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Hoopvolle signalenBrief aan 
beleggers

Christian Nolting 
Global CIO 

“De wereldeconomie zal niet snel terugkeren naar het 
pre-coronatijdperk en het normalisatieproces zou met 
schokken kunnen verlopen.”

De wereldeconomie vertoont hoopvolle signalen. Tegen de tweede helft 
van 2021 zou de 'heropening' van heel wat individuele economieën in 
grote mate een feit moeten zijn. Toch zal niet alles van een leien dakje 
lopen en blijven er significante risico's bestaan.

In veel landen winnen de vaccinatieprogramma's aan snelheid, waardoor er meer lockdown-
beperkingen kunnen worden opgeheven naarmate de tijd vordert. De economische groei zal naar 
verwachting onder stoom komen in het 2de en 3de kwartaal van dit jaar en daarna. 2021 zou een 
jaar moeten worden van stevige groeicijfers: onze prognose voor de groei van het Amerikaanse 
bbp mikt op 5% over het volledige jaar, het hoogste cijfer sinds 1984, ook al is dat dan na een 
zware recessie. Op pagina 23 vindt u een overzichtstabel met onze groeiverwachtingen voor 
verschillende landen.

De markten hadden uiteraard al geruime tijd geanticipeerd op een economisch herstel en 
waren dus in 2020 al aan een opmars begonnen. Vandaag focussen ze op wat dat herstel 
precies kan inhouden, onder meer voor het inflatiepeil, een van de mogelijke gevolgen van de 
coronapandemie die we al in onze Outlook 2021 – Tektonische verschuivingen: Een nieuwe wereld 
na COVID-19 hebben aangekaart. Andere potentiële gevolgen waarvoor we toen waarschuwden, 
zijn inmiddels al duidelijk merkbaar; een aantal zal zich wellicht nog manifesteren naarmate het 
jaar vordert. Figuur 1 zet de belangrijkste gevolgen voor 2021 nog eens op een rijtje.

Misschien zullen we ooit kunnen terugkeren naar een context zoals vóór corona, maar snel dat zal 
niet gebeuren. De pandemie heeft een aantal trends die al bestonden nog versneld, waardoor het 
normalisatieproces bovendien met schokken kan verlopen. Zoals we al aangaven in onze Outlook 
voor 2021, is de wereld veranderd, zowel voor individuen, bedrijven als overheden. In het Engels 
bestaat er een gezegde dat vandaag zeker relevant kan zijn voor beleggers. Letterlijk luidt het “red 
sky at night, shepherd’s delight; red sky in the morning, shepherd’s warning”(vrij vertaald: een 
rode zonsondergang maakt de herder blij, bij een rode zonsopgang is hij op zijn hoede).

Achter de aanvankelijke blijdschap over een hernieuwde economische groei zou inderdaad 
‘slechter weer’ kunnen schuilgaan. Na een periode van sterke groei zullen de beleggers zich 
wellicht twee vragen stellen: wat zijn de gevolgen van wat we hebben meegemaakt en wat doen 
we best hierna?

Concreet betekent dit dat ze over een portefeuille moeten beschikken die bestand is tegen 
toekomstig stormweer, door te steunen op een strategische activa-allocatie en bijkomend 
risicobeheer waar nodig. Zoals we hebben gemerkt, kijken de markten altijd vooruit. En hoewel 
het ernaar uitziet dat het monetaire en fiscale beleid de basis voor een economisch herstel hebben 
gelegd, valt het af te wachten in welke mate de beleidsmakers ook hun tweede onuitgesproken 
doelstelling zullen realiseren, namelijk het zorgen voor stabiliteit op de financiële markten zodat te 
veel turbulentie het herstel niet ontwricht. 

https://deutschewealth.com/en/our_perspective/cio-quarterly-outlook/cio-annual-outlook-2021-tectonic-shifts.html
https://deutschewealth.com/en/our_perspective/cio-quarterly-outlook/cio-annual-outlook-2021-tectonic-shifts.html
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2021 in een notendop

 o Sterke economische groei in 2021 zal structurele wijzigingen geen 
halt toeroepen.

 o Het aanpassingsproces aan de nieuwe realiteit zal mogelijk met 
schokken verlopen.

 o Portefeuilles dienen gewapend te zijn tegen uitdagingen op korte 
termijn en trends op langere termijn.

Christian Nolting 
Global CIO 

De volatiliteit die ontstond in februari en maart door gewijzigde inflatieverwachtingen, toonde 
al aan dat dit geen evidentie wordt en dat de centrale banken misschien toch niet almachtig 
zijn. Doorheen het jaar, zouden andere tijdelijke marktschommelingen kunnen ontstaan door 
ongerustheid over de gevolgen van de coronacrisis (o.a. de aangezwollen schuldenlast) of 
misschien ook door op zichzelf staande innovaties (zoals de lancering van digitale valuta's door 
centrale banken). De komende maanden zouden beleggers zich ook meer zorgen kunnen maken 
over aantrekkende inflatieverwachtingen, onder impuls van hogere inflatiecijfers op jaarbasis, in 
het bijzonder gezien de extreem lage olieprijzen een jaar geleden tijdens de economische terugval. 
Efficiënt risicomanagement moet dan ook deel uitmaken van elke portefeuille.

Maar beleggers dienen ook verder te kijken dan eventuele marktturbulentie op korte termijn 
door beleggingsthema's op langere termijn te identificeren, en in deze snel veranderende wereld 
zal daar geen tekort aan zijn. Op pagina 17 en verder bespreken we de te verwachten evoluties 
binnen onze centrale beleggingsthema's. Net zoals voorheen kunnen die geplaatst worden binnen 
de drie dimensies van technologie, demografie en duurzaamheid, die ook nog lang na 2021 
absoluut relevant zullen blijven voor beleggers.
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Figuur 1: impacts en centrale beleggingsthema's voor 2021

Bron: Deutsche Bank AG. Situatie op 2 maart 2021.
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De bbp-cijfers zullen in 2021 weer stijgen, maar structurele verschuivingen 
in de productie zouden belangrijker kunnen zijn. Inflatie zal eerder angst 
dan reële problemen veroorzaken. De verstrakking van het monetaire 
beleid zal meer uit woorden dan daden bestaan. En de voortgezette fiscale 
vrijgevigheid zal uiteindelijk zijn prijs hebben.
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1. Economische groei: verloren tijd goedmaken

2021 wordt in de ontwikkelde economieën een jaar van grote groei wat betreft bbp: we gaan 
ervan uit dat de economie in de VS met 5%, de economie in de eurozone met 3,5% en zelfs de 
Japanse economie met 2,5% zal groeien. Fiscale stimulansen en de vooruitgang van de vaccinatie 
hebben ons ertoe gebracht om onze eerdere groeiprognose van 4% voor de VS voor 2021 op 
te trekken. De aanhoudende lockdown in de eurozone leidde dan weer tot een neerwaartse 
bijstelling van de vorige prognose van 5,5%.

De hernieuwde groei zal een opluchting zijn voor zowel de overheden als de bevolking. Het 
bbp van de VS zal later dit jaar het niveau van voor de pandemie bereiken en tegen 2023 weer 
aanknopen met de langetermijntrend (die het geval was geweest zonder de pandemie). Dat 
betekent evenwel geen snelle terugkeer naar een normale situatie. De arbeidsmarkten kunnen 
onder druk blijven staan, de schuldniveaus zijn gestegen (dit thema komt later aan bod) en de 
beleidsprioriteiten van de overheid zullen met argusogen worden bekeken.

Figuur 2: De groei in de VS komt weer op kruissnelheid

Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 2 maart 2021.

Mrt 2017 Mrt 2018 Mrt 2019 Mrt 2020 Mrt 2022Mrt 2021

80

105

100

90

95

85

110

%

Mrt 2023

Prognose Trendmatige groeiReële bbp-groei

Acht kernpunten

De opkomende markten zullen nog hogere groeicijfers laten optekenen. Verwacht wordt 
dat China in 2021 met 8,7% zal groeien (vorige prognose: 8,2%) en India met 11%, nadat de 
economie in 2020 zwaar werd getroffen door de coronacrisis. Veel opkomende markten zijn 
goed gepositioneerd om te profiteren van de toegenomen vraag vanuit de VS en van de hogere 
grondstoffenprijzen. Vooral Azië zal hier de vruchten van plukken. Deze regio komt verder aan bod 
op pagina 14.

"De groei van de opkomende markten zal zich 
doorzetten naarmate de ontwikkelde markten 
heropleven."
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Het ziet er niet naar uit dat de inflatie in de meeste opkomende markten een groot probleem 
zal vormen, zij het met enkele uitzonderingen. Het beleid van de centrale banken en het macro-
economische beleid zullen voorzichtig blijven en tijdelijke pieken (zoals in India) zullen worden 
afgevlakt.

"Het is onwaarschijnlijk dat de pieken van bepaalde 
inflatiecijfers van lange duur zullen zijn."

2. Inflatie: volatiliteit waarschijnlijk, maar vooruitzichten op middellange 
termijn gunstig 

De vrees bestaat dat de economische heropleving gepaard zou kunnen gaan met een veel hogere 
inflatie. De inflatieverwachtingen in de VS liggen nu al boven de 2%, wat in schril contrast staat 
met de veel lagere inflatieniveaus die de meeste indicatoren nog laten optekenen. Centrale 
banken hebben getracht de inflatiedreiging te minimaliseren. Ze stellen dat, nu de economieën 
beneden capaciteit functioneren, de dreiging van inflatie onder invloed van de totale vraag 
minimaal is. Onze jaarlijkse inflatieprognoses voor 2021 en 2022 weerspiegelen deze over het 
algemeen gunstige zienswijze. Het is echter mogelijk dat de prijzen voor bepaalde grondstoffen 
en goederen pieken zullen bereiken, vooral wanneer de vraag het aanbod overstijgt tijdens het 
economische herstel in de heropeningsfase dit jaar. Ook basiseffecten kunnen de algemene 
inflatiecijfers in de loop van 2021 tijdelijk omhoog duwen (als gevolg van de zeer lage olieprijzen 
een jaar geleden). De Fed zal echter blijven beweren dat elke inflatiestijging van voorbijgaande 
aard is, en de markten zullen dat (nog net) geloven. De inflatiedruk in de eurozone zal wellicht 
gematigd blijven, ook al zullen zich dit jaar waarschijnlijk tijdelijke pieken voordoen als gevolg van 
basiseffecten (bv. via hogere energieprijzen of het terugdraaien van de Duitse btw-verlaging). De 
lage inflatieprognoses van de ECB weerspiegelen deze overwegingen.

Figuur 3: Europese inflatie: verwacht meer volatiliteit

Bron: DWS, Deutsche Bank AG. Gegevens op 2 maart 2021.
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3. Monetair beleid: blijft relatief soepel

Tijdelijke inflatiepieken zullen de centrale banken er niet van weerhouden om een erg soepel 
monetair beleid te blijven voeren. Het beleidsregime van de Fed is nu bovendien flexibeler 
ten aanzien van tijdelijke inflatiestijgingen. Ze hanteert een reeks andere technieken om de 
rentevoeten laag te houden, althans totdat de arbeidsmarkt weer volledig hersteld is. De afbouw 
van het obligatieaankoopbeleid in de VS zou – op zijn vroegst en zeer geleidelijk – in het eerste 
kwartaal van 2022 kunnen beginnen. Verhogingen van de beleidsrentevoeten zijn tot minstens 
2023 onwaarschijnlijk.

In het geval van de eurozone zal de terugkeer naar een normale situatie nog langer duren. 
De nadruk zal liggen op de handhaving van gunstige financiële voorwaarden. Een formele 
afbouw van obligatieaankopen lijkt onwaarschijnlijk, maar mogelijk zal de ECB in 2021 wel de 
verschillende aankoopprogramma's voor activaklassen willen herbekijken. 

Gezien het heterogene beeld van de obligatiemarkt in de 19 economieën van de ECB is haar 
aanpak veeleer gericht op het creëren van geschikte financiële voorwaarden dan op een expliciete 
beheersing van de rentecurve. Dit omvat bijvoorbeeld het opvolgen van een aantal indicatoren, 
van risicovrije rentevoeten tot creditspreads. De ECB zal waarschijnlijk langer een expansief 
monetair beleid blijven voeren dan de Fed.

Het monetaire beleid van de opkomende markten zal pragmatisch zijn, met een beperkte 
verdere versoepeling in sommige economieën (zoals die van Indonesië en India), maar 
beleidsstabilisatie in andere (zoals in China en Zuid-Korea). Een beperkt aantal opkomende 
markteconomieën (bv. Brazilië en Turkije) kan zich genoodzaakt zien de rentevoeten te verhogen 
om wisselkoersschommelingen, inflatie of andere problemen op te vangen.

Figuur 4: Financiële voorwaarden in de eurozone zijn aan de beterhand

Bron: DWS, Deutsche Bank AG. Gegevens op 2 maart 2021.
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"Een significante verstrakking van het monetaire beleid 
zal nog een tijdje op zich laten wachten: pragmatisme 
zal primeren."
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Figuur 5: De Europese fiscale impuls zal waarschijnlijk worden teruggeschroefd

Bron: IMF, Deutsche Bank AG. Gegevens op 2 maart 2021 P = prognose.
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4. Fiscaal beleid: belangrijke vragen zijn nog onbeantwoord

2020 was een jaar van grote fiscale initiatieven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. 
Die inspanningen lopen door in 2021 en ook daarna nog. De VS heeft een nieuw omvangrijk 
stimuleringspakket goedgekeurd. Het Europees Herstelfonds zal later dit jaar van start gaan en 
ongeveer 0,5 procent toevoegen aan het bbp van de eurozone dit jaar. Wat echter van belang is, 
is de fiscale impuls of, anders gezegd, de verandering in en niet zozeer het absolute niveau van de 
overheidstekorten. In veel landen zal de fiscale impuls dit jaar afnemen nu de overheidsfinanciën 
onder druk komen te staan, of zal de impuls zelfs negatief worden (mogelijk als gevolg van 
nationale wettelijke voorschriften, zoals in Duitsland).

Ook elders in de wereld is het beeld gemengd. In sommige Aziatische economieën is het 
begrotingstekort in 2020 toegenomen (bv. Zuid-Korea). Dankzij de hernieuwde groei zouden deze 
tekorten in 2021 wel kleiner moeten worden. China gaat uit van een kleiner begrotingstekort in 
2021 dan in 2020.

Er zal echter meer tijd nodig zijn om de schuldenlast terug te dringen. In de VS zal de federale 
schuld in absolute termen in verhouding tot het bbp naar verwachting stijgen. Voor de eurozone 
gaan de prognoses van het IMF ervan uit dat de consolidatie nog vele jaren zou kunnen duren.

"Veranderingen in begrotingstekorten kunnen net zo 
belangrijk zijn als het feitelijke niveau."

2019 2022 P2020 2023 P2021 P
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Figuur 6: Wanbetalingscijfers bij high yield obligaties in een historische context

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens op 2 maart 2021.
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5. Obligaties: nog steeds gegijzeld door het beleid

Het rendement van Amerikaanse overheidsobligaties begon in januari van dit jaar te stijgen. 
Onze 12-maandenprognose voor VS-overheidsobligaties op 10 jaar bedraagt 1,50%, waarbij 
tijdelijke overschrijdingen mogelijk zijn. De stijging van de rendementen is vooral ingegeven door 
de vrees voor inflatie, ook al zijn de reële rendementen onlangs gestegen. Maar de stijging van 
de rendementen is begrensd tegen een achtergrond van een soepel monetair overheidsbeleid 
en de lage onderliggende kerninflatie. De financiële repressie is nog niet ten einde. De reële 
rendementen zullen dus allicht negatief blijven.

Voor beleggers in bedrijfsobligaties blijft de vraag hoe ver men moet gaan op de risico- en 
rendementscurve om een bevredigend rendement te behalen zonder al te veel risico te nemen. 
De spreads van Amerikaans en Europees investment grade schuldpapier zouden verder kunnen 
krimpen. High yield obligaties zullen echter steeds risico's met zich meebrengen, ook al zijn de 
wanbetalingspercentages historisch bekeken nog altijd laag. Een mooi evenwicht is mogelijk 
te vinden in een aantal opkomende markten, waar relatief aantrekkelijke rendementen kunnen 
worden gecombineerd met een verhaal van volgehouden groei.

Prognosesamenvattingen voor de afzonderlijke vastrentende en andere activaklassen op p. 24.

"Aanvaardbare rendementen op obligaties blijven 
gepaard gaan met een zekere mate van risico."
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Figuur 7: Voorkeuren inzake aandelen, maart 2021

Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 12 maart 2021.
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6. Aandelen: sectorvoorkeuren herbekeken

De stijging van de aandelenkoersen werd ondersteund door de hoge liquiditeitsniveaus (te danken 
aan de centrale banken), maar meer gedetailleerde trends worden stilaan zichtbaar. Aandelen 
van bedrijven met een kleine of middelgrote beurswaarde deden het begin 2021 goed. Er was 
zelfs een voorspelbare vlucht naar cyclische bedrijven. Aandelen uit de opkomende markten zijn 
aantrekkelijk gebleven, zoals voorspeld in onze jaarlijkse Outlook. Ook technologieaandelen blijven 
in trek, ondanks de recente bezorgdheid over de implicaties van hogere rentevoeten.

Aandelen zullen de komende 12 maanden waarschijnlijk blijven stijgen. De stijging van de 
obligatierendementen zal niet volstaan om de aantrekkingskracht van aandelen te ondermijnen. 
Door de stijgende rentevoeten hebben wij wel een overwogen positie ingenomen in financiële 
waarden in de VS, Europa en de opkomende markten – een gewijzigde situatie tegenover de 
start van het jaar. Onze huidige sectorale voorkeuren zijn opgenomen in Figuur 7. Stijgende 
rendementen zullen wellicht een rem zetten op nog hogere koers-winstverhoudingen, wat 
betekent dat dit meer een meer een bedrijfswinstgedreven markt zal worden.

Onderweging Overweging Neutrale weging
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Figuur 8: Prestaties EUR/USD in 2021

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens op 2 maart 2021.
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7. FX: macrofactoren doen weer hun intrede

Trends komen altijd tot een einde. Na een langere zwakke periode in 2020, stabiliseerde de 
Amerikaanse dollar naar het einde van het jaar toe, met een te verwachten stijging in 2021: onze 
12-maandenprognose voor EUR/USD blijft 1,15 vergeleken met een recent dieptepunt van ca. 
1,23 rond de jaarwisseling.

De laatste tijd leken veel munten te worden beïnvloed door een gewijzigd risicosentiment. Zo 
verloor de Amerikaanse dollar in nagenoeg heel 2020 aan waarde, omdat het herstellende 
marktvertrouwen de vraag naar de valuta als veilige haven deed verminderen. De economische 
fundamenten lijken echter weer een rol te spelen bij de berekeningen van de beleggers. 
En nu de VS zowel een sterkere groei als een hogere rente biedt dan de eurozone, zou de 
aantrekkingskracht van de dollar kunnen toenemen. Ook de traditionele zorgen (zoals over het 
Amerikaanse begrotingstekort en tekort op de lopende rekening) lijken vooralsnog op een laag 
pitje te staan.

Een ander kenmerk van de valutamarkt dat later in het jaar meer aandacht kan trekken, zijn de 
pogingen van sommige centrale banken van opkomende markten om de waarde van hun munt 
laag te houden.

De 12-maandenprognoses voor verschillende valuta's vindt u op p. 24.

"Veranderende valutafactoren betekenen dat de dollar 
in 2021 verder in waarde kan toenemen."



 CIO Insights
Hoopvolle signalen

In het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor 
toekomstige prestaties. Uw kapitaal kan in gevaar komen. Lezers dienen de disclaimers en risicowaarschuwingen aan het einde van dit 
document te lezen. Opgemaakt in maart 2021. 13

Figuur 9: De vraag van China naar olie is hersteld

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens op 2 maart 2021.
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8. Grondstoffenprijzen: profiteren van de stijgende vraag

Een grotere mondiale vraag zou zich, zolang de andere variabelen ongewijzigd blijven, moeten 
vertalen in hogere grondstoffenprijzen. Zoals uit Figuur 9 blijkt, heeft de Chinese vraag naar olie 
zich na de dip sterk hersteld. Ook de Indiase en Braziliaanse vraag is toegenomen. De sterke 
discipline die de OPEC+, althans tot nu, aan de dag legde, heeft de prijzen opgedreven. Ook 
andere grondstoffen, zoals koper, hebben geprofiteerd van de stijgende vraag.

Goud is zoals steeds een geval apart. De vrees voor inflatie heeft zich niet vertaald in een stijging 
van de vraag. Integendeel, de beleggers reageerden negatief op de stijgende rendementen. 
De vraag van beleggers naar goud lijkt te zijn afgenomen. De goudkoers ligt nu 15% lager dan 
de piek van midden 2020 en we verwachten geen belangrijke stijging. De verandering in reële 
rendementen evolueerde van een scherpe daling naar relatieve stagnatie (of zelfs een stijging) nu 
de nominale rentevoeten zijn gaan stijgen. Hierdoor is goud minder in trek.

"Olieprijzen profiteren van de herstellende vraag en 
van de productiediscipline van de OPEC+."

Variatie over 12 maanden Gemiddelde over 12 maanden
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Kader 

De impact van 2021 van nabij bekeken: Azië presteert 
sterk
 
De groei in Azië zal in 2021 op dreef komen, maar er blijven risico's rond 
de relatie tussen de VS en China. Aziatische obligaties en aandelen van 
opkomende markten blijven niettemin aantrekkelijk. 
 
Verwacht wordt dat de Chinese economie in 2021 met 8,7% en in 2022 met 5,5% zal 
groeien, wat niet het enige mooie groeicijfer in Azië zal zijn. Ook India zal naar verwachting in 
2021 met 11% groeien en in 2022 met 6,5%, na een moeilijk jaar 2020.

De pandemie trof de landen in de regio op verschillende manieren. Maar ze onderstreepte 
ook een aantal regionale sterke punten – sectoraal, op bedrijfsniveau en inzake beleid. 
Een sterke technologiesector droeg in een aantal economieën bij aan een snel herstel van 
de export. Dat kwam zowel de algemene economische groei als de vooruitzichten van 
individuele bedrijven ten goede.

De pandemie toonde ook de kracht van de beleidsinstellingen in de regio aan. De centrale 
banken kregen voldoende tijd om te reageren op de unieke uitdagingen van 2020. Met 
uitzondering van China en India is het onwaarschijnlijk dat ze de rentevoeten dit jaar 
aanzienlijk zullen optrekken. De dreiging van een nieuw 'taper tantrum', de paniekreactie als 
gevolg van het afbouwen van de obligatieaankopen door de Fed zoals in 2013, kan ook zijn 
afgenomen door de betere externe rekeningen van Azië.

In de onmiddellijke toekomst zal de aandacht wellicht uitgaan naar de nasleep van het 
Chinese Nationale Partijcongres. Dat bekrachtigde de groei- en begrotingsdoelstellingen 
van de regering voor 2021, evenals het 14de nationale plan. Dat plan omvat meer 
milieudoelstellingen, nog een domein waarin Azië tegenwoordig sneller vooruitgaat.

We blijven positief over Aziatische aandelen en obligaties uit de opkomende landen. De 
redenen daarvoor zijn de volgehouden groei, de vaak sterke fundamenten, en specifieke 
factoren, zoals de relatief korte looptijd van bedrijfsobligaties in de opkomende economieën.

Risico's zijn onder meer de relatie tussen de VS en China. Een meer formele aanpak door de 
VS kan de druk richten op een aantal specifieke kwesties (zoals een stijging van de munt). 
Ook de toenemende integratie van China in het mondiale financiële stelsel kan problemen 
veroorzaken (Figuur 10 toont bijvoorbeeld de toename van buitenlandse beleggingen in 
Chinese onshore obligaties). Ten slotte moet worden opgemerkt dat, ondanks het algemene 
succes van de regio bij de aanpak van de coronacrisis, het probleem nog lang niet volledig is 
opgelost.

Figuur 10: Buitenlandse beleggingen in Chinese onshore-obligaties

Bron: RBC Capital Markets en Bond Connect, Deutsche Bank AG. Gegevens op 2 maart 2021.
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Overzicht van de activaklassen

Kernoverheidsobligaties: Zorgen omtrent het rendement. Het soepele monetaire 
beleid van de VS zal de Amerikaanse langetermijnrente onder controle 
houden. Tijdelijke pieken zijn evenwel mogelijk uit vrees voor inflatie. Zeer 
lage of negatieve rendementen op kernobligaties elders (zoals in Duitsland 
en Japan) beperken de ruimte voor winst, en hun rol als diversificator in de 
portefeuille is afhankelijk van de marktverwachtingen ten aanzien van de inflatie. 
Prognoses 2022 (eind maart): VS-schatkistpapier op 10 jaar 1,50%; Japanse 
overheidsobligaties op 10 jaar 0,15%; Duitse Bund-obligaties op 10 jaar -0,30%.

Investment grade obligaties: Enige aantrekkingskracht. Verkrapping van de 
spread blijft allicht beperkt. Stimulerend effect van onderliggende trends. 
De groei van de vraag zal na het recordjaar 2020 waarschijnlijk matigen. Het 
aanbod zou sneller kunnen dalen. In de VS kunnen de fundamentals en een 
grotere discipline bij de emittenten specifieke bezorgdheden over het hogere 
gewicht van schuld met BBB-rating en de cyclische piek van schuldopbouw 
compenseren. In Europa kan de negatieve ratingcyclus midden 2021 zijn 
dieptepunt hebben bereikt. Spreadprognose voor 2022 (eind maart): U.S. IG 
(BarCap U.S. Credit) 80 bp., EUR IG (iBoxx EUR Corp) 80 bp.

High yield obligaties: Er zijn nog risico's. Fundamentals zijn gemengd, 
met een stijgend aantal nieuwe emissies in de VS begin 2021, maar er zijn 
selectieve kansen in sommige domeinen, denk maar aan bepaalde Europese 
cyclische bedrijfsobligaties met een hoger rendement. Beleggers zijn 
vooralsnog gerustgesteld door de dalende wanbetalingscijfers in de VS en 
de lage wanbetalingscijfers in Europa (geholpen door overheidsgaranties en 
gunstige herfinancieringsvoorwaarden), maar dat sentiment kan veranderen. 
Spreadprognose voor 2022 (eind maart): U.S. HY (Barclays U.S. HY) 330 bp., 
EUR HY (ML EUR Non-Financials) 300 bp.

Obligaties in harde valuta van opkomende markten: Nog steeds aantrekkelijk. 
Overheidsobligaties zijn aantrekkelijk wegens de grotere vraag, de fundamentals 
en het inhaalpotentieel op sommige gebieden. Bedrijfsobligaties behouden het 
voordeel van de relatief lage duratie, wat bij een aantal scenario's de risico's 
vermindert; wanbetalingspercentages zijn historisch laag. Het snelle herstel van 
Azië na de pandemie en externe factoren (zoals minder geopolitieke spanningen 
en negatieve reële rentevoeten in de ontwikkelde markten) zullen wellicht ook 
een bijdrage leveren. Spreadprognose voor 2022 (eind maart. EM Sovereign 
(EMBIG Div) 320 bp., EM (Credit CEMBI Broad) 300 bp.

Amerikaanse aandelen: Winstverwachtingen zullen naar boven worden bijgesteld 
naarmate de economie heropleeft en de regio blijft profiteren van het belang 
van relatief veerkrachtige technologie-, zorg- en communicatieaandelen. De 
winst per aandeel zou tegen het vierde kwartaal van 2021 weer het niveau van 
vóór de pandemie kunnen bereiken. De waarderingen zijn nog steeds erg hoog, 
maar redelijk ten opzichte van obligaties. In de toekomst zal de winst wellicht de 
drijvende factor zijn en niet de koers-winstverhoudingen. Aandelen van bedrijven 
met een kleine of middelgrote beurswaarde kunnen, vooral op korte termijn, 
profiteren van de heropleving, vooral bij indexen met een grotere blootstelling 
aan groeiaandelen. Prognose S&P 500 voor 2022 (eind maart) 4.100.

Europese aandelen: Winstherstel nog steeds bemoeilijkt door aanhoudende 
langdurige lokale lockdowns en bezorgdheid over de vooruitzichten van het 
Europese herstel. Kwaliteits- en groeiaandelen blijven aantrekkelijk, maar ook 
waarde-aandelen beginnen aan te trekken . Ook aandelen van bedrijven met 
kleine of middelgrote beurswaarde zijn interessant door de waardering, de 
structurele en de technische aspecten. Politieke risico's kunnen de aanhoudende 
steun van de ECB overschaduwen. Disagio ten opzichte van Amerikaanse koers-
winstverhoudingen nog steeds waarschijnlijk. Prognose Euro Stoxx 50 voor 2022 
(eind maart): 3.700; Prognose Stoxx Europe 600: 415.



Japanse aandelen: Weer in trek. Markt geholpen door de blootstelling aan enkele 
aantrekkelijke cyclische aandelen. Exportgerichte bedrijven profiteren ook van 
de Chinese en regionale heropleving na corona. Bedrijven hebben op lange 
termijn het voordeel van een sterke balans, lage schulden en een soepel monetair 
beleid van de Japanse centrale bank (inclusief aankoop van aandelen). Het 
waarderingsverschil met de S&P 500 lijkt nu rond de -20% te liggen. Prognose 
MSCI Japan voor 2022 (eind maart): 1.250.

Aandelen van opkomende markten: Het profiel van het te verwachten 
winstherstel is positief, aangezien China en zijn regionale handelspartners 
nog steeds profiteren van het herstel na corona (first in, first out). Structurele 
voordelen zijn onder meer het hoge gewicht van technologie in sommige markten 
(zoals die van Zuid-Korea en Taiwan). Dankzij de structurele verschuiving naar 
Azië zal het regionale voordeel allicht behouden blijven. Waarderingsverschil met 
de S&P 500 dicht bij historisch gemiddelde. Prognose MSCI Emerging Markets 
voor 2022 (eind maart): 1.500.

Goud: Gewijzigde marktdynamiek. Een sterkere Amerikaanse dollar en 
stabiliserende reële rendementen (na de snelle achteruitgang van 2020) hebben 
het goud wat wind uit de zeilen genomen. Hierdoor nam de belangstelling van 
beleggers af. Dat viel af te lezen uit de dalende posities in retail en speculatieve 
beleggingen. Daarom hebben we onze koersprognose voor de volgende 12 
maanden naar beneden bijgesteld, hoewel onverwachte gebeurtenissen of 
een sterke eenmalige stijging van de inflatieverwachtingen voor tijdelijke steun 
kunnen zorgen. Prognose goudprijs voor 2022 (eind maart): 1.850 USD per ons.

Olie: Verwachtingen omtrent de vraag duwen de prijzen omhoog. De 
olieprijzen zijn begin 2021 gestegen en de voorraden zijn gedaald. Dat was 
vooral het gevolg van een herstel van de vraag in de belangrijkste opkomende 
markten. De markten verwachten dat de vraag blijft groeien (zij het tegen een 
verschillend tempo voor verschillende sectoren). Er wordt van uitgegaan dat de 
productiediscipline van de OPEC+ zal standhouden en dat de organisatie in staat 
zal zijn de productie gecontroleerd te verhogen naarmate de wereldeconomie 
heropleeft. Prognose WTI voor 2022 (eind maart): 57 USD per vat.

Overzicht van de activaklassen
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Figuur 11: Centrale beleggingsthema's binnen drie dimensies

Bron: Deutsche Bank AG. Situatie op 2 maart 2021.
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• Basisgedachte: De wereld is meer en meer verbonden door digitale 
technologie – tegen 2026 zouden sectoren gebaseerd op het internet en op 
digitale connectiviteit al goed kunnen zijn voor bijna 26% van het wereldwijde 
bbp1. Cyberaanvallen kosten de wereldeconomie meer dan 1.000 miljard 
dollar, een cijfer dat de komende twee jaar naar verwachting nog met 50% kan 
toenemen2. Niet alleen bedrijven zijn hier het slachtoffer van, ook overheden, 
de maatschappij in het algemeen en de gezondheidszorg zijn blootgesteld aan 
cybercriminaliteit.

• Belangrijke trends: De verspreiding van mobiele communicatie en de 
implementatie van 5G-technologie hebben de aandacht verhoogd voor 
databeveiliging in diverse gedaantes. Denk maar aan de afhankelijkheid 
tussen 5G-netwerken en andere kritieke systemen, en de risico's verbonden 
aan toestellen van eindgebruikers. 

1Op basis van gegevens van het Wereld Economisch Forum van maart 2021.
2rapport van McAfee, “The Hidden Costs of Cybercrime”, december 2020

Onze centrale beleggingsthema's worden geplaatst binnen de drie dimensies van technologie, 
demografie en duurzaamheid (zorg dragen voor de wereld waarin we leven). Deze drie dimensies 
zijn zowel op korte als op lange termijn relevant en zullen interessante beleggingsopportuniteiten 
blijven creëren.

Onze centrale beleggingsthema's
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Een strakker regelgevend kader en standaardisering zijn opties die overwogen 
moeten worden. Het toenemende belang van artificiële intelligentie (AI) is 
ook relevant voor cybersecurity, met bijvoorbeeld betere data en een hogere 
systeembestendigheid. Ook de toenemende interactie met diverse apparaten 
om ons heen vormt een bijkomende uitdaging indien we end-to-end veiligheid 
nastreven.

• Risico's: Algemene risico's die wegen op techaandelen, zoals inflatie en 
geopolitieke spanning. 

Slimme mobiliteit

• Basisgedachte: Technologische evoluties en veranderende gewoontes van 
de consument vormen een uitdaging voor de autosector, evenals regelgeving 
die mikt op een netto nuluitstoot van broeikasgassen. De kosten voor de 
productie van elektrische voertuigen dalen sneller dan aanvankelijk verwacht. 
Het eenvoudigere ontwerp in vergelijking met traditionele auto's zal de 
productiekosten bovendien nog verlagen. Het concept van slimme mobiliteit 
breidt zich naast de voertuigen zelf ook uit naar transportinfrastructuur in het 
algemeen. 

• Belangrijke trends: De onderstaande evoluties zullen mogelijk een impact 
hebben de komende 12 maanden. Ten eerste zal stroom uit de batterijen 
van elektrische voertuigen in de toekomst hergebruikt worden in woningen, 
wat zal bijdragen tot een efficiënter beheer van elektriciteitsnetwerken. 
Ten tweede zullen geavanceerde technologieën zoals voetgangersdetectie 
en noodremsystemen al geïmplementeerd worden, alvorens volledig 
autonome auto's beschikbaar zijn. Ten derde zullen slimme connectiviteit 
en automatisering het makkelijker maken voor autodeeldiensten om hun 
capaciteit te verhogen, fileproblemen te verminderen en vervuiling op 
lokaal en internationaal niveau nog verder terug te dringen. Ten vierde zal 
slimme mobiliteit helpen om oplossingen te ontwikkelen voor de onbemande 
bezorging van pakjes (koerierdiensten), een sector die een stevige impuls 
kreeg door de pandemie. 

• Risico's: Regelgevingsaspecten creëren diverse risico's. Zo kunnen de 
opschorting of het uitstel van emissiereductieovereenkomsten een impact 
hebben op de ontwikkeling. Er zou ook meer aandacht kunnen gaan naar de 
menselijke kosten en de milieukosten van metalen zoals lithium en kobalt.  

Artificiële intelligentie (AI)

• Basisgedachte: Mogelijk beleven we binnenkort de grote doorbraak van AI, 
gezien de enorme toename van computerkracht en van datageneratie en 
-opslag de voorbije jaren. AI en de subdomeinen machine learning (systemen 
die verwerkte data gebruiken om beter te presteren) en deep learning 
(gebaseerd op kunstmatige neurale netwerken, in staat zijn om nieuwe dingen 
te leren) zullen helpen om zin te geven aan die grote hoeveelheden data. 
Onder impuls van China en de VS zal er zal meer durfkapitaal stromen naar de 
financiering van AI-start-ups. 

• Belangrijke trends: De coronapandemie heeft het gebruik van AI in de 
gezondheidszorg versneld, o.a. voor het diagnosticeren van patiënten, het 
monitoren van epidemieën en het verkorten van de ontwikkelingscyclus 
van geneesmiddelen en vaccins. Telewerken en digitalisering hebben de 
ontwikkeling gestimuleerd van AI-gestuurde chatbots en virtuele assistenten 
voor klantenondersteuning, veelal op basis van een AIaaS-model (AI as a 
service) en niet van in-house softwareontwikkeling. AI wint ook aan belang 
in de financiële sector, in het streven naar betere prestaties dan de markt en 
naar operationele efficiëntie (o.a. inzake risicobeheer). Zowat de helft van de 
kapitaalstromen die naar AI vloeien, gaan naar machine learning. 
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• Risico's: Er kunnen zich op verschillende niveaus politieke risico's voordoen, 
o.a. doordat AI menselijke arbeid kan vervangen (tewerkstelling). Het grote 
belang van China in de sector kan ook tot geopolitieke risico's leiden.  

5G

• Basisgedachte: Naarmate het wordt uitgerold, zal 5G (mobiel internet van 
de 5de generatie) zorgen voor een snelle groei van veel bedrijven die actief 
zijn in technologie- en communicatiediensten en in aanverwante sectoren. 
Beleggingen in 5G kunnen ook beleggingen omvatten in halfgeleiders 
(chips), in telecom- en transportdiensten, en in de infrastructuur die nodig is 
voor de technologie. Ze zullen afgewisseld worden met andere technologie 
gerelateerde thema's zoals AI en machine learning, digitalisering, en de groei 
van het Internet of Things (IoT), dat een brede waaier aan technologieën 
omvat.  
 
In het verleden focusten beleggingen op de ontwikkeling van de 
5G-technologie, maar inmiddels zijn we in het stadium aanbeland van de 
fysieke aanleg en uitbreiding van het 5G-netwerk. Centraal hierbij is de vraag 
naar halfgeleiders en grondstoffen, en de zoektocht naar infrastructuur (o.a. 
terreinen voor de bouw van zendmasten en datacenters).

• Belangrijke trends: Aziatische landen kunnen aantrekkelijker zijn voor 
de ontwikkeling van 5G-technologieën, terwijl in de VS en in Europese 
economieën de klemtoon ligt op de bouw van zendmasten en op 
netwerkdominantie. Twee interessante domeinen kunnen het Internet 
of Things (IoT) en transportbedrijven voor 5G (leveren mobiele diensten 
aan andere operatoren) zijn. IoT-apparaten die verband houden met 5G 
omvatten o.a. halfgeleiders en sensoren, intelligente woningen, en goederen 
voor dagelijks gebruik zoals horloges en luidsprekers. Ook telecom- en 
transportdiensten blijven een belangrijk beleggingsdomein. De uitrol van 
5G zou de schaarste aan elektronische chips nog verder op de spits kunnen 
drijven.

• Risico's: 5G-netwerken zullen voor politieke stress blijven zorgen. Het feit dat 
China als eerste voet aan de grond kreeg in heel wat opkomende landen kan 
de expansiemogelijkheden van bedrijven uit ontwikkelde markten kortwieken 
en tot druk leiden om de invloed van China te beperken. De VS en andere 
landen hebben het gebruik van Chinese hardware voor 5G-doeleinden om 
veiligheidsredenen al aan banden gelegd. 

Infrastructuur

• Basisgedachte: Er blijft een grote nood bestaan aan investeringen in 
infrastructuur. Zo hebben, volgens de Wereldbank, 1 miljard mensen geen 
toegang tot elektriciteit en 4 miljard geen toegang tot internet. Infrastructuur 
dient ook bekeken te worden vanuit het streven naar een netto nuluitstoot 
van broeikasgassen in veel economieën. Dit is een sector die denkt op lange 
termijn en waar innovatie (o.a. via de interconnectiviteit van data en via 
automatisering) snelle veranderingen stimuleert.

• Belangrijke trends: Naast innovatieve technologieën kunnen ook traditionele 
infrastructuuractiva (zoals bruggen, tolwegen, havens, luchthavens en 
treinstations) aantrekkelijk blijven voor beleggers in het licht van de 
heropening van economieën, fiscale stimuleringsmaatregelen, inflatiegelinkte 
vergoedingen, hoge instapbarrières, stabiele cashflows (behalve in 
coronatijden uiteraard) en de doorgaans onelastische vraag naar nutsdiensten 
en energie. Mogelijk zal er versneld werk worden gemaakt van het 
koolstofneutraal maken van vervoerswijzen, van hernieuwbare energievormen, 
en van digitalisering. Ook de aard van publieke/private interactie zou kunnen 
veranderen.
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• Risico's: Beleidsstimuli hebben gezorgd voor macro-economische risico's 
(met een impact op de prioriteiten inzake infrastructuur). De beoordeling 
van de volledige levenscyclus van infrastructuurprojecten qua potentiële 
kosten en opbrengsten is onderhevig aan criteria die verband houden met de 
klimaatverandering en aan compenserende maatregelen.  

Gezondheidszorg

• Basisgedachte: We verwachten dat de groei van de wereldwijde uitgaven 
voor gezondheidszorg zal blijven uitstijgen boven de groei van het bbp, deels 
door de vergrijzing van bevolkingen, maar ook door de toenemende welvaart 
in veel opkomende landen. Meerdere factoren stimuleren de transformatie 
van de volledige waardeketen in de gezondheidszorg, over de volgende vier 
domeinen heen: zorgverstrekking, medische apparatuur, geneesmiddelen 
en financiering van de gezondheidszorg. Zo zal de markt voor medische 
apparatuur het komende decennium naar verwachting verdubbelen naar 800 
miljard dollar.

• Belangrijke trends: Er wacht de gezondheidszorg wellicht een 
aanpassingsperiode naarmate de pandemie onder controle raakt. Trends 
op langere termijn zouden in grote mate beïnvloed kunnen worden door 
technologie. We denken bijvoorbeeld aan ‘wearables’ (apparaten die 
je op je lichaam kunt dragen, sensoren, smartwatches, enz.) voor het 
diagnosticeren, behandelen en monitoren van patiënten zonder tussenkomst 
van een zorgprofessional (met ook gevolgen voor AI) en aan elektronische 
gezondheidsdossiers.  
 
Een andere trend zou kunnen zijn dat patiënten de verantwoordelijkheid voor 
hun gezondheid meer in eigen handen gaan nemen en we een evolutie zullen 
zien van gezondheidszorg als periodieke zorgverstrekking naar een levenslang 
en continu gezondheidsmanagement.

• Risico's: De snelle evoluties kunnen het in de toekomst voor sommige 
bedrijven moeilijker maken om hun hoge waarderingsniveaus te 
rechtvaardigen en hun marktposities te verdedigen tegen nieuwkomers, niet 
zelden afkomstig uit de technologiesector. Regulering (in het bijzonder m.b.t. 
het gebruik van gegevens) zou een belangrijk gevaar kunnen vormen voor de 
sector. 

Millennials

• Basisgedachte: Van millennials (geboren in de jaren '80 en '90) wordt vaak 
gezegd dat ze op een meer doelgerichte manier denken. Prestige en geld 
verdienen zijn voor hen niet noodzakelijk van prioritair belang. Ze hebben al 
meerdere financiële crisissen meegemaakt en ze zijn de eerste generatie die 
volop tegen de gevolgen van de klimaatverandering aankijkt. Om in te spelen 
op deze millennials moeten we een groter belang toekennen aan ESG-criteria 
(milieu, maatschappij, bestuur) binnen het beleggingsaanbod of aandacht 
hebben voor sectoren waarin ze sterk consumeren, zoals social media, 
entertainment en een aantal populaire merken.

• Belangrijke trends: Vier aspecten zouden in het bijzonder relevant kunnen 
blijken. Ten eerste, ongelijkheid: de hogere activaprijzen (bv. vastgoed), 
het kleiner aandeel van arbeid en het outsourcen van jobs, hebben voor 
millennials de kansen verkleind om rijkdom op te bouwen (behalve dan 
via erfenissen). Ten tweede, politiek: door het toenemende gewicht van 
millennials binnen de totale bevolking zijn ze beter in staat om de politieke 
agenda te beïnvloeden (o.a. rond de herverdeling van rijkdom). Ten derde, 
de vergrijzing van de bevolking: de kans is groot dat de belastingdruk voor 
millennials in de toekomst zal stijgen en dat ze langer zullen moeten werken. 
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Ten vierde is er het krimpen van de actieve bevolking: dit zou millennials een 
sterkere onderhandelingspositie kunnen bieden op de arbeidsmarkt en hen 
in staat kunnen stellen om hun werkomstandigheden in grotere mate zelf te 
bepalen (thuiswerk, evenwicht werk-privé).

• Risico's: Veel aandelen van bedrijven die een uitgesproken link vertonen 
met de millenniumgeneratie zijn 'groeiaandelen' die potentieel kwetsbaar 
zijn als er een einde zou komen aan de huidige context van lage rente. 
(Als de rentevoeten stijgen, dreigen ze te moeten afrekenen met hogere 
kapitaalkosten en een lagere waardering van toekomstige winsten). 
Bedrijven met een groot marktaandeel kunnen ook lijden onder een strakkere 
regelgeving in de toekomst. 

ESG

• Basisgedachte: De coronapandemie heeft ingrijpende maatschappelijke 
gevolgen en steeds meer beleggers vertonen een grotere interesse in ESG-
beleggingen (deze hechten veel belang aan maatschappelijke en ecologische 
impact en aan deugdelijk bestuur van bedrijven). De kapitaalinstroom naar 
duurzame fondsen was nooit eerder zo groot. Aangezien ESG-beleggingen 
bewezen hebben ook in crisistijden goed stand te houden, zal de integratie 
van ESG-criteria ook steeds belangrijker worden in het kader van risicobeheer. 
 
Naast financiële risico's, hechten regelgevers een groeiend belang aan de 
kwantificatie van milieurisico's, maatschappelijke risico's en risico's op het 
vlak van deugdelijk bestuur. Een voorbeeld hiervan is de EU-verordening van 
eind 2019 inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële 
dienstensector (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation).

• Belangrijke trends: Volgens sommige ramingen zouden ESG-activa de 
komende vijf jaar goed kunnen zijn voor 1/3 van alle activa onder beheer, 
maar dit cijfer houdt nog geen rekening met de groeiende impact van ESG 
op bedrijfsinvesteringen in het algemeen. We verwachten dat de Biden-
administratie in de VS zal fungeren als motor voor verandering inzake 
klimaat en ecologie en merkten dat de deelnemers aan de klimaatconferentie 
van Glasgow in november 2020 (ondertekenaars klimaatverdrag van 
Parijs) groeiende ambities vertonen met betrekking tot het indijken van de 
klimaatverandering.  
 
Het streven naar een netto nuluitstoot van broeikasgassen, het zoeken 
naar manieren om de transitie te financieren, het bieden van financiële 
ondersteuning aan de landen die het hardst geraakt worden door de 
klimaatverandering, en het mogelijk maken van een voor iedereen 
rechtvaardige transitie naar schone energie... het worden stuk voor stuk 
belangrijke uitdagingen.

• Risico's: Men schat dat zowat 20% van het MSCI World-beleggingsuniversum 
rechtstreeks blootgesteld is aan transitierisico's (beleid, aansprakelijkheid, 
technologie), inclusief het risico op ‘gestrande activa’ (die door gewijzigde 
(markt)omstandigheden plots veel minder waard blijken te zijn dan het bedrag 
waarvoor ze in de boeken staan). 

Verstandig beheer van schaarse middelen

• Basisgedachte: Zowel economische en technologische aspecten als de 
toenemende verstedelijking en regelgeving pleiten voor een rationeler beheer 
van schaarse middelen (resource stewardship). De focus op het ‘vergroenen’ 
van de afvalsector (terugwinnen, recycleren, hergebruiken, opwaarderen 
en verminderen) geeft aanleiding tot het ontstaan van nieuwe markten, tot 
wijzigingen in toeleveringsketens en tot hogere investeringsuitgaven.  



 CIO Insights
Hoopvolle signalen

In het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor 
toekomstige prestaties. Uw kapitaal kan in gevaar komen. Lezers dienen de disclaimers en risicowaarschuwingen aan het einde van dit 
document te lezen. Opgemaakt in maart 2021. 22

De wereldwijde markt voor afvalbeheer in zijn totaliteit (industrieel afval, 
afvalwater, duurzame verpakkingsoplossingen en elektronisch afval) wordt 
geraamd op zowat 1.000 miljard dollar. Subdomeinen waarin men kan 
beleggen, omvatten alternatieve energievormen en brandstoffen, producten 
en diensten die betrekking hebben op de waterwaardeketen, decarbonisatie 
(koolstofarm maken), digitalisering en de decentralisatie van de wereldwijde 
energiemarkt. 

• Belangrijke trends: Enerzijds is er een grotere interesse voor duurzaamheid in 
het algemeen onder impuls van de pandemie, anderzijds is er steeds meer en 
steeds strengere regelgeving. Elektronisch afval of e-waste is een specifiek 
probleem: in 2019 werd slechts 1/5 ervan ingezameld of gerecycleerd en 
volgens een studie van de United Nations University zou het volume aan 
e-waste tegen 2030 met bijna 40% kunnen toenemen. Intussen vertonen 
recyclagemarkten een forse groei: zo wijzen sommige prognoses op een 
wereldwijde groei van bijna 45% voor de recyclage van kunststoffen de 
komende vijf jaar.

• Risico's: Afvalbeheer hangt nauw samen met de conjunctuurevolutie en 
mogelijk zullen overheden en bedrijven veranderingen voor deze grote 
budgettaire post proberen uit te stellen. De omzetting van afval naar 
secundaire grondstoffen (bv. naar energie) is blootgesteld aan de volatiliteit 
van de grondstoffenprijzen.  

De blauwe economie

• Basisgedachte: De blauwe economie (het geheel van economische activiteiten 
gerelateerd aan oceanen, zeeën en kusten) wint aan belang in discussies over 
middelenbeheer en economische groei. De oceaaneconomie is naar omvang 
de 8ste economische sector wereldwijd. Ze genereert jaarlijks een waarde van 
2.500 miljard dollar aan goederen en diensten en de gecombineerde waarde 
van alle wereldwijde oceaanactiva samen wordt door het WWF geraamd op 
24.000 miljard dollar. 
 
In sommige landen in Zuidoost-Azië vertegenwoordigt de oceaaneconomie 
15 tot 20% van het totale bbp. Deze natuurlijke economische hulpbron staat 
evenwel onder toenemende druk door o.a. overbevissing en milieuvervuiling - 
zowat de helft van 's werelds koraalriffen is bijvoorbeeld al vernietigd.

• Belangrijke trends: De invoering van ambitieuze doelstellingen voor 
koolstofemissiereductie tegen 2030 en 2050 door de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) had al een rechtstreekse impact op de 
duurzaamheid van het maritieme milieu, doordat rederijen moesten 
overschakelen op nieuwe brandstoffen. De scheepvaartsector blijft ook 
streven naar efficiëntievoordelen in andere domeinen (route-optimalisatie, 
doorlooptijdverkorting, digitaliseren van data). Ook de mariene biotechsector 
beleeft een snelle opmars. Mariene organismen kunnen nuttig blijken bij de 
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor diverse aandoeningen. 

• Risico's: Beleggingen kunnen onderhevig zijn aan fenomenen die zich 
plots manifesteren ( tropische stormen, overstromingen), aan ‘tragere’ 
risico's (stijgen van de zeespiegel, zure regen, voedselveiligheid, afname 
biodiversiteit) en aan hefboomfactoren voor die risico's (vervuiling, 
overexploitatie, veranderingen in landgebruik).
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Macro-economische 
vooruitzichten

Bijlage 1

Vooruitzichten 2021 Vooruitzichten 2022

Bbp-groei (%)

VS* 5,0 3,8

Eurozone (waarvan) 3,5 4,5

Duitsland 3,0 4,0

Frankrijk 4,5 5,0

Italië 3,0 5,0

Spanje 4,5 6,5

VK 4,5 6,0

Japan 2,5 3,0

China 8,7 5,5

India 11,0 6,5

Rusland 3,0 2,5

Brazilië 3,0 2,4

Wereld 5,3 4,4

Consumptieprijsinflatie (%)

VS* 2,0 2,2

Eurozone 1,3 1,4

Duitsland 1,8 1,6

Japan -0,3 0,5

China 1,4 2,5

*Voor de VS bedraagt de bbp-groei van Q4 tot Q4 4,7% in 2021 en 3,2% in 2022.

*Voor de consumptieprijsinflatie (CPI) is de maatstaf de kern PCE (personal consumption expenditures) van dec. tot dec. – 

gemiddelde is 1,7% in 2021 en 2,0% in 2022; voor de algemene (PCE) (dec. tot dec.) is het cijfer 2,1% in 2021 en 2,3% in 2022 

– gemiddelde is 1,8% in 2021 en 2,1% in 2022. Vooruitzichten op 18 februari 2021.
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Vooruitzichten activaklassenBijlage 2

Vooruitzichten obligatierende-
menten en spreads eind maart 
2022
Verenigde Staten (Treasuries 
op 2 jaar)

0,35%

Verenigde Staten (Treasuries 
op 10 jaar)

1,50%

Verenigde Staten (Treasuries 
op 30 jaar)

2,20%

USD IG Corp (BarCap U.S. 
Credit)

80bp

USD HY (Barclays U.S. HY) 330bp

Duitsland (Schatz op 2 jaar) -0,70%

Duitsland (Bunds op 10 jaar) -0,30%

Duitsland (Bunds op 30 jaar) 0,20%

Verenigd Koninkrijk (Gilts op 
10 jaar)

0,60%

EUR IG Corp (iBox Eur Corp 
all)

80bp

EUR HY (ML Eur Non-Fin HY 
Constr.)

300bp

Japan (JGB op 2 jaar) 0,00%

Japan (JGB op 10 jaar) 0,15%

Obligaties Azië (JACI) 250bp

Overheidsobligaties op-
komende markten (EMBIG 
Div.) 

320bp

Obligaties opkomende mark-
ten (CEMBI Broad) 

300bp

Vooruitzichten FX eind maart 
2022

EUR vs. USD 1,15

USD vs. JPY 105

EUR vs. JPY 120

EUR vs. GBP 0,87

GBP vs. USD 1,32

USD vs. CNY 6,65

Vooruitzichten aandelenindexen 
eind maart 2022

Verenigde Staten (S&P 500) 4.100

Duitsland (DAX) 14.800

Eurozone (Euro Stoxx 50) 3.700

Europa (Stoxx 600) 415

Japan (MSCI Japan) 1.250

Zwitserland (SMI) 10.950

Verenigd Koninkrijk (FTSE 
100) 

6.750

Opkomende markten (MSCI 
EM)

1.500

Azië excl. Japan (MSCI Asia 
ex Japan)

1.000

Australië (MSCI Australia) 1.350

Vooruitzichten grondstoffen eind 
maart 2022

Goud (USD/ounce) 1.850

Olie (WTI op 12 maanden, 
USD/vat)

57

Vooruitzichten op 18 februari 2021.
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De Bloomberg Barclays US Aggregate Bonds Index omvat investment grade obligaties die in de VS 
verhandeld worden. 

Begrotingssaldi verwijzen naar het overschot aan overheidsinkomsten ten opzichte van de uitgaven 
voor een bepaalde periode. 

Kern- of onderliggende inflatie is een maatstaf voor inflatie die geen rekening houdt met 
componenten waarvan de prijs sterk kan schommelen (bv. energie). Deze componenten kunnen 
verschillen van land tot land.

De Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) is een index van JP Morgan die obligaties 
omvat die uitgegeven zijn door opkomende markten in Amerikaanse dollar.

De DAX is een beursindex die bestaat uit de 30 grootste Duitse bedrijven die genoteerd zijn op de 
beurs van Frankfurt; andere DAX-indexen omvatten een groter aantal bedrijven.

Duratie is een meetinstrument om de prijsgevoeligheid van een obligatie te meten tegenover 
renteschommelingen, uitgedrukt in het aantal jaar dat nodig is om een obligatie via haar interne 
kasstromen terug te betalen.

ESG-beleggingen streven milieu-, sociale en deugdelijk bestuur-doelstellingen na.

De Euro Stoxx 50-index weerspiegelt de prestaties van de belangrijkste aandelen of 'blue chips' in de 
eurozone en omvat de supersectorleiders in termen van marktkapitalisatie.

De Stoxx 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.

De FTSE 100 Index weerspiegelt de prestaties van de 100 grootste bedrijven die genoteerd zijn op 
de beurs van Londen.

Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven waarvan een bovengemiddelde winst- of omzetgroei 
wordt verwacht.

Het Internet of Things (IOT) bestaat uit computers en andere apparaten met ingebouwde elektronica 
waarmee ze gegevens kunnen verzamelen en delen.

Large cap, mid cap en small cap zijn termen die gebruikt worden om aandelen te differentiëren op 
basis van de omvang van de totale marktkapitalisatie van een bedrijf (exacte definities verschillen).

Millennials is een term die gebruikt wordt om te verwijzen naar mensen die geboren zijn in de jaren 
1980 en 1990, hoewel deze definitie kan variëren.

NTM staat voor 'next twelve months' (komende twaalf maanden) in de context van winst en dus 
koers-winstverhoudingen. 

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

Private equity verwijst naar fondsen of privébeleggers die rechtstreeks beleggen in bedrijven zonder 
beursnotering.

De S&P 500 Index omvat 500 toonaangevende Amerikaanse bedrijven die ongeveer 80% van de 
beschikbare Amerikaanse marktkapitalisatie vertegenwoordigen.

Een (yield) spread is het verschil tussen het rendement van twee beleggingen, doorgaans gebruikt 
om het rendement van obligaties te vergelijken.

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

Waardering probeert de aantrekkelijkheid van een actief te kwantificeren, bijvoorbeeld door te kijken 
naar de beurskoers van een bedrijf in verhouding tot zijn inkomsten.

West Texas Intermediate (WTI) is een soort ruwe olie die gebruikt wordt als maatstaf voor olieprijzen.

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.




