 
activiteiten. De opbouw van een nieuwe, groene infrastructuur zal echter veel domeinen positief 
stimuleren, waaronder ook de vraag naar grondstoffen.

Veel economieën zullen door de stimuli warm 
blijven lopen. Het zal evenwel gaan om een subtiel 
gedifferentieerd herstel, waarbij er voortdurend wordt 
bijgestuurd binnen afzonderlijke economieën.
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Thema 2. Economieën: lopen warm

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  Sterke groei zal reële activa ondersteunen

 o Regionale groeiverschillen zullen impact hebben op valutamarkten 
en andere activaklassen

 o  Uitbouw van groene infrastructuur zal positief zijn voor veel 
sectoren

Figuur 3: Bbp VS binnenkort terug op niveau langeretermijntrend

Bron: DWS, Deutsche Bank AG. Situatie in november 2021.
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In Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific wordt dit 
materiaal als marketingmateriaal beschouwd. In de VS is dat niet 
het geval. Er kan geen garantie worden gegeven dat de vermelde 
vooruitzichten of doelen worden behaald. De vooruitzichten zijn 
gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische 
modellen die onjuist kunnen blijken. In het verleden behaalde 
prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. 
Beleggingen brengen risico's met zich mee. De waarde van een 
belegging kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u het 
oorspronkelijk belegde bedrag niet meer terugkrijgt. Uw kapitaal kan 
in gevaar komen. Dit document is opgesteld in december 2021. 
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Azië: het oog van de tijger

Azië staat momenteel in het middelpunt van heel wat problemen zoals geopolitieke spanningen 
(China/VS/India), leveringsproblemen met microchips uit onder andere Taiwan, de strijd tegen het 
coronavirus, enz. Het economische belang en de aanhoudende economische dynamiek zijn mede 
het gevolg van de centrale ligging van de regio. Door die dynamiek belooft 2022 een boeiend jaar 
te worden en van alle groeimarkten zullen we dan ook vooral focussen op de Aziatische markt.

China heeft een moeilijk 2021 achter de rug en worstelt nog met heel wat problemen. De Chinese 
groeicijfers vertragen (zie figuur 2), de nieuwe regelgeving heeft problemen opgeleverd en 
bezorgdheid over de vastgoedsector werpt een schaduw op zowel de Chinese obligatie- als 
aandelenmarkten. Het zal tijd vergen om deze problemen op te lossen. Wellicht zullen we echter 
een stabielere kwartaal-op-kwartaalgroei zien in 2022, nu het nieuwe 'Jaar van de Tijger' voor de 
deur staat. Het lijdt immers geen twijfel dat de Chinese autoriteiten de economie in evenwicht 
zullen willen hebben alvorens president Xi eind volgend jaar aan een nieuwe ambtstermijn begint. 
Er zijn al tekenen van een meer flexibele houding van de Chinese centrale bank en begin 2022 
zou de steun van zowel monetaire als fiscale maatregelen duidelijker kunnen worden. Het is ook 
mogelijk dat enkele regelgevende maatregelen uiteindelijk worden teruggedraaid, wat gunstig 
zou zijn voor de markten, maar dat zal wellicht niet van vandaag op morgen gebeuren. Zoals vaak 
het geval is, zijn hervormingen bedoeld om een positief effect te hebben op de langetermijngroei, 
maar belemmeren ze de groei op korte termijn.

India heeft een sterke comeback gemaakt uit de coronapandemie. De geschatte bbp-groei van 
meer dan 9% in 2021 zal naar verwachting gevolgd worden door een groei van 7,5% in 2022, 
ruim boven de verwachte groei in China. Het coronavirus lijkt na opeenvolgende golven onder 
controle te zijn, en we zien ruimte voor een inhaalbeweging in zowel de bedrijfsinvesteringen als 
particuliere consumptie. De inflatierisico's blijven bestaan, maar de Indiase centrale bank zal naar 
verwachting langzaam haar beleid aanscherpen, waarbij de reële rente waarschijnlijk negatief zal 
blijven.

03
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Figuur 4: MSCI EM Azië – landenweging binnen de index

Bron: MSCI, Deutsche Bank AG. Situatie op 9 november 2021.
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Thema 3. Azië: het oog van de tijger

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  Het zal tijd vergen om de vastgoedproblemen in China op te 
lossen

 o De stabilisatie van de Chinese economie zal echter een groot 
aantal regionale activa ten goede komen

 o  De groei in India zal beleggingskansen creëren
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Inflatie: de olifant in de kamer

Door een verkeerde afstemming van vraag en aanbod tijdens het huidige herstel uit de pandemie, 
stonden heel wat prijzen in 2021 onder druk. Ongerustheid over deflatie maakte snel plaats voor 
bezorgdheid over inflatie. De consumptieprijzen stegen in de VS meer dan 6% vergeleken met 12 
maanden terug en de inflatie van de producentenprijzen kwam in veel economieën boven de 10% 
uit.

Inflatie is een ernstig probleem, heeft nu al een ontwrichtend effect en gaat gepaard met 
enkele risico's op lange termijn. Inflatie kan echt gezien worden als de olifant in de kamer. 
De bezorgdheid is onder andere dat hogere inflatieverwachtingen ingebed zullen worden in 
loonafspraken (en de stijging van uitkeringen). Het spookbeeld van de jaren '70 van de vorige 
eeuw (hoge inflatiecijfers in combinatie met lage groei en sociale onrust) blijft in vele hoofden 
aanwezig. 2022 wordt wellicht een cruciaal jaar voor de inflatie, waarin het probleem ofwel stilaan 
wordt opgelost, ofwel nog wat in ernst toeneemt.

Inflatiegekoppelde swap VS op 5 jaar Inflatiegekoppelde swap eurozone op 5 jaar

Figuur 5: Inflatieverwachtingen in de VS en Europa

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Situatie op 9 november 2021.
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Er zijn een aantal redenen om positief te zijn. De druk op de kosten zal wellicht afnemen naarmate 
de wereldwijde bevoorradingsproblemen grotendeels opgelost geraken (tegen de tweede helft 
van 2022) en de wereld zich aanpast aan nieuwe productie- en distributiepatronen. Dat zal 
onder andere zichtbaar worden in lagere kosten- en leveringsdruk voor microchips en sommige 
gebruikers ervan (bv. de automobielsector). Bovendien verwachten we over een horizon van 12 
maanden ook geen verdere forse stijging van de olieprijzen. Maar er liggen meerdere factoren 
aan de basis van inflatie. De grote vraag naar bepaalde soorten arbeid in bepaalde economieën 
(mede door veranderingen in regionale toeleveringsketens) leidt bijvoorbeeld tot hogere lonen. 
Op dit moment – in de veronderstelling dat de maandelijkse inflatiecijfers in 2022 beginnen af 
te zwakken, met als gevolg een daling van de gemiddelde inflatiecijfers (zie figuur 6) – wordt 
aangenomen dat de inflatieverwachtingen niet zullen doorsijpelen in de arbeidsmarkten. We 
mogen daar echter niet blindelings van uitgaan.

04

Inflatie is een ernstig probleem, maar er zijn enkele rede-
nen om positief te zijn, als de inflatieverwachtingen ten-
minste niet worden ingebed. De kostendruk zal wellicht 
afnemen, maar inflatie heeft meerdere oorzaken.
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Figuur 6: Inflatieprognoses

Bron: Deutsche Bank AG. Prognoses op 18 november 2021.
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Een terugkeer naar de ultralage inflatie van het voorbije decennium zit er evenwel niet in. De 
inflatiecijfers zullen kwetsbaar blijven voor verdere ontwrichting naarmate de wereld zich 
aanpast aan de nieuwe realiteit. De regionalisering van toeleveringsketens (zgn. glokalisering, 
ingegeven door politieke bezorgdheid of eenvoudigweg om een wereldwijde uitval in de toekomst 
op te vangen) kan de prijsdruk verder opvoeren. Als we naar de langere termijn kijken, wordt 
greenflation (prijsstijgingen als gevolg van milieumaatregelen of druk bij het bouwen van de 
nieuwe groene infrastructuur) dan weer een grote bedreiging.

Vanuit beleggersperspectief is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen deze 
verschillende soorten inflatie. Ze kunnen immers een verschillend effect hebben op de correlatie 
tussen activaklassen.

Thema 4. Inflatie: de olifant in de kamer

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  Hoge inflatiecijfers vergroten de onzekerheid rond rendement

 o Greenflation is nu al een belangrijk probleem

 o  Oorzaken van inflatie hebben een verschillende impact op de 
correlatie tussen activaklassen

*Voor de consumptieprijsinflatie (CPI) is de maatstaf de kernuitgaven voor persoonlijke consumptie van dec. tot dec. – 
gemiddelde is 3,1% in 2021 en 3,3% in 2022; voor de feitelijke uitgaven voor persoonlijke consumptie (PCE) (dec. tot dec.) is 
het cijfer 4,0% in 2021 en 3,0% in 2022 – gemiddelde is 3,5% in 2021 en 3,6% in 2022.
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Figuur 7: Globaal bedrag activa-aankopen ECB zal naar verwachting dalen in 2022

Bron: DWS, Deutsche Bank AG. Situatie in november 2021.
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Monetair beleid: angst voor de omschakeling

Het vooruitzicht van hogere inflatiecijfers – toch minstens gedurende enkele maanden – plaatst de 
centrale banken opnieuw voor uitdagingen. Ze zullen in deze overgangsfase naar een geleidelijke 
monetaire verkrapping nog meer op eieren moeten lopen. Een mogelijk probleem is dat centrale 
banken zich hierdoor meer reactief en minder proactief zullen opstellen. Ze zouden hun grip op 
het verhaal enigszins kunnen verliezen. In plaats van een beleidslijn weg van het probleem uit 
te stippelen en zich daaraan te houden (zoals in 2008 en 2020), zullen ze moeten reageren op 
maandelijkse wijzigingen van het inflatiepeil, en daarbij mogelijk marktverwachtingen voeden 
die aanzienlijk divergeren van hun eigen verwachtingen. Dergelijke onzekerheid kan de deur 
wijder openzetten voor aanvallen van een obligatieburgerwacht (tegenstanders van een al te 
expansionistisch monetair en fiscaal beleid, naar de Amerikaanse term 'bond vigilantes') die de 
vastberadenheid van de centrale banken aan het wankelen wil krijgen. Een hogere volatiliteit 
op de obligatiemarkten zou uiteindelijk ook gevolgen kunnen hebben voor de volatiliteit op de 
aandelenbeurzen en voor het algemene marktsentiment.

Op dit moment lijkt de Fed – mogelijk bewust – achterop te lopen met renteverhogingen ten 
opzichte van de curve. Door te focussen op de gemiddelde inflatie verdwijnt de nood om snel te 
handelen (hoge inflatiecijfers kunnen immers toch minstens in een eerste fase worden afgezwakt). 
Maar renteverhogingen blijven uitstellen, kan mogelijk tot een nog groter inflatieprobleem leiden 
in 2023. Het zou het voor de markten ook moeilijker maken om in te schatten in welke mate de 
haviken (voorstanders van een strak monetair beleid), dan wel de duiven de overhand zullen 
nemen bij de centrale bankiers (wij verwachten het laatste gezien de vele vraagtekens rond 
de toekomstige groei). Op het moment dat we dit schrijven (december 2021) lijkt het erop dat 
het einde van het taperingproces in de VS gevolgd zal worden door een renteverhoging later 
in 2022. Het activa-aankoopprogramma van de ECB zal afgebouwd worden in 2022, maar een 
rentestijging lijkt hier onwaarschijnlijk. De Britse centrale bank zou haar beleidsrente daarentegen 
meermaals kunnen verhogen in 2022. De Bank of Japan zal haar monetaire beleid in 2022 naar 
verwachting grotendeels handhaven.
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Er rijzen ook vragen van een meer conceptuele aard rond het monetaire beleid. Na een atypisch 
decennium en gezien de voortdurende mondiale verschuivingen zal men zich blijven afvragen wat 
dan wel die 'normale situatie' is waarnaar het monetaire beleid moet terugkeren, bijvoorbeeld als 
we denken in termen van conjunctuurcycli en een natuurlijk rentepeil. 

Er zou ook een bredere academische discussie kunnen ontstaan over hoe het monetaire en het 
fiscale beleid zich tot elkaar dienen te verhouden. Dat kan koren op de molen zijn van aanhangers 
van de 'moderne geldtheorie' (zij bekijken de overheid en centrale bank als één geheel, 
mogelijkheid tot geldcreatie door de overheid wordt niet beperkt door het begrotingstekort), zeker 
als de fiscale tekorten hoog zouden blijven.

Hoewel stijgingen van de nominale rente naar verwachting vrij beperkt zullen blijven en de reële 
rente extreem laag of negatief, kunnen wijzigingen van die reële rentevoeten toch nog altijd de 
onderlinge prestaties van landen en sectoren stimuleren of juist ondermijnen, wat dus kansen en 
risico's creëert.

Thema 5. Monetair beleid: angst voor de 

omschakeling

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  Hogere inflatie kan zorgen voor banken die vooral reageren op de 
situatie, wat tot grotere onzekerheid kan leiden

 o Onzekerheid rond beleid en rendementen kan de deur wijder 
openzetten voor aanvallen van een 'obligatieburgerwacht'

 o  Hogere volatiliteit van rendementen kan leiden tot activarotatie 
naar andere landen en sectoren

Het blijven uitstellen van renteverhogingen kan tot een 
nog groter inflatieprobleem leiden in 2023. Het maakt 
het ook moeilijker voor de markten om in te schatten 
of de 'haviken' bij de centrale bankiers de bovenhand 
zullen nemen.
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Figuur 8: Prognoses obligaties voor eind december 2022

Bron: Deutsche Bank AG. Prognoses op 18 november 2021.

Obligaties: drijfzand

De wereld is aan het veranderen, maar de financiële repressie zal niet snel verdwijnen. 
Elke beoordeling van de activaklasse obligaties gaat dan ook gepaard met de gebruikelijke 
kanttekeningen. In figuur 8 geven we een overzicht van onze belangrijkste prognoses.

Het drijfzand waarin obligaties zich bevinden en de bijbehorende volatiliteit, doen de waarde van 
deze activaklasse in evenwichtige beleggingsportefeuilles verder dalen. Bovendien bestaat het 
risico dat het taperingproces leidt tot gelijktijdige bewegingen in aandelen- en obligatiekoersen 
(met name in de VS en Europa), waardoor de diversifiërende rol van obligaties deels wordt 
tenietgedaan. Beleggers kunnen om een hoger risico-rendementsprofiel vragen.

Voor overheidsobligaties voorspellen we over een horizon van 12 maanden slechts een 
ogenschijnlijk bescheiden rendementsstijging. Maar de gevolgen voor de markt van de 
overheidsobligaties kunnen daardoor wel groot zijn.

In zekere zin is de weg ernaartoe echter even belangrijk als de uiteindelijke bestemming. 
Onze vooruitzichten voor Amerikaanse Treasuries voor eind 2022 gaan bijvoorbeeld uit van 
een rendement dat aanvankelijk groter zal zijn dan verwacht (naarmate de groei voortduurt), 
maar later op het jaar door risicoaversie weer zal afnemen (bijvoorbeeld rond de Amerikaanse 
midterms). De vorm van de rentecurve zal belangrijk zijn als indicatie voor zowel de huidige als 
toekomstige situatie. De rentecurve weerspiegelt de bezorgdheid van de verschillende soorten 
kopers van obligaties met verschillende looptijden, die tegenstrijdig kunnen zijn.
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Het is belangrijk om te beseffen dat het rendement op overheidsobligaties van ontwikkelde 
landen wellicht negatief zal zijn en dat de koers van deze obligaties op en neer zal gaan. Dit is dus 
geen 'risicovrije' belegging. Net zoals in de afgelopen jaren moeten beleggers zich de vraag stellen 
in welke mate ze bereid zijn om op een bepaald moment in de risico-rendementscurve uit deze 
activaklasse te stappen om rendement te behalen.

Investment grade-obligaties (IG) – zowel in euro als Amerikaanse dollar – zullen wellicht blijven 
profiteren van de sterke vraag. In de VS zouden een lager bruto-aanbod en andere factoren er 
ook voor moeten zorgen dat enkele technische factoren gunstig blijven. De schuldafbouw en de 
aanhoudende aankopen van centrale banken zullen IG-obligaties in euro ondersteunen. De hoge 
duratie van IG-obligaties (bijvoorbeeld t.o.v. high yield-obligaties) vergroot echter de risico's die 
gepaard gaan met rentestijgingen.

Wat high yield-obligaties (HY) betreft, zullen een groot aantal fundamentele factoren (zoals zeer 
lage wanbetalingspercentages) wellicht een ondersteunende rol blijven spelen. Het zou evenwel 
onverstandig zijn om de potentiële risico's van een hogere inflatie, veranderingen in het beleid 
van de centrale banken en mogelijk minder optimistische winstverslagen te negeren. Op dit 
moment voorspellen we een lichte verkrapping van de spreads van high yield-obligaties in euro 
en verwachten we dat de spreads van high yield-obligaties in Amerikaanse dollar rond het huidige 
niveau zullen blijven.

Voor obligaties uit opkomende markten was 2021 een jaar met wisselend succes: hogere 
grondstoffenprijzen waren gunstig voor heel wat opkomende economieën, de steun van het 
IMF was belangrijk en liquiditeitsproblemen konden vermeden worden. De macro-economische 
fundamentals verschillen echter van economie tot economie, de problemen met het coronavirus 
zijn nog niet van de baan en de ontwikkelingen in China werpen een brede schaduw op met name 
Aziatische high yield-obligaties (zie figuur 9). De monetaire verkrapping door de Fed kan nog altijd 
voor problemen zorgen, net zoals beleidsbeslissingen in sommige economieën. We hebben onze 
strategische vooruitzichten voor overheidsobligaties van opkomende markten over 12 maanden 
iets naar beneden bijgesteld, maar verwachten nog steeds een lichte verkrapping van de spreads. 
Voor bedrijfsobligaties denken we dat veerkrachtige kredietfundamentals, de aantrekkende groei 
in de opkomende markten en een waarderingsbuffer het beleids- en renterisico zullen matigen, en 
verwachten we een zekere verkrapping van de spreads.
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Figuur 9: Spreads Aziatische obligaties

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Situatie op 29 november 2021.
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Thema 6. Obligaties: drijfzand 

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Het risico blijft bestaan dat obligaties en aandelen gelijktijdig aan 
waarde verliezen

 o De hoge duratie van investment grade-obligaties vergroot het 
renterisico

 o Bedrijfsobligaties in opkomende markten zijn mogelijk 
aantrekkelijker dan overheidsobligaties

Gemengde spread Aziatische investment 
grade obligaties

Gemengde spread Aziatische niet-investment 
grade obligaties
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Figuur 10: Prognoses aandelenindexen voor eind december 2022

Bron: Deutsche Bank AG. Prognoses op 18 november 2021.

Aandelen: realistisch vs. reëel rendement

Voor aandelen ziet 2022 er nog steeds positief uit. De economische groei zal naar verwachting 
aanhouden en de centrale banken zullen hun monetaire beleid wellicht maar langzaam verkrappen 
(waardoor de reële rente negatief zal blijven). De bevoorradingsproblemen zullen waarschijnlijk 
afnemen en de meeste bedrijven zullen de inflatie enigszins kunnen doorrekenen. Daarnaast 
blijven de ontwikkelingen op IT-gebied interessant om te volgen – de digitale revolutie is duidelijk 
nog niet voorbij.

We denken dat dit de weg zal vrijmaken voor een winstgroei onder de 10% in de meeste markten 
over een horizon van 12 maanden (zie figuur 10). Dat de aandelenprestaties in 2022 niet zo sterk 
zullen zijn als in 2021, heeft verschillende oorzaken. De economische groei is nog sterk maar 
vertraagt, en het is verstandig om ervan uit te gaan dat de waarderingen hun hoogtepunt hebben 
bereikt. De groei van de marges zal waarschijnlijk fors vertragen en over een horizon van 12 
maanden zullen we wellicht een lagere (maar nog steeds historisch hoge) koers-winstverhouding 
zien.

Een bescheiden indexstijging over een periode van 12 maanden zal echter belangrijke potentiële 
sectorale en geografische rotaties in 2022 maskeren. De rentedynamiek zal net als in 2021 een 
belangrijke drijfveer zijn, onder andere in termen van waarde vs. groei en Europa/Japan vs. de 
VS. Over het algemeen zouden we een verschuiving kunnen zien van cyclische aandelen in de 
eerste helft van 2022 naar defensieve aandelen in de tweede helft van 2022. De stijgende (zij het 
nog steeds negatieve) reële rente kan de aantrekkingskracht van aandelen met een korte duratie 
(zoals aandelen van banken en cyclische aandelen) vergroten, ten nadele van aandelen met een 
lange duratie die sterk afhankelijk zijn van de verwachte winsten. Dergelijke aandelen met een 
lange duratie kunnen variëren van traditionele infrastructuur tot zowel gevestigde als jonge, 
niet-winstgevende IT-bedrijven met een hoge waardering op grond van de verwachte winsten. 
De rotaties waarvan sprake zullen mogelijk ook niet helemaal soepel verlopen. Pieken in de reële 
rente kunnen immers leiden tot risicovolle en onstabiele heen-en-weerrotaties tussen markten en 
sectoren.

Aandelen worden vaak gezien als een enigszins veerkrachtige optie tegen inflatie, maar stijgende 
prijzen en kosten zullen naargelang de sector een andere impact hebben. Loonstijgingen (als 
gevolg van een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde regio's door tijdelijke factoren of meer 
structurele veranderingen) kunnen in de kaart spelen van schaalbare digitale platformen, terwijl 
diensten aan de verliezende kant kunnen staan. Hoge grondstoffenprijzen zouden olie en gas ten 
goede komen en over het algemeen nadelig zijn voor producerende bedrijven. 
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Figuur 11: Gemiddelde jaarlijkse prestatie van de S&P 500-index bij verschillende inflatieniveaus

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Situatie op 9 november 2021.
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Aandelenstrategieën zullen in de tijd en tussen markten variëren, maar een algemene 
basisstrategie zou een hybride benadering zijn, met groei/tech-aandelen aan het ene uiteinde en 
waarde/bankaandelen aan het andere.

Ondanks ongerustheid over de rente, blijven er op geografisch vlak nog veel argumenten 
voor de IT-sector en de Amerikaanse markt. In de VS zijn we overwogen in duurzame 
consumptiegoederen, financiële dienstverlening en IT. We staan positief tegenover Amerikaanse 
small- en midcaps.

In Europa zien we veel positieve signalen. Multiples zijn al naar beneden bijgesteld, de koers-
winstverhoudingen zitten al terug op het niveau van vóór de crisis en de regio presteerde in het 
verleden doorgaans beter in periodes van hogere rente. De totale druk op de arbeidskosten lijkt in 
de meeste economieën ook onder controle. Selectieve beleggingen in structurele groeiaandelen 
in de IT-sector en in grondstoffen en de industrie (waaronder enkele cyclische bedrijven met 
sterk herstelpotentieel) zijn een mogelijke benadering. Ook small- en midcapaandelen zien er 
aantrekkelijk uit.

In Japan lijkt de aantrekkingskracht van de bedrijfssector te komen. De relatieve waarderingen 
zijn goed en er is hoop dat de binnenlandse groei na de heropening van de economie zal 
aantrekken. De bedrijfsbalansen zijn degelijk en de dividenden zijn tijdens de pandemie stabiel 
gebleven. Daartegenover staan een lage structurele winst per aandeel en geopolitieke risico's uit 
China. Bedrijven zijn ook terughoudend om hun prijzen in eigen land te verhogen. Door al deze 
factoren zullen buitenlandse beleggers mogelijk een voorzichtige houding aannemen ten aanzien 
van Japan.

In de opkomende markten presteerden aandelen in 2021 relatief zwak, overschaduwd door 
China. Hoewel Chinese aandelen er na enkele recente dalingen aantrekkelijk kunnen uitzien, blijft 
voorzichtigheid op middellange termijn geboden, gezien de bezorgdheid over de regelgeving, 
de tragere Chinese groei, krappere kredietverlening en de problemen in de vastgoedsector. Na 
een moeilijk eerste kwartaal hopen we op enige verbetering later in 2022. Vooruitkijkend naar 
de toekomst, zouden we de voorkeur geven aan A-aandelen en 'beleidsvriendelijke' sectoren 
zoals zonne-energie, elektrische voertuigen, halffabricaten en industriële automatisering. Voor 
Latijns-Amerikaanse aandelen omvatten de uitdagingen voor dit jaar aanhoudende onzekerheid 
over inflatie en fiscaal beleid, en een goedgevulde politieke kalender, met op de eerste plaats de 
verkiezingen in Brazilië op 2 oktober.

Hoge transportkosten zouden dan weer in de kaart spelen van de scheepvaart en 
logistieke bedrijven, en een negatieve invloed hebben op bedrijven die afhankelijk zijn van 
toeleveringsketens. Het prijszettingsvermogen kan gunstig zijn voor IT- en premiummerken, maar 
niet voor oude consumentenmerken. Figuur 11 toont de gemiddelde jaarlijkse prestatie van de 
S&P 500-index bij verschillende inflatieniveaus in het verleden.
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Figuur 12: Sectorale en geografische voorkeuren voor aandelen

Bron: Deutsche Bank AG. Standpunt op 25 november 2021. In de loop van 2022 zullen deze voorkeuren 
wellicht verschuiven.
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Kenteringen in de aandelenmarkten zullen vermoedelijk van korte duur zijn en de beren 
zullen wellicht hun wonden moeten likken. Het is echter belangrijk om bewust te blijven van 
verschillende potentiële risico's die kunnen leiden tot volatiliteit. De meest voor de hand liggende 
zijn de energievoorziening (met name in Europa), rimpeleffecten van de Chinese vastgoedsector, 
een heropleving van het coronavirus en een veel snellere rentestijging dan verwacht. Voorts 
kunnen ook een uiteenspatting van de cryptobubbel, aanzienlijke belastingverhogingen 
in de VS (wat onwaarschijnlijk lijkt) of een uitbreiding van het regelgevende kader voor de 
technologiesector aanleiding geven tot ongerustheid.

Thema 7. Aandelen: realistisch vs. reëel 

rendement

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Een hybride benadering (bv. groei/tech-aandelen vs. waarde/
bankaandelen) kan nog steeds aangewezen zijn

 o Inflatie zal niet op alle aandelensectoren hetzelfde effect hebben

 o Kenteringen in de markt zullen wellicht van korte duur zijn, maar 
onderliggende risico's blijven bestaan



 CIO Insights
2022: Geen snelle oplossingen

25

In Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific wordt dit materiaal als marketingmateriaal beschouwd. In de VS is dat niet 
het geval. Er kan geen garantie worden gegeven dat de vermelde vooruitzichten of doelen worden behaald. De vooruitzichten zijn 
gebaseerd op aannames, schattingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken. In het verleden behaalde 
prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggingen brengen risico's met zich mee. De waarde van een belegging 
kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet meer terugkrijgt. Uw kapitaal kan in gevaar 
komen. Dit document is opgesteld in december 2021.

Figuur 13: Gebruik van koper in verschillende types voertuigen

Bron: Copper Development Association, Deutsche Bank AG. Situatie op 9 november 2021.
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Grondstoffen: groene groei

De grondstoffenprijzen vertoonden in 2021 grote schommelingen door de heropening van de 
economie na corona en door geopolitieke spanningen. Dat was het meest zichtbaar voor de olie- 
en gasprijzen.

De volatiliteit van de grondstoffenprijzen zou in 2022 wat kunnen afnemen naarmate 
de heropeningsdruk mildert, maar dat zal geen stabiel gegeven zijn en de opwaartse 
druk zal aanhouden. Men zou gewag kunnen maken van de komst van een nieuwe 
grondstoffensupercyclus.

Voor olie zal de OPEC+ wellicht opteren voor beperkte bijkomende productieverhogingen, 
in het bijzonder in de tweede helft van 2022, en de productie van sommige leden (zoals Iran) 
zou kunnen toenemen. De olieproducenten in de VS zullen wellicht gedisciplineerd blijven 
uit bedrijfsfinanciële overwegingen, waardoor een terugkeer naar een overvloedig aanbod 
onwaarschijnlijk lijkt. Aangezien er verwacht wordt dat de vraag naar olie hoog zal blijven, 
betekent dit dat de olieprijzen zich mogelijk in de buurt van hun huidige niveaus zullen handhaven. 
We tippen op een prijs van 70 Amerikaanse dollar voor een vat WTI-olie per eind december 2022. 

In een ruimere context verwachten we dat de trend naar duurzamere ontwikkeling en herverdeling 
de globale vraag naar grondstoffen zal ondersteunen. Opmerkelijk is ook de 'groene paradox', 
met name dat de ontwikkeling van een nieuwe en groene infrastructuur in een eerste fase wellicht 
energie-intensief zal zijn op het vlak van onder andere exploratie- en bouwactiviteiten, en dat ze 
ook de vraag naar industriële grondstoffen zoals koper en lithium zal aanwakkeren. Druk onder 
impuls van ESG-criteria, en de daaruit voortvloeiende financiële discipline (lees: beperkingen) op 
het vlak van investeringen in de energiesector, zou een derde element kunnen zijn dat de olie- en 
andere grondstoffenprijzen hoger duwt. Tot slot zou een evoluerende koolstofmarkt ook kunnen 
leiden tot de herbeoordeling van projecten. 
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Zoals altijd dienen we edelmetalen enigszins apart te bekijken. Goud heeft het historisch gezien 
altijd moeilijk in tijden van stijgende rentevoeten en heeft een gemengd 2021 achter de rug. (Het 
was opmerkelijk dat hogere inflatiecijfers zich niet vertaalden in hogere goudprijzen. Misschien 
is goud voor sommige beleggers in mindere mate de evidente veilige haven die het vroeger was.) 
Ondanks een blijvend hoge inflatie lijkt de kans klein dat 2022 een topjaar wordt voor goud: we 
tippen op een goudprijs van 1750 Amerikaanse dollar per ons voor eind december 2022.

Figuur 14: Prognoses grondstoffenprijzen voor eind december 2022

Bron: Deutsche Bank AG. Prognoses op 18 november 2021.

Thema 8. Grondstoffen: groene groei

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  De 'groene paradox' zou de globale vraag naar grondstoffen 
kunnen stimuleren

 o Het olieaanbod zal beperkt blijven, maar een significante 
prijsstijging lijkt onwaarschijnlijk

 o  De goudprijs klimt voorlopig niet echt hoger, ondanks 
aanhoudende inflatieangst

Goud (USD/ons) 1.750

Olie (WTI op 12 maanden, USD/vat) 70

De volatiliteit van de grondstoffenprijzen zou in 2022 
kunnen afnemen, maar dat zal geen stabiel gegeven 
zijn en de opwaartse druk zal aanhouden. De 'groene 
paradox' kan in een eerste fase de vraag naar energie 
en bepaalde industriële grondstoffen aanwakkeren.
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Figuur 15: Bouwkosten in de VS vertonen een stijgende trend

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Situatie in september 2021.

Variaties op jaarbasis

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

Vastgoed: het plafond is nog niet bereikt

2021 was in heel wat landen een schitterend jaar voor vastgoed. Veel van de fundamentele 
elementen die de vastgoedmarkt ondersteunen blijven onverminderd van toepassing, onder 
andere als we kijken naar de vraag en de lage financieringskosten. De kapitalisatiegraden (in 
essentie de verhouding tussen de inkomsten uit een eigendom en de waarde van die eigendom) 
zijn laag, maar de risicoloze langetermijnrente nog lager. Niettemin zien we grote verschillen 
tussen diverse geografische regio's en vastgoedsectoren, en zijn de risico's niet verwaarloosbaar.

In de VS behoorden logistiek en residentieel vastgoed de voorbije periode tot de toppresteerders. 
Niet verwonderlijk veerde kantoorvastgoed trager op dan bij vorige herstelbewegingen, maar 
voorlopig zijn er weinig panieksignalen. In andere regio's liet logistiek vastgoed sterke prestaties 
optekenen, al blijft het retailsegment onder druk staan. Beursgenoteerd vastgoed vertoonde over 
de eerste drie kwartalen van 2021 een sterke opmars in de VS, maar een veel minder hevige groei 
in Europa zonder het VK.
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Demografische factoren en de groei van technologiesectoren ondersteunen de vraag. De 
algemene stijging van de prijzen voor bouwmaterialen (stijging van zowat 30% op jaarbasis in de 
VS) en van andere bouwkosten (o.a. arbeid) zouden evenwel de aanbodzijde kunnen afremmen 
(en de prijzen dus hoger duwen als alle andere factoren gelijk blijven).

Thema 9. Vastgoed: het plafond is nog niet 

bereikt

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  Vastgoed behoudt potentieel voor verdere winstgroei

 o Sectorale differentiatie is van erg groot belang

 o  De materiaal- en bouwkosten kunnen in sommige landen het 
aanbod afremmen
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Figuur 16: Prestatie USD en bbp-groeiverschil VS versus G10 zonder de VS

Bron: DWS, Deutsche Bank AG. Situatie op 29 oktober 2021.
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Wisselkoersen: macro-economie van belang

In 2021 zagen we dat de onderlinge verhoudingen tussen belangrijke valuta's gaandeweg meer 
bepaald werden door fundamentele factoren dan door het risicosentiment van beleggers. Naar 
het einde van het jaar toe hielp de bezorgdheid over de Amerikaanse inflatiecijfers – en de 
mogelijke gevolgen daarvan, zoals vervroegde renteverhogingen door de Fed – om de euro te 
laten dalen t.o.v. de Amerikaanse dollar en de US Dollar-index (DXY; maat voor de waarde van 
de Amerikaanse dollar t.o.v. de munten van belangrijke handelspartners) naar nieuwe records te 
stuwen.

Wat mogen we verwachten in 2022? Onderlinge renteverschillen zijn niet de enige bepalende 
factor en andere fundamentals zouden in het nadeel van de Amerikaanse dollar kunnen spelen. 
Het groeiverschil tussen de VS en Europa (en de rest van de G10) zou in 2022 lichtjes kunnen 
verkleinen (maar wel nog altijd groot blijven), waardoor er mogelijk minder kapitaal naar de VS zal 
stromen. Een sterke wereldwijde groei zou ook kapitaalstromen op gang kunnen brengen naar 
economieën met het grootste heroplevingspotentieel (hoogste groeibèta). Als die economieën 
erin slagen om hun output gap (verschil tussen feitelijke productie en productiepotentieel) sneller 
te verkleinen, zullen de rentespreads afnemen. Heel wat berekeningsmethodes (o.a. nominale 
en reële effectieve wisselkoers, bbp per inwoner volgens koopkrachtpariteit) suggereren dat 
de Amerikaanse dollar overgewaardeerd is en het zou dan ook kunnen dat beleggers hun grote 
longposities in de munt gaan afbouwen. 

Dit zal evenwel tijd vergen en we denken dat de sterke dollar wellicht zal aanhouden in de eerste 
helft van 2022, maar later op het jaar verwachten we dat de euro in waarde zal aantrekken. We 
tippen op een euro-dollarverhouding van 1,20 tegen eind december 2022.

Onze wisselkoersprognoses worden weergegeven in figuur 17. Ondanks een lichte waardestijging 
van de euro t.o.v. de dollar lijkt de verhouding tussen de Japanse yen en de Amerikaanse dollar 
wellicht grotendeels stabiel te zullen blijven in vergelijking met de niveaus van eind 2021. Hoge 
grondstoffenprijzen zullen wellicht de Australische, Nieuw-Zeelandse en Canadese dollar en de 
Noorse kroon blijven ondersteunen, al hebben die munten mogelijk het gros van hun stijging al 
achter de rug.

10

Prestatie USD versus de rest van de G10 op 
jaarbasis (linkeras)

Bbp-groeiverschil VS versus de rest van de G10 
(rechteras)
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Figuur 17: Wisselkoersprognoses voor eind december 2022

Bron: Deutsche Bank AG. Prognoses op 18 november 2021.

De meeste groeilandmunten zullen mogelijk lichtjes terrein prijsgeven in 2022, al zullen sommige 
sterkere dalingen moeten slikken door landspecifieke gebeurtenissen of beleidsfouten. In 2021 
werden veel groeilandmunten ondersteund door hoge grondstoffenprijzen en renteverhogingen 
vanwege hun centrale bank (o.a. Russische roebel, Mexicaanse peso en Braziliaanse real). Nu er 
een begin wordt gemaakt met monetaire verkrapping in de VS, zullen deze munten de komende 
3 tot 6 maanden mogelijk wat teruggewezen worden, al kunnen verdere rentestijgingen door 
sommige centrale banken wellicht steun bieden. De effecten van een tragere groei in China 
zullen wellicht gecompenseerd worden door het overschot op de lopende rekening van de 
betalingsbalans, de relatief lage inflatie van de consumptieprijzen en het stabiele beleid van 
's lands centrale bank, dat zal helpen om de lichte terugval van de yuan af te remmen. Ook de 
mogelijkheid tot carry trade zal uiteraard blijvend ondersteuning bieden voor de groeilandmunten 
als geheel.

Thema 10. Wisselkoersen: macro-economie 

van belang

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  Sommige fundamentals kunnen in 2022 in het nadeel van de 
Amerikaanse dollar beginnen te spelen

 o De daling van de Chinese yuan zal wellicht beperkt blijven, o.a. 
dankzij het beleid van de Chinese centrale bank

 o  Groeilandmunten zullen interessant blijven voor carry trade, 
ondanks verkrapping door de Fed

Fundamentele maatstaven zullen van belang zijn voor 
de wisselkoersevoluties in 2022, maar renteverschillen 
zullen niet de enige bepalende factor zijn. Mogelijk 
zullen sommige fundamentals in het nadeel van de 
Amerikaanse dollar beginnen te spelen.

 
EUR vs. USD 

 
1,20

USD vs. JPY 115

EUR vs. JPY 138

EUR vs. GBP 0,86

GBP vs. USD 1,40

USD vs. CNY 6,65
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Beleggingsportefeuilles

Structureel te werk gaan

Bij de samenstelling van een beleggingsportefeuille moeten we uitgaan van de veronderstelling 
dat hoewel de rente hier en daar zal stijgen, we niet teruggaan naar een 'normale' situatie.

Overheidsobligaties van ontwikkelde markten zijn niet 'risicovrij' en het rendement van de meeste 
bedrijfsobligaties zal laag blijven.

Door veranderingen in de correlatie tussen activaklassen staat het bovendien niet vast dat 
traditionele portefeuilles (bijvoorbeeld 60% aandelen en 40% obligaties) de nodige bescherming 
zullen bieden wanneer de markt de verkeerde richting uitgaat.

Op gedetailleerder niveau moeten beleggers die geen rekening houden met ESG-aspecten zich er 
ook bewust van zijn dat de milieuwetgeving het risico van 'gestrande activa' met zich meebrengt. 
Dat zijn activa die fors in waarde dalen of zelfs waardeloos worden als gevolg van operationele 
beperkingen door bv. strengere normen of de overstap naar nieuwere, groenere technologie.

01 Strategieën binnen activaklassen. Denk binnen activaklassen goed na over hoe 
u wilt beleggen. Binnen aandelen zou u bijvoorbeeld kunnen opteren voor een 
hybride strategie met een overweging in zowel groeiaandelen met een aantrekkelijk 
winstpotentieel als cyclische bedrijven met een aantrekkelijk herstelpotentieel 
en een gezonde balans. De focus kan ook liggen op bedrijven met een groter 
prijszettingsvermogen (d.w.z. het vermogen om de prijzen van hun producten af te 
stemmen op inflatieschommelingen).

02 ESG-strategieën. Overweeg een ESG-benadering, die overigens verschillende vormen 
kan aannemen. Dat kan helpen om tot een betere risico-rendementsverhouding te 
komen (en een zekere bescherming te bieden tegen 'gestrande activa').

03 Alternatieve beleggingen. Met name voor beleggers met een langere tijdshorizon, 
kunnen alternatieve beleggingen (bv. private equity, durfkapitaal, vastgoed) een manier 
zijn om een hoger rendement te behalen. Dit soort beleggingen zijn doorgaans ook 
minder gecorreleerd met traditionele activaklassen. Houd echter rekening met de 
illiquiditeit en risico's die met dergelijke beleggingen gepaard gaan.

04 Bouw meer risicobeheer in. Voor beleggingsportefeuilles die verschillende 
activaklassen omvatten, blijven aanvullende risico-overlays (risicobeperkende 
strategieën) en andere benaderingen (bv. Risk Return Engineering) zinvol.

Een consequente en goed doordachte beleggingsbenadering zal haar nut blijven bewijzen. Die 
benadering kan onder andere bestaan uit beleggingen in centrale langetermijnthema's. Hieronder 
leest u daar meer over.

Hoewel de rente hier en daar zal stijgen, gaan we niet 
terug naar een normale situatie. ESG-strategieën, alter-
natieve beleggingen en meer risicobeheer zullen in 2022 
allemaal een rol spelen bij de samenstelling van een be-
leggingsportefeuille.
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Het globale portefeuillebeheer kan aangevuld worden met beleggingen in centrale 
beleggingsthema's. Deze zijn bedoeld om op lange termijn relevant te zijn en om 
beleggingskansen te identificeren voor 2022 en de jaren die daarop volgen.

De voorbije vijf jaar hebben we onze centrale beleggingsthema's steeds verder uitgewerkt. 
Ze kunnen worden weergegeven in een driehoek met in de hoeken de dimensies technologie, 
demografie en de ondersteuning van de wereld waarin we leven (technology, demographics 
en sustaining the world we live in, afgekort TEDS). ESG-beleggingen (environmental, social en 
governance – milieu, maatschappij en goed bestuur) worden steeds belangrijker binnen het 
beleggingsuniversum. ESG is ook een van de tien onderstaande beleggingsthema's. Binnen dat 
thema belichten we vier interessante subthema's voor de lange termijn.

In werkelijkheid zijn ESG-overwegingen uiteraard van toepassing binnen alle onderstaande 
thema's, ook die met een duidelijke focus op technologie of demografie. Op de Klimaatconferentie 
van Glasgow in november (COP26) werd nagegaan hoe ESG-aspecten de economische realiteit 
vandaag definiëren, zowel in termen van de manier waarop we leven als hoe bedrijven en 
overheden op milieu-uitdagingen zullen reageren. De focus ligt vandaag dan wel in de eerste 
plaats op de 'E' (milieu), maar dit zal ook grote veranderingen met zich meebrengen voor de 'S' 
(maatschappij) en 'G' (goed bestuur). Milieuproblemen zullen gepaard gaan met maatschappelijke 
en bestuurlijke vraagstukken, naarmate economieën en sectoren zich herstructureren om het 
hoofd te bieden aan uiteenlopende veranderingen.

Figuur 18: Centrale beleggingsthema's (TEDS)

Bron: Deutsche Bank AG. Situatie in december 2021.
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De blauwe economie

Als gevolg van de blijvende achteruitgang van de biodiversiteit in de zeeën en 
oceanen door de klimaatverandering en vervuiling, wordt een verschuiving naar 
meer duurzaamheid steeds noodzakelijker, vooral in snelgroeiende mariene 
sectoren. Het Sustainable Blue Finance Initiative van de Verenigde Naties en de 
Blue Sustainable Ocean Strategy van de Europese Investeringsbank zijn in die 
context reeds opgestart. Initiatieven om te beleggen in de 'blauwe economie' 
omvatten fondsen en obligaties voor natuurbehoud op zee, maar betere 
beleggingscriteria, taxonomieën en netwerken van belanghebbenden blijven 
noodzakelijk. Publiek-private samenwerkingen kunnen een belangrijke rol spelen 
in het kader van projecten met een onzeker rendement.

Waterstof

De ontwikkeling van bronnen van waterstof blijft hoog op de milieu-agenda 
staan. 'Groene' waterstof blijft een mogelijke manier om delen van de economie 
koolstofarm te maken waar dat met louter elektrificatie onmogelijk is (bv. de 
chemische en staalindustrie). Voorlopig blijft dit echter een oplossing voor de 
lange termijn. Het is weinig waarschijnlijk dat waterstof de eerstkomende jaren 
economisch haalbaar zal worden, ook al dalen de kosten van elektrolysers en 
hernieuwbare energiebronnen die gebruikt worden om waterstof te produceren. 
Ondanks strategische verbintenissen op nationaal niveau zal de vooruitgang in 
dit domein op korte termijn wellicht onzeker blijven.

Rationeel beheer van schaarse middelen

De pandemie heeft de wereldwijde afvalberg nog vergroot, en niet alleen 
met gebruikte medische hulpmiddelen en apparatuur. Ook het gebruik van 
verpakkingen nam toe, terwijl recyclingfabrieken in opkomende markten 
de machines noodgedwongen moesten stilleggen. Klimaatverandering 
en het wereldwijde afvalprobleem zijn met elkaar verweven, en dus zal 
ook het bewustzijn van overheden, bedrijven en particulieren toenemen. 
Overheidsinspanningen moeten meer gericht zijn op het bereiken van échte 
impact, niet op snelle oplossingen die goed scoren in de media. Het beleid in de 
ontwikkelde wereld moet mogelijk fors worden bijgestuurd (denk aan de aanpak 
van restafval in de EU) en grootschalige investeringen in technologie dringen 
zich op, wat ook gevolgen zal hebben voor de belegger.

ESG 

Wereldwijde ongerustheid over de stijgende temperatuur zal gepaard gaan met bezorgdheid over 
de biodiversiteit: de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 was slechts een onderdeel van een 
lang proces. De bestaande taxonomie en normen ter ondersteuning van duurzame beleggingen 
zullen wellicht verder worden uitgebreid, wat beleggers ook meer en meer zullen verwachten. 
Bezorgdheid rond 'greenwashing' zal leiden tot meer transparantie rond beleggingen en 
prestatiebeoordelingen. De focus kan verschuiven naar benaderingen die een positieve bijdrage 
leveren en uitgebreide effectbeoordelingen. Voorts is er een groeiend bewustzijn van de impact 
van de groene transitie op de stijgende inflatie. Financiële instellingen blijven innoveren. Dat blijkt 
onder andere uit de wereldwijde uitgifte van groene obligaties in 2021 ter waarde van 400-500 
miljard dollar – bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020.

ESG-subthema's
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Water

De aanhoudende bevolkingsgroei, verstedelijking en hogere levensstandaard 
in opkomende economieën zullen zorgen voor een grotere vraag en ook meer 
kansen in de hele watersector (recycling, ontzilting, industrie, landbouw, enz.), 
vaak via publiek-private samenwerkingsverbanden. In de infrastructuurplannen 
die momenteel in de VS op tafel liggen wordt 55 miljard dollar voorzien voor 
investeringen in water en de waterplannen van verschillende EU-lidstaten zullen 
ondersteund worden via het NextGenerationEU-herstelplan. Het vooruitzicht 
van stijgende rentevoeten zal mogelijk wegen op defensieve sectoren (o.a. 
nutsbedrijven) en fiscale druk zou overheden ertoe kunnen brengen de voorziene 
fondsen voor waterinfrastructuur minder snel vrij te maken.

Artificiële intelligentie (AI)

Artificiële intelligentie zal wellicht verder aan belang winnen. Het heeft 
laten zien dat het zich kan aanpassen aan veranderende maatschappelijke 
behoeften en helpt ook andere technologieën in hun evolutie (bijvoorbeeld 
digitale bedrijfsprocessen). De bezorgdheid die er is, heeft veeleer te maken 
met de implicaties van het welslagen dan van het falen van AI. We denken dan 
bijvoorbeeld aan ongerustheid over de gevolgen voor de werkgelegenheid of 
over grootschalige controle van burgers. AI zal in sommige opkomende markten 
kansen bieden om de ontwikkelde markten in sneltempo in te halen of zelfs 
voorbij te steken. In de nabije toekomst zal de ontwikkeling van AI mogelijk 
belemmerd worden door een aanhoudend gebrek aan halfgeleiders/microchips, 
maar de versnelling van AI in de gezondheidszorg zal zich naar verwachting 
doorzetten. Machine learning (ML) zal wellicht het leeuwendeel van de AI-
financiering blijven ontvangen.

Cyberbeveiliging

Er is een aanhoudende behoefte aan verbeterde cyberbeveiliging, bijvoorbeeld 
om kritieke infrastructuur, steeds geavanceerdere geconnecteerde 
mobiliteitssystemen en meer gedigitaliseerde gezondheidszorgsystemen te 
beschermen. Onder andere in de groeiende e-commercesector is er meer 
beveiliging nodig. Om die beveiligingssystemen te verbeteren zien we een 
toenemende belangstelling voor artificiële intelligentie. Thuiswerken kan 
verhoogde risico's met zich meebrengen. Studies tonen aan dat er nog nooit 
zoveel datalekken geweest zijn, waarbij in het bijzonder de gezondheidszorg 
wordt getroffen.

Gezondheidszorg en MedTech

Door de vergrijzing en de toenemende incidentie van besmettelijke en chronische 
ziekten, evenals de coronapandemie, blijft de druk op de gezondheidszorg en op 
ziektepreventiesystemen hoog. Steeds vaker worden medische hulpmiddelen 
gebruikt voor diagnoses en behandelingen thuis en de verwachting is dat deze 
groei zich zal doorzetten. Dankzij digitalisering, robotica en technologieën op 
afstand komen er meer mogelijkheden om de gezondheidszorg te verstrekken.
Leveringsproblemen als gevolg van Covid-19 kunnen echter voor een tijdelijke 
verstoring blijven zorgen.
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Industrie X.0 (inclusief 5G)

Verdere ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie, 3D-printen 
en robotica brengen ons steeds dichter bij Industrie X.0. De uitrol van 5G zal de 
connectiviteit van apparaten blijven vergroten, flexibele productie op meerdere 
locaties binnen handbereik brengen en extra toepassingen mogelijk maken. 
De druk op de toeleveringsketens (vooral voor halfgeleiders) zal in de tweede 
helft van 2022 naar verwachting aanzienlijk afnemen, maar de behoefte aan 
industriële herstructurering zal groot blijven, nu bedrijven digitalisering en 
automatisering inzetten om aan de sterke herstelvraag te voldoen.

Infrastructuur

Infrastructuur wordt steeds vaker gezien als de rode draad die meerdere 
problemen met elkaar verbindt. Een update van de traditionele infrastructuur 
en een upgrade van moderne systemen zijn meer dan aangewezen (bv. via 
datacenters, glasvezelnetwerken, telecomtorens en slimme netwerken). 
Veel uitgaven om de economie te herstellen na de pandemie zijn gericht op 
fysieke, digitale en groene infrastructuur, in de hoop dat dit kan helpen om de 
klimaatverandering en andere problemen aan te pakken. Bij grootschaligere 
projecten in de EU en de VS zal er wellicht gekeken worden naar publiek-private 
samenwerkingsverbanden.

Millennials en Generatie Z

Millennials en Generatie Z blijven belangrijk in termen van bevolkingsgroep 
en politieke macht. Niettemin moeten strategieën die gericht zijn op de 
consumptiepatronen van millennials (bv. technologie, entertainment, enz.) 
ook op lange termijn zinvol zijn. Heel wat aandelen met betrekking tot 
millennials blijven echter kwetsbaar voor de verwachte rentestijgingen. Large-
cap technologieaandelen kunnen ook last ondervinden van een strengere 
regelgeving, gezien de vrees voor de marktpositie. Fiscale druk kan leiden tot 
hogere belastingen en andere uitgaven voor millennials, waardoor ze minder 
zouden gaan spenderen.

Slimme mobiliteit

Er is steeds meer interesse in slimme mobiliteit en in technologieën die daar 
verband mee houden, zoals 5G, AI en cyberbeveiliging. Klimaatproblemen 
blijven een stimulans voor elektrische auto's, maar de risico's rond ontwikkeling 
en regelgeving blijven bestaan. Laadinfrastructuur is zowel een kans als een 
risico. Hogere olie- en lagere batterijprijzen zullen ervoor zorgen dat elektrische 
auto's sneller ingang vinden (maar ook de stroomprijs zal daardoor stijgen). 
Connectiviteit (5G), zelfrijdende auto's (AI) en gedeelde mobiliteit zullen wellicht 
verder worden verbeterd. De sector is echter niet immuun voor problemen in de 
wereldwijde toeleveringsketen (bv. met microchips).
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De Bank of England (BoE) is de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk. 

De Bank of Japan (BoJ) is de centrale bank van Japan.

Bèta is een maatstaf voor de volatiliteit van een effect of sector ten opzichte van de totale markt. Een 
lagere bèta impliceert een lagere volatiliteit.

Chinese A-aandelen zijn aandelen van bedrijven op het vasteland, met beperkte toegang voor 
buitenlandse beleggers. 

COP26 was de 26ste Klimaatconferentie van de VN, die eind 2021 in Glasgow werd gehouden.

ESG-beleggingen streven milieu- (environment), sociale en corporate governance-doelstellingen na. 

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de eurozone.

De EuroStoxx 50-index weerspiegelt de prestaties van de belangrijkste aandelen of 'blue chips' in de 
eurozone. De Stoxx Europe 600 omvat 600 bedrijven in 18 landen van de Europese Unie.

De Federal Reserve (Fed) is de centrale bank van de Verenigde Staten. Haar Federal Open Market 
Committee (FOMC) komt bijeen om het rentebeleid te bepalen.

High yield-obligaties (HY) zijn hoogrentende obligaties met een lagere kredietwaardigheidsrating dan 
investment grade-obligaties (IG) en obligaties van nationale en regionale overheden. 

Een investment grade-rating (IG) door een ratingbureau zoals Standard & Poor's geeft aan dat een 
obligatie gezien wordt als een obligatie met een relatief laag risico op wanbetaling.

Nominale effectieve wisselkoersen zijn gemiddelde wisselkoersen, gewogen volgens 
handelsgewichten; reële effectieve wisselkoersen worden bovendien gecorrigeerd voor 
inflatieverschillen.

NextGenerationEU (NGEU) is een grootschalig herstelplan van de EU, gebaseerd op subsidies en 
fondsen, dat loopt van 2021-2023.

De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) is een internationaal samenwerkingsverband 
dat een mandaat heeft om het oliebeleid van zijn 12 leden te coördineren (probeert door de 
productieniveaus aan te passen de evolutie van de olieprijzen te sturen). Met de OPEC+ wordt de 
OPEC bedoeld, uitgebreid met een aantal andere olieproducerende landen zoals Rusland.

De People's Bank of China (PBoC) is de centrale bank van de Volksrepubliek China.

Koopkrachtpariteit verwijst naar de theoretische wisselkoers waartegen u in twee landen een 
identieke korf goederen tegen dezelfde kostprijs kunt kopen.

De koers-winstverhouding wordt berekend door de huidige koers van een aandeel te delen door de 
winst per aandeel.

Strategische activa-allocatie is een proces waarbij over een middellange tot lange tijdshorizon de 
voorkeursallocatie van activaklassen wordt bepaald.

Tapering in de context van financiële markten verwijst naar de geleidelijke afbouw van de aankoop 
van activa door centrale banken.

Treasuries zijn obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid.

Volatiliteit is de mate waarin activakoersen stijgen of dalen.

West Texas Intermediate (WTI) is de referentieprijs voor ruwe olie zoals die verhandeld wordt in New 
York (naast bijvoorbeeld Brent Crude, die verhandeld wordt in Londen).

Glossarium
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Belangrijke informatie

Algemeen
Dit document mag niet worden verspreid in Canada of Japan. Dit document is alleen bedoeld voor niet-professionele en professionele beleggers.

Dit document wordt te goeder trouw verstrekt via Deutsche Bank AG, haar bijkantoren (zoals toegestaan in de relevante jurisdicties), gelieerde ondernemingen en haar 
leidinggevenden en werknemers (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Deutsche Bank') verstrekt dit document te goeder trouw. De inhoud is alleen bedoeld om u te informeren 
en is niet bedoeld als een aanbod, aanbeveling of verzoek om enige belegging, of enig effect, financiële instrument of ander specifiek product te kopen of te verkopen, of om 
een transactie af te sluiten of om onderzoek, beleggingsonderzoek of beleggingsaanbevelingen te verrichten, in welke jurisdictie dan ook. Alle informatie in dit document is 
bedoeld om in zijn geheel te worden beoordeeld.

Als een bepaling uit deze exoneratieverklaring (disclaimer) niet afdwingbaar wordt geacht door enige bevoegde gerechtelijke instantie, dan blijven de overige bepalingen 
onverminderd van kracht en van toepassing. Dit document is opgesteld als een algemeen commentaar op de markt, zonder daarbij rekening te houden met de 
beleggingsbehoeften, de doelstellingen of de financiële omstandigheden van enige belegger. Beleggingen zijn onderhevig aan generieke marktrisico’s die voortvloeien uit of 
specifiek zijn voor het instrument of die verbonden zijn aan de desbetreffende uitgevende instelling. Mochten deze risico’s zich verwezenlijken, dan kunnen beleggers verlies 
lijden, inclusief (maar niet beperkt tot) het verlies van het volledige belegde kapitaal. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en u krijgt mogelijk het op 
enig moment door u belegde bedrag niet terug. Dit document geeft noch alle (directe en indirecte) risico’s aan noch andere overwegingen die voor een belegger van belang 
kunnen zijn bij het nemen van een beleggingsbeslissing.

Dit document en alle in dit document opgenomen informatie worden verstrekt ‘in de staat waarin deze zich momenteel bevinden’ en ‘zoals beschikbaar’. Deutsche Bank geeft 
geen garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot enige verklaring of informatie die hierin staat of in verband met dit document. Alle meningen, marktprijzen, 
schattingen, toekomstgerichte uitspraken, hypothetische verklaringen, verwachte rendementen of overige meningen die tot de hierin vervatte financiële conclusies leiden, 
weerspiegelen het subjectieve oordeel van Deutsche Bank op de datum van dit document. Zonder daartoe te zijn beperkt, geeft Deutsche Bank geen garantie voor de 
nauwkeurigheid, deugdelijkheid, volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of beschikbaarheid van dit document of van enige informatie in dit document en Deutsche Bank 
wijst met nadruk de verantwoordelijkheid af voor fouten of onvolkomenheden hierin. Toekomstgerichte verklaringen berusten voor een aanzienlijk deel op subjectieve 
oordelen en analyses; veranderingen daarin en/of het in aanmerking nemen van andere of aanvullende factoren kan een wezenlijke impact hebben op de aangegeven 
resultaten. Werkelijke resultaten kunnen daarom aanzienlijk afwijken van de hierin vervatte resultaten.

Deutsche Bank aanvaardt geen enkele verplichting om de informatie in dit document bij te werken of beleggers te informeren over de beschikbaarheid van bijgewerkte 
informatie. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd, is gebaseerd op een aantal veronderstellingen die niet geldig kunnen blijken te zijn, 
en kan afwijken van conclusies die door andere afdelingen binnen Deutsche Bank zijn geformuleerd. Hoewel de informatie in dit document met de nodige zorgvuldigheid 
is samengesteld door Deutsche Bank en hoewel ze afgeleid is uit bronnen die Deutsche Bank als betrouwbaar en geloofwaardig acht, kan Deutsche Bank niet garanderen 
of waarborgen dat de informatie volledig, juist of accuraat is en dient daarop als zodanig niet te worden vertrouwd. Dit document kan voor uw gemak verwijzingen bevatten 
naar websites en overige externe bronnen. Deutsche Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud en hun inhoud maakt geen deel uit van dit document. Het 
openen van externe bronnen geschiedt op eigen risico.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers met of zonder de hulp van een beleggingsadviseur te overwegen of de door Deutsche Bank omschreven of 
aangedragen beleggingen en strategieën stroken met hun beleggingsbehoeften, doelstellingen, financiële omstandigheden en de specifieke kenmerken van het instrument. 
Bij het nemen van een beleggingsbeslissing mogen potentiële beleggers niet vertrouwen op dit document, maar alleen op de inhoud van de definitieve documenten waarmee 
de belegging wordt aangeboden. 

Als wereldwijde aanbieder van financiële diensten heeft Deutsche Bank nu en dan te maken met daadwerkelijke of mogelijke belangenconflicten. Het beleid van Deutsche 
Bank is gericht op het nemen van alle noodzakelijke stappen om doeltreffende organisatorische en administratieve maatregelen te treffen en te handhaven teneinde 
dergelijke conflicten te herkennen en te beheersen. Het is de verantwoordelijkheid van het senior management van Deutsche Bank om ervoor te zorgen dat de systemen, de 
controles en de procedures van Deutsche Bank gevallen van belangenconflicten kunnen herkennen en beheersen.

Deutsche Bank verleent geen belastingadvies of juridisch advies, in het algemeen noch in dit document, en niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een 
beleggingsadvies van Deutsche Bank aan enig persoon. Beleggers dienen advies in te winnen van hun belastingadviseurs, juristen en beleggingsadviseurs bij het overwegen 
van de door Deutsche Bank omschreven beleggingen en strategieën. Tenzij in een specifiek geval anders is bepaald, zijn beleggingsinstrumenten niet verzekerd door enige 
overheidsinstantie, vallen zij niet onder depositogarantiestelsels en worden zij niet gegarandeerd, ook niet door Deutsche Bank. 

Dit document mag niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Deutsche Bank. Deutsche Bank verbiedt uitdrukkelijk de 
verspreiding en de overdracht van dit materiaal aan derden. Deutsche Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik of de verspreiding van 
dit materiaal of uit handelingen of beslissingen die de belegger heeft uitgevoerd of genomen of in de toekomst zal uitvoeren of nemen met betrekking tot in dit document 
vermelde beleggingen. 

De wijze van verspreiding en verdeling van dit document kan bij wet of besluit worden beperkt in bepaalde landen, onder andere de Verenigde Staten. Dit document is niet 
bestemd voor of bedoeld om verspreid of gebruikt te worden door een persoon of entiteit die een burger of inwoner is van of gevestigd is in een plaats, een provincie, een 
land of elke andere jurisdictie waar een dergelijke verspreiding, openbaarmaking, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of die Deutsche 
Bank zou onderwerpen aan een registratie- of vergunningplicht binnen een dergelijke jurisdictie waaraan op dit moment niet wordt voldaan. Personen in wiens bezit dit 
document komt, zijn gehouden zichzelf te informeren over dergelijke beperkingen en deze vervolgens na te leven. 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document houdt enige verantwoordelijkheid, garantie of voorspelling in ten aanzien 
van toekomstige resultaten. Meer informatie is beschikbaar op verzoek van de belegger.

Koninkrijk België 
Dit document is verdeeld in België door Deutsche Bank AG via haar Brusselse vestiging. Deutsche Bank AG is een naamloze vennootschap (‘Aktiengesellschaft’) naar het 
recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met een vergunning voor het uitvoeren van bankzaken en het bieden van financiële diensten onder het toezicht en de controle van de 
Europese Centrale Bank (‘ECB’) en van de Duitse toezichthouder voor de financiële markten (‘Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht’ of ‘BaFin’). De firma Deutsche 
Bank AG, Vestiging van Brussel, heeft als maatschappelijke zetel Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussel, en is in het RPR Brussel ingeschreven onder het Btw-nummer BE 
0418.371.094. Overige informatie is beschikbaar op verzoek en te raadplegen via www.deutschebank.be.




