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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 maart 2022.
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Alsof 'leren leven met Covid' nog niet uitdagend genoeg was, hebben de 
oorlog in Oekraïne en de menselijke tol ervan het genezingsproces van de 
wereldwijde economie na de coronarecessie er allesbehalve gemakkelijker 
op gemaakt. Het lijkt er echter op dat de markten deze stormen nog steeds 
relatief goed kunnen doorstaan.

De forse stijging van de energieprijzen, de hardnekkige en langdurige verstoring van de 
toeleveringsketen en het tekort aan arbeidskrachten, hadden de inflatiecijfers over de hele wereld 
al doen toenemen tot niveaus die we in decennia niet meer hadden gezien. Bij het ingaan van 
2022 leek de hoop op een daling van het aantal omikrongevallen in de VS en in veel Europese 
landen ruimte te bieden om te voldoen aan de inhaalvraag, terwijl ook de volle orderboeken 
beloftevol waren voor de industriële sector.

Maar nu de internationale gemeenschap Rusland sancties opgelegd heeft en de bestaande 
tekorten door het conflict alleen maar in de hand worden gewerkt, zal de groei van de 
economische productie wellicht lager uitvallen. Dat wordt weerspiegeld in de prognoses in dit 
rapport. We verwachten vandaag dat de groei in de VS zowel in 2022 als in 2023 groter zal zijn 
dan in de eurozone. Dat is enerzijds te wijten aan de geografische nabijheid van het conflictgebied 
en anderzijds aan het structurele nadeel van Europa als 's werelds grootste netto-importeur van 
energie.

In de ontwikkelde economieën kan de reeds hoge inflatie nog verder toenemen, gezien de olie- en 
gasprijzenschok als gevolg van de oorlog.

Die hogere energieprijzen kunnen de consumptie van gezinnen doen bekoelen, waardoor het 
economische herstel kan worden vertraagd. Hoewel het algemene economische klimaat gunstig 
zou moeten blijven, kan het spookbeeld van een tijdelijke periode van stagflatie in de ontwikkelde 
markten op korte termijn niet worden uitgesloten.

Azië zou in theorie profijt moeten halen uit een aantrekking van de wereldhandel, aangezien de 
heropening van steeds meer economieën kan leiden tot een aanhoudende periode van robuuste 
vraag. Een groot deel van Azië bevindt zich immers nog steeds in een relatieve lockdown, 
waardoor de economische activiteit nog ver onder het pre-Covid-niveau ligt. Dat gezegd zijnde, 
is het mogelijk dat de huidige tegenwind voor groei (d.w.z. de vraag) in Europa de positieve 
handelsimpuls die velen vóór de huidige crisis in Oekraïne hadden verwacht, op de lange baan zal 
schuiven.

Vóór de invasie in Oekraïne begonnen economieën stilaan grip te krijgen op de recente schokken 
aan de aanbodzijde, waaronder de coronapandemie, de verstoorde handelsbetrekkingen tussen 
de VS en China, en de hogere energieprijzen. Amerikaanse en Europese bedrijven maakten 
toen ook gewag van een over het algemeen zeer robuuste vraag die de productiecapaciteit ruim 
oversteeg. Heel wat bedrijven zijn nog steeds van plan om hun productie op te drijven en extra 
personeel aan te werven, wat de lonen omhoog kan drijven. Die hogere kosten zouden dan worden 
doorgerekend aan de klant. Er lijkt nog geen sprake te zijn van een bestendige verslechtering van 
de vooruitzichten van bedrijven, hoewel er in de toekomst toch enige neerwaartse correcties te 
verwachten vallen.

Tot slot blijft de decarbonisatie van economieën een hardnekkige inflatiemotor, met name door de 
CO2-heffing en onderinvestering in traditionele energiebronnen.

De centrale banken staan nu voor een dilemma. Het ziet er immers niet naar uit dat de prijsdruk 
snel zal afnemen, terwijl de economieën in het licht van de tanende financiële omstandigheden en 
toenemende risico's voor groei voldoende liquiditeit nodig hebben.
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Het monetaire beleid zal niet evident zijn en wellicht steeds meer gedreven worden door data 
en afhankelijk zijn van hoe het conflict evolueert. Voor de rente op overheidsobligaties lijkt het tij 
alvast gekeerd. Die is de afgelopen weken aanzienlijk gestegen en zal dat naar verwachting blijven 
doen als gevolg van de blijvende inflatiedruk en de reactie van de belangrijkste centrale banken.

Obligaties lijken redelijk goed geplaatst om deze specifieke storm te trotseren. Met sterke 
kasposities op de balans en wanbetalingspercentages die lager zijn dan ooit, blijft het er voor 
obligaties van ontwikkelde markten fundamenteel goed uitzien. De argumenten voor obligaties 
van opkomende markten blijven intact. Er zijn echter periodes van technische verkoopdruk te 
verwachten, wanneer het risicosentiment zou verslechteren als gevolg van de conflictsituatie of 
andere factoren, zoals inflatiepieken en/of maatregelen van de centrale banken.

We blijven voorzichtig positief ten opzichte van aandelen. Ondanks de stijgende rente blijft de 
lage of vaak negatieve reële rente (gezien de hogere inflatie) het TINA-argument ('there is no 
alternative' – er is geen alternatief) ondersteunen en blijven de winstvooruitzichten positief. De 
onzekerheid rond onze vooruitzichten is echter aanzienlijk toegenomen en de kans is groot dat de 
hoge volatiliteit op de aandelenmarkten nog enige tijd zal aanhouden. Ook van de risk-on/risk-off 
rotaties op de aandelenmarkten zijn we wellicht nog niet meteen verlost. Hoewel de reële rente, 
zoals reeds opgemerkt, in veel gevallen naar verwachting licht negatief zal blijven over een horizon 
van 12 maanden, zal deze wellicht sterk fluctueren en zowel afhankelijk zijn van data als van de 
houding van de Federal Reserve.

De volatiliteit is tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne nog steeds groot en 
fundamenteel gezonde beleggingen hebben als gevolg van brede risk-off bewegingen mogelijk 
al meer geleden dan hun intrinsieke waarde doet vermoeden. Mettertijd zouden zich echter 
interessante beleggingskansen moeten voordoen.

De bullmarkt voor grondstoffen blijft woeden, met olieprijzen die door de lage voorraden verder 
omhoog worden gejaagd. De olie- en gasprijzen zullen naar verwachting ook hoog blijven door 
de mogelijke verstoring van de bevoorrading vanuit Rusland en de aan sancties gerelateerde 
onzekerheden.

Goud blijft relevant door de negatieve reële rente en de rol van het edelmetaal als vluchthaven 
in crisistijden. We blijven positief ten aanzien van vastgoed, waarbij residentieel en industrieel 
vastgoed aan de voorwaarden lijkt te voldoen om een relatief aantrekkelijk rendement op te 
leveren.

De valutamarkten reageren dan weer in steeds grotere mate op de geopolitieke situatie, terwijl 
monetaire factoren na verloop van tijd weer aan relevantie kunnen winnen.

Strategische activa-allocatie blijft de basis van onze beleggingsbenadering. In deze ongeziene 
tijden, waarin elke prognose onderhevig is aan een hoge mate van onzekerheid, kan het belang 
van risicobeheer en diversificatie niet worden overschat. Zoals u in onze Outlook 2022 kon 
lezen, zijn we van mening dat geopolitieke kwesties de kapitaalmarkten zullen blijven bepalen. 
Risicopremies blijven een realiteit en moeten in beleggingsstrategieën worden meegenomen.

Kortom, beleggers moeten streven naar een passende strategische activa-allocatie en mogen zich 
niet laten meeslepen door de stormen die de markten kunnen verstoren, maar resoluut blijven 
focussen op de langere termijn.

http://www.deutschewealth.com
http://www.deutschewealth.com
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Update macro-economie en 
activaklassen

Figuur 1: De angstbarometer (VIX-index)

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van maart 2022.
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Politiek: gedeelde pijn

De afgelopen jaren waren de VS en China de hoofdrolspelers in de concurrentieslag tussen 
verschillende sociale en economische systemen voor bronnen, handelscontracten, technologisch 
leiderschap en geopolitieke invloed. Vandaag staan Rusland en Europa dan weer duidelijk op de 
voorgrond.

De recente escalatie van het conflict tussen Rusland en Oekraïne in de vorm van een 
grootschalige invasie, heeft geleid tot uitgebreide sancties door de internationale gemeenschap. 
Volgend op de beslissingen op regeringsniveau, verbraken tal van bedrijven vervolgens hun 
banden met Rusland. Blootstelling van bedrijven aan Rusland en Russische activa wordt nu 
geanalyseerd en zal her en der worden afgestoten. De aankoop van Russische grondstoffen 
is vaak aan beperkingen onderhevig, omdat er onzekerheden zijn over de gevolgen ervan. De 
omvang van de verdere sancties zal naar verwachting afhangen van hoe de oorlog zich verder 
ontwikkelt. De prijzen van Russische en Oekraïense exportgoederen zoals energie, metalen en 
maïs zijn de afgelopen maanden gestegen, waardoor de inflatiedruk nog groter is geworden en er 
aanvullende fiscale maatregelen zijn genomen.

01

Intussen is de Amerikaanse regering in haar concurrentiestrijd met China bezig met een analyse 
van de resultaten van het 'phase one'-handelsakkoord tussen beide landen. Hoewel de Chinese 
aankopen niet aan de afgesproken doelstellingen voldeden, lijkt een nieuwe tarievenronde 
onwaarschijnlijk. De Amerikaanse vraag is immers groot en aanvullende sancties of invoertarieven 
zouden de inflatiedruk in de VS alleen maar versterken. Niettemin zijn er onlangs nieuwe bedrijven 
op de Amerikaanse zwarte lijst geplaatst.

Een groot verschil tussen de twee systemen is de manier waarop ze het coronavirus aanpakken. 
China blijft vasthouden aan zijn zero Covid-strategie, wat een van de factoren is van het langzame 
herstel in de wereldwijde toeleveringsketens. In de VS en de meeste Europese landen zijn de 
versoepelingen van de coronamaatregelen wél al merkbaar in het bedrijfssentiment. 

 Mediaan VIX sinds 'risk-off' (Covid)Mediaan VIX 5 jaarVIX-angstbarometer
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Het coronabeleid, de bestrijding van de inflatiedruk en de overheidsschuld zullen 
belangrijke thema's zijn tijdens de aanstaande Franse presidentsverkiezingen in april en 
parlementsverkiezingen in juni, maar ook bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november. 

Als de Amerikaanse midterms zouden uitdraaien op een Republikeinse meerderheid, kunnen 
beslissingen om aanvullende of strengere regels op te leggen – met name in de financiële en 
technologische sector – bemoeilijkt worden. In de EU liggen initiatieven in het kader van de 
klimaatverandering en regelgeving met betrekking tot marktdominantie, antitrustprocedures en 
gegevensbescherming op de gesprekstafel. Wat China betreft, verwachten we dat de marktstress 
door regelgevende activiteiten, onder andere om de doelstelling van 'gemeenschappelijke 
welvaart' te bevorderen, tegen het einde van het jaar zal afnemen.

De Russische invasie in Oekraïne heeft geleid tot 
uitgebreide sancties van overheidswege en de 
verbreking van zakelijke banden.

Politiek: gedeelde pijn

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o In de financiële markten staat de geopolitieke situatie momenteel 
centraal, waardoor de volatiliteit toeneemt

 o De nasleep van de coronacrisis, ongelijkheid, klimaatverandering 
en digitale transformatie blijven prioritaire thema's

 o Er staan belangrijke verkiezingen op de agenda, vooral de 
Amerikaanse midterms in november
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Economieën: lopen warm

Figuur 2: Reëel bbp (geïndexeerd)

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van maart 2022.
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Waar de groei in de VS al lang teruggekeerd is naar de trend van vóór de crisis, ligt het bbp van 
veel landen in de eurozone nog steeds onder het niveau van eind 2019. De kans is dus groot 
dat de groeicijfers in de eurozone relatief fors zullen aantrekken wanneer de economische 
activiteit weer normaal wordt. Het escalerende conflict in Oekraïne zou het herstel echter kunnen 
vertragen. Hogere energieprijzen wegen immers zwaar op de koopkracht van gezinnen, waardoor 
de consumptiegroei wordt afgeremd. Tegelijkertijd zal de Europese economie profiteren van de 
fiscale stimulans van het NextGenerationEU-fonds. Daarvan is reeds een omvangrijk bedrag 
ingezet ter ondersteuning van digitaliserings- en klimaatbeschermingsprojecten. In de VS 
daarentegen groeit de onzekerheid over de vraag of het geplande infrastructuurprogramma van 
de regering-Biden zal worden goedgekeurd. Als het programma wordt verworpen, zou de fiscale 
stimulus voor 2022 die daarmee gepaard gaat, weleens met een sisser kunnen aflopen. Omdat 
de Europese economieën zwaarder getroffen worden door de crisis in Oekraïne, zal de bbp-groei 
in de eurozone tegenover vorig jaar naar verwachting sterker vertragen dan in de VS. Hoewel 
verschillende opkomende markten ook een groeivertraging kunnen ervaren, zal het niveau over de 
lange termijn wellicht behoorlijk blijven. In China ziet het ernaar uit dat de nog steeds onwrikbare 
zero Covid-maatregelen en de baisse in de vastgoedsector de kortetermijngroei in 2022 
zullen afremmen, hoewel de regering en de centrale bank al stimuleringsmaatregelen hebben 
goedgekeurd.

Gezien de nog steeds relatief sterke wereldwijde groei en het aanhoudende aanbodtekort in 
verschillende sectoren, blijft het risico van oververhitting met forse prijsstijgingen in afzonderlijke 
sectoren bestaan. In een vrij krappe arbeidsmarkt zouden de tekorten kunnen blijven toenemen, 
waardoor de lonen sneller zouden stijgen.

In het scenario waarin de handel in fossiele brandstoffen tussen Rusland en Europa tot stilstand 
zou komen en de energieprijzen zouden pieken, verwachten onze analisten dat de Europese 
economie in een technische recessie zou terechtkomen (twee opeenvolgende kwartalen van 
negatieve bbp-groei). Dat zou te wijten zijn aan een onvermijdelijke uitval van de industriële 
productie, een achteruitgang van het consumenten- en bedrijfssentiment en een negatief domino-
effect op andere sectoren. Oost-Europa en Duitsland zouden in dat scenario, wegens hun grote 
energieafhankelijkheid van Rusland, het hardst getroffen worden.

Mochten de risico's afnemen, dan zou dat de macro-omgeving voor referentieoverheidsobligaties 
vermoedelijk weer bemoeilijken. Robuuste groeipercentages maken stijgende rentevoeten en 
rendementen namelijk waarschijnlijker.

DuitslandEurozoneVS
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Economieën: lopen warm

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Economisch herstel vertraagt door de impact van de oorlog in 
Oekraïne

 o Sterkere groei in de VS dan in de eurozone

 o Macro-omgeving voor obligaties blijft moeilijk naarmate 
rentevoeten en rendementen stijgen

Figuur 3: Prognoses bbp (%)

Bron: Deutsche Bank AG. Prognoses van 3 maart 2022.
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Azië: het oog van de tijger

De verwachting was – en is nog steeds – dat de exportgerichte economieën in Azië het grootste 
voordeel zullen halen uit het herstel van de wereldhandel. De oorlog in Oekraïne en de hogere 
energieprijzen vormen echter duidelijke neerwaartse risico's voor deze groeiverwachtingen. De 
potentiële impact op de bbp-groei en op de inflatie in de verschillende Aziatische economieën zal 
variëren, voornamelijk naargelang het exportaandeel binnen het bbp en de afhankelijkheid van 
energie-invoer. Minder gespannen toeleveringsketens en diepere negatieve 'output gaps' (verschil 
tussen feitelijke productie en productiepotentieel) als reactie op strengere coronamaatregelen 
hebben de regio in vergelijking met andere regio's minder kwetsbaar gemaakt voor inflatiedruk. 
Aangezien de Amerikaanse rente en obligatierendementen altijd al belangrijke factoren geweest 
zijn voor Aziatische valutawaarden en rentevoeten, zullen de centrale banken in Azië in de loop 
van het jaar evenwel niet stil blijven staan, maar geleidelijk weer aanknopen met een normale 
situatie. In tegenstelling tot eerdere hiking cycles in de VS, lijken de centrale banken in de regio 
– met uitzondering van China – deze keer echter meer speelruimte te hebben en hoeven ze de 
Federal Reserve niet per se voor te zijn of ermee in de pas te lopen. De Bank of Korea heeft sinds 
oktober 2021 bijvoorbeeld al drie keer een renteverhoging doorgevoerd en Zuid-Korea zal deze 
keer wellicht een van de eerste Aziatische economieën zijn die zijn periode van renteverhogingen 
voltooit.

In China heeft een strikte zero Covid-strategie geleid tot hernieuwde bewegingsbeperkingen en 
is de particuliere consumptie zwakker dan verwacht. Het conflict in Oekraïne zorgt voor extra 
neerwaartse risico's voor de Chinese groeivooruitzichten, voornamelijk als gevolg van de hogere 
kostprijs van ingevoerde energie. Om die reden hebben we onze prognose voor de bbp-groei in 
China voor 2022 naar beneden bijgesteld van 5,3% naar 4,5%. Onlangs heeft de Chinese regering 
haar werkverslag ingediend bij het Nationale Volkscongres. Daarin is de jaarlijkse groeidoelstelling 
vastgesteld op 'ongeveer 5,5%'. Deze doelstelling is niet makkelijk om te verwezenlijken, waardoor 
bijkomende steunmaatregelen nodig zullen zijn.

De gemiddelde prijs van een nieuwe woning in de 70 grootste steden van China is in januari 
licht gestegen, maar lagere investeringen en dalende verkopen in de vastgoedsector kunnen 
in de nabije toekomst niet worden uitgesloten. Hoewel de gespannen liquiditeitssituatie in de 
vastgoedsector voorlopig kan aanhouden, verwachten we niet dat Peking zich direct zal inlaten 
met de afhandeling van wanbetalingen. De shake-out in de markt zal naar verwachting dan 
ook op lokaal niveau plaatsvinden, waarbij doorgaans beter gekapitaliseerde staatsbedrijven 
vastgoedprojecten zullen overnemen van hun private concurrenten die in moeilijkheden verkeren. 
We verwachten dat de People's Bank of China (PBoC, de Chinese centrale bank) voor Chinese 
banken verdere liquiditeitsversoepelingen zal invoeren, alsook aanvullende renteverlagingen 
om de consumentenvraag te stimuleren en kapitaalinvesteringen te versterken. Nu sommige 
dienstensectoren onder druk staan door Covid en de technologiesector opnieuw onder de loep 
wordt genomen, lijkt een voorzichtige kortetermijnbenadering echter nog steeds aangewezen.

Figuur 4: China – kredietimpuls aan de betere hand

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van maart 2022.
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Azië: het oog van de tijger 

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft heterogene effecten 
op de groei in Aziatische opkomende markten

 o Groeiuitdagingen leiden ertoe dat we onze bbp-prognose voor 
China naar beneden bijstellen

 o Hoge olieprijzen wegen op de groeivooruitzichten in India; de 
Indiase nationale bank zou ondersteuning kunnen bieden

Door de grote blootstelling van India aan de invoer van ruwe olie (goed voor 28% van hun totale 
invoer in 2020), verwachten we een negatieve impact op de bbp-groei als de olieprijzen op hun 
huidige peil blijven of verder de pan uitswingen.

Hogere olieprijzen zullen ongetwijfeld een negatief effect hebben op de inflatie, fiscaliteit 
en dynamiek van de lopende rekening van het land. Daardoor zou de Indiase centrale bank 
idealiter proactief moeten optreden om het monetaire beleid te normaliseren. Gezien de 
voorkeur van de centrale bank voor een soepel monetair beleid, is de kans echter reëel dat ze de 
huidige stijging van de olieprijzen beschouwt als een groter risico voor de groei, waardoor het 
normaliseringsproces verder zou worden vertraagd.

Volgens het onlangs gepubliceerde begrotingsplan voor 2022/23 wil de Indiase centrale regering 
het aanhoudende economische herstel ondersteunen door haar investeringskader ten opzichte 
van het huidige begrotingsplan met 35% te verhogen. Het investeringspakket van zo'n 100 miljard 
dollar zal gebruikt worden voor maatregelen zoals de uitbreiding van het (spoor)wegennet en 
projecten rond zonne-energie.
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Inflatie: de olifant in de kamer

De stijging van de energieprijzen, het tekort aan arbeidskrachten en de verstoring van 
toeleveringsketens en van het containervervoer hebben de inflatie de hoogte ingejaagd, en dat tot 
een niveau dat we in decennia niet meer hebben gezien. De consumentenprijsinflatie overschreed 
de drempel van 7% in de VS en liep in de eurozone op tot boven de 5%. De olifant in de kamer (zie 
onze Outlook voor 2022) is losgeslagen en zou weleens moeilijk te stoppen kunnen zijn.

Het economische herstel heeft geleid tot een toename van de vraag naar goederen en diensten. 
Tegelijkertijd kampt de wereld na corona met enkele aanbodbeperkingen. En het aanbod is 
iets waar centrale banken weinig vat op hebben. Deze problemen in de toeleveringsketen 
worden verder in de hand gewerkt door de sancties tegen Rusland en het feit dat bedrijven 
hun activiteiten in Rusland hebben stopgezet. Bovendien belemmeren tekorten aan platina, 
palladium en zelfs neon de productie van tussenproducten. Ook de diensteninflatie gaat 
omhoog. Op dat vlak komt overigens een van de diepere gevolgen van de coronacrisis tot 
uiting: het tekort aan arbeidskrachten. De arbeidsparticipatie in de VS zit nog niet op het niveau 
van vóór de crisis en in Europa is de werkloosheid gedaald tot onder het niveau van vóór de 
pandemie. Voorts geeft een kwart van de bedrijven aan dat hun productie beperkt wordt door 
de schaarste aan arbeidskrachten. Door de lage werkloosheid neemt de onderhandelingspositie 
van vakbonden toe. Veel zal afhangen van de vraag of werkgevers en werknemers zich meer 
zorgen maken over de economische onzekerheid, dan wel over de inflatievooruitzichten. Hoewel 
we verwachten dat sommige inflatiefactoren zullen afzwakken (de stijging van de energieprijzen 
zou op middellange termijn moeten vertragen), zullen problemen op langere termijn, zoals de 
krimpende beroepsbevolking en het groeiende aandeel van het bbp dat gegenereerd wordt door 
arbeidsintensieve diensten, wellicht blijven bestaan. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de inflatie 
de komende jaren zal zakken naar het niveau van vóór de pandemie.

CPI VS (jaarbasis) 
CPI VK (jaarbasis)

CPI eurozone ( jaarbasis) CPI Japan (jaarbasis) 
CPI China ( jaarbasis)

Figuur 5: Consumentenprijsindexen (op jaarbasis)

Bron: Deutsche Bank AG, Refinitiv Datastream. Gegevens van 28 februari 2022.
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Door het aanbodtekort (zowel qua materialen als 
arbeidskrachten) zal de inflatie waarschijnlijk 
hoog blijven.
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Inflatie: de olifant in de kamer

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o De aanhoudend hoge inflatie leidt tot hogere rente en bedrijven 
proberen hun hogere kosten door te rekenen

 o Inflatie heeft uiteenlopende gevolgen voor activaklassen

 o Greenflation speelt ook een rol in de inflatievooruitzichten op 
langere termijn

Inflatie heeft meerdere gevolgen voor de activaklassen. In reëel rendement blijft zij een uitdaging 
voor beleggingen in nominale obligaties, vooral wanneer ook een rentestijging voor tegenwind 
zorgt. Bedrijven proberen hun hogere kosten door te rekenen en wie daarin slaagt, zou zijn marges 
moeten kunnen vrijwaren. Maar stijgende inflatie gaat vaak gepaard met renteverhogingen, wat 
een uitdaging is voor multiples (financiële ratio's die de waarde van bedrijven aangeven). De 
decarbonisatie (het koolstofneutraal maken) van de economie heeft ook gevolgen voor de inflatie, 
althans op korte termijn via enerzijds de CO2-heffing en anderzijds ook de onderinvestering 
in traditionele energiebronnen. Op langere termijn kan de decarbonisatie echter deflatoir zijn, 
wanneer de schaalvoordelen van hernieuwbare energiebronnen de overhand krijgen.



 CIO Insights
Veel stormen te doorstaan

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 maart 2022. 12

Monetair beleid: angst voor de omschakeling

In onze Outlook voor 2022 gaven we aan dat het perspectief van een hogere inflatie een uitdaging 
vormde voor de centrale banken. Die zouden mogelijk achter de feiten aanlopen in plaats van een 
proactieve houding aan te nemen. Nu inflatie opnieuw de kop opsteekt, en potten breekt, hebben 
de centrale banken (en met name de Federal Reserve) afstand genomen van de verhaallijn dat de 
piekende inflatie van voorbijgaande aard zou zijn. De inflatierecords hebben hen ertoe aangezet 
hun monetaire koers te herbekijken, ondanks nieuwe definities zoals 'average inflation targeting'. 
De centrale banken kijken door het conflict in Oekraïne tegen een extra uitdaging aan. Ze staan 
immers zo goed als machteloos tegenover inflatiepieken als gevolg van aanbodschokken.

Toch zal de Fed de ingeslagen weg naar verwachting voortzetten, aangezien de oorlog in Oekraïne 
een minder directe impact heeft op de VS.

Voor de Europese Centrale Bank zijn de uitdagingen daarentegen groter. Naast de stijgende 
inflatie heeft ze ook te kampen met een economische vertraging en moet ze streven naar 
financiële stabiliteit. Over het algemeen zal de ECB vasthouden aan haar 'sequencing'-
benadering, waarbij eerst de aankoop van activa wordt beëindigd (onlangs werden plannen 
bekendgemaakt om het programma voor de aankoop van activa versneld af te bouwen) en 
vervolgens de rente wordt verhoogd.

De Fed zal haar beleidsrente in 2022 wellicht nog vier keer met telkens 25 basispunten verhogen, 
terwijl een zekere data-afhankelijkheid blijft bestaan. Naar verwachting zullen in 2023 dan nog 
drie verdere verhogingen volgen. Een afnemend economisch momentum en een lagere inflatie 
kunnen de hiking cycle stoppen, maar hogere inflatieverwachtingen kunnen ook vragen om meer 
compensatie in termen van renteverhogingen. Bovendien zal de Fed later dit jaar wellicht haar 
balans beginnen afbouwen. Centrale banken bevinden zich hier op onbekend terrein, nu ze een 
ultra-expansief monetair beleid en de uitbreiding van hun balans achter zich laten, terwijl ook de 
overheidsschuld is toegenomen. De laatste keer dat de Amerikaanse inflatie zo hoog was, lag de 
verhouding tussen de Amerikaanse overheidsschuld en het bbp veel lager. Voorstanders van de 
'moderne geldtheorie' zouden wel eens voor moeilijke tijden kunnen staan.

05

Figuur 6: Prognoses van de Federal Reserve Board gouverneurs voor de Amerikaanse 
beleidsrente

Bron: Federal Open Market Committee, Deutsche Bank AG. Gegevens van 16 maart 2022.
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De nieuwe context en de overgang van kwantitatieve versoepeling naar kwantitatieve verkrapping 
zorgden voor hogere obligatierendementen, die naar verwachting zullen aanhouden. De spreads 
zijn echter ook groter geworden en een stijlrotatie van groei- naar waardeaandelen is ingezet. De 
verschuiving in het monetaire beleid kan een aantal gevestigde beleggingsbenaderingen in een 
schemerzone brengen, naarmate de jacht op rendement minder intens wordt.

Monetair beleid: angst voor de 
omschakeling
Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Hardnekkige inflatie heeft geleid tot een beleidswijziging van de 
centrale banken

 o Van kwantitatieve versoepeling naar kwantitatieve verkrapping

 o Het nieuwe monetaire beleid heeft een invloed op de 
beleggingsstijl van aandelen (waarde vs. groei) en op 
obligatierendementen
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Obligaties: drijfzand

2022 was voor obligaties al een jaar vol uitdagingen. De wispelturige context die we voorspelden 
binnen deze activaklasse, heeft geleid tot een grotere volatiliteit en een aanvankelijk stijgende 
tendens voor rendementen in de VS en Europa.

Uiteindelijk zal het rendement wellicht blijvend worden aangedreven door de normalisering 
van het monetaire beleid in de toekomst, vooral nu de centrale banken de rente beginnen te 
verhogen en hun balans beginnen af te bouwen. Terwijl het rendement over kortere looptijden 
invloed zal ondervinden van de verwachte wijziging van de beleidsrente op korte termijn, 
zullen overheidsobligaties op langere termijn zich laten leiden door veranderingen in de 
verwachte 'terminal rate' (ook neutrale of natuurlijke rente genoemd) en de snelheid waarmee de 
kwantitatieve verkrapping (de afbouw van de balans) zich zal voltrekken. Een belangrijke aanname 
voor alle activaklassen is dat de reële rente over een horizon van twaalf maanden wellicht negatief 
zal blijven.

06

Figuur 7: De reële rente zal naar verwachting licht negatief blijven

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van 29 maart 2022.
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Een minder accommoderend monetair beleid zal gevolgen hebben voor de rentestructuur. 
We verwachten dat de rentecurve zal afvlakken, waarbij het rendement op kortlopende 
overheidsobligaties sterker zal stijgen dan dat op langerlopende.

De vooruitzichten voor de spreads van perifere obligaties in de eurozone zijn enigszins 
tegenstrijdig. De groei en het expansieve begrotingsbeleid, waaronder het NextGenerationEU-
herstelfonds (NGEU), zullen de komende twaalf maanden wellicht een ondersteunende rol 
blijven spelen. Anderzijds zou het vooruitzicht van een stijgende beleidsrente en verminderde 
ondersteuning van het monetaire beleid als gevolg van de aflopende programma's voor de activa-
aankopen, kunnen leiden tot grotere spreads tussen de kern en de periferie. De herinvesteringen 
van de centrale banken in activa en de belofte van de ECB om versnippering te voorkomen, 
zouden een substantiële toename van die spreads moeten voorkomen, maar we verwachten geen 
terugkeer naar de lage spreads van vorig jaar.

Reële rente op 10 jaar in VS
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Fundamenteel blijven de liquiditeiten op de balans van investment grade-obligaties (IG) in 
Amerikaanse dollar hoog, wat de financieringsbehoefte zou moeten beperken. Een groot aantal 
rijzende sterren zou echter voor extra aanbod op de markt kunnen zorgen, wat dit segment 
technisch minder aantrekkelijk zou maken. Voor investment grade-obligaties in euro komt er dit 
jaar vrijwel zeker een einde aan de onschatbare steun van de ECB via haar aankoopprogramma 
voor de bedrijfssector. De afname van obligaties met een negatief rendement in dit segment zal 
echter wellicht leiden tot een grotere instroom van institutionele beleggers, waardoor de spreads 
de komende twaalf maanden naar verwachting zullen verkleinen.

Het high yield-segment (HY) in zowel de Amerikaanse dollar- als de euro-markt bevindt zich 
momenteel fundamenteel in een zeer sterke positie. De wanbetalingspercentages in beide 
markten waren in 2021 ongezien laag (0,5% voor USD HY en 0,7% voor EUR HY). Hoewel deze 
percentages in beide regio's naar verwachting tot zo'n 1% zullen stijgen, mag dit niet als iets 
negatiefs worden gezien, doordat ze van een dergelijk laag niveau komen. Niettemin heeft de 
neiging van beide centrale banken om hun beleid te verkrappen – in lijn met onze verwachtingen – 
de volatiliteit van de rente opgedreven en bijgevolg de spreads vergroot. Aangezien dit echter een 
overreactie lijkt, verwachten we dat de spreads weer kleiner zullen worden.

We zijn van mening dat de vooruitzichten voor obligaties van opkomende markten op middellange 
termijn aantrekkelijk zijn, terwijl ze op korte termijn overschaduwd worden door hoge inflatiecijfers 
en onzekerheden als gevolg van de huidige geopolitieke spanningen. Overheidsobligaties van 
opkomende markten zullen wellicht profiteren van een solide groei van het bbp en ook de hoge 
grondstofprijzen en een herstel van het toerisme zouden voor ruggensteun moeten zorgen.

Hoewel de activaklasse naar verwachting invloed zal blijven ondervinden van geopolitieke 
kwesties, zou het ontbreken van een dominant individueel landgewicht deze idiosyncratische 
risico's onder controle moeten houden en de algemene spreads moeten verlagen.
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Figuur 8: Prognoses obligaties voor eind maart 2023

Bron: Deutsche Bank AG. Prognoses op 3 maart 2022.

Obligaties: drijfzand

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  De reële rente zal het komende jaar wellicht negatief blijven

 o Spreads van investment grade-obligaties worden de komende 12 
maanden kleiner

 o  Vlakkere rentecurve verwacht naarmate het monetaire beleid 
verkrapt
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Figuur 9: Prognoses aandelenindexen voor eind maart 2023

Bron: Deutsche Bank AG. Prognoses van 3 maart 2022.

Aandelen: realistisch vs. reëel rendement

In het licht van de recente ontwikkelingen hebben we onze prognoses voor de aandelenmarkten 
in het algemeen naar beneden bijgesteld. Voor de meeste aandelenmarkten zien we echter nog 
steeds een behoorlijk opwaarts potentieel. Hoewel de prestaties van de aandelenmarkten op korte 
termijn grotendeels zullen afhangen van de evolutie van het conflict in Oekraïne, de impact van 
de sancties tegen Rusland en mogelijke Russische vergeldingsmaatregelen, blijven we op langere 
termijn om twee redenen voorzichtig positief ten aanzien van deze activaklasse: 

01 In onze rendementsprognoses gaan we ervan uit dat de reële rente in de nabije 
toekomst negatief zal blijven. Het TINA-argument ('there is no alternative' – er is geen 
alternatief) blijft dus van toepassing. Niettemin denken we dat de multiples (financiële 
ratio's die de waarde van bedrijven aangeven) hun hoogtepunt voor de cyclus hebben 
bereikt.

02 Onze groeiprognose van eencijferige winst per aandeel voor 2022 lijkt ons een veilige 
aanname. Bedrijven hebben immers tot nu toe aangetoond dat ze hoge winstmarges 
kunnen handhaven door de stijgende kosten door te rekenen aan de klant. We 
merken op dat, ondanks de onrust op de markt, analisten de winstverwachtingen 
voor het volledige jaar 2022 in grote lijnen hebben verhoogd, aangezien de directe 
winstblootstelling aan Rusland en Oekraïne beperkt is en geconcentreerd is in 
Europese bedrijven.

07



 CIO Insights
Veel stormen te doorstaan

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 maart 2022. 18

We houden vast aan onze neutrale waardering voor alle aandelenregio's. Nadat ze relatief harder 
getroffen werden door de snelle stijging van de reële rente, hebben Amerikaanse aandelen 
sinds de invasie in Oekraïne relatief goed standgehouden. Dat is te danken aan de beperkte 
blootstelling van Amerikaanse bedrijven en een ommekeer van de eerdere rentebeweging. We 
verwachten voor Amerikaanse aandelen een stijging van minder dan 10% vanaf het huidige 
niveau, ondersteund door een opleving van de economische indicatoren zodra de knelpunten in 
de toeleveringsketen opgelost geraken en de economie na de omikrongolf weer opengaat.

Hoewel de winst-per-aandeelgroei van de S&P 500 zich normaliseerde in vergelijking met de 
voorgaande kwartalen, lag de winst per aandeel in het vierde kwartaal nog steeds meer dan 
20% boven de trend. Geruststelling over het vermogen van Amerikaanse zwaargewichten om in 
onzekere tijden torenhoge winsten te blijven genereren, zou de S&P 500 moeten helpen om weer 
aan kracht te winnen.

Figuur 10: Winstcycli bepalen S&P 500

Bron: Deutsche Bank AG, Refinitiv Datastream, National Bureau of Economic Research (NBER). Gegevens van 
25 februari 2022.
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De Europese aandelenmarkten zullen wellicht nog enige tijd onder druk blijven staan door de 
nabijheid van het conflict, de grotere energieafhankelijkheid en de kwetsbaarheid voor sancties en 
mogelijke represailles.

Nu de financiële voorwaarden accommoderend blijven en de begrotingsuitgaven worden 
opgevoerd, zien we echter nog steeds opwaarts potentieel voor de Europese aandelenmarkten. 
We verwachten echter dat de marktvolatiliteit hoog zal blijven, gezien de onzekerheden rond de 
oorlog in Oekraïne.

Recessie volgens NBER S&P 500-koers (links) Geschatte winst per aandeel 
voor de volgende 12 maanden
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Aandelen: realistisch vs. reëel rendement

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o We hebben onze prognoses naar beneden bijgesteld, maar zien 
voor de meeste aandelenmarkten nog steeds een behoorlijk 
opwaarts potentieel

 o  Risicobeheer zal de sleutel zijn om het hoofd te bieden aan 
de hoge volatiliteit op de aandelenmarkten, die naar alle 
waarschijnlijkheid niet snel zal afnemen

 o  De reële rente blijft negatief en dus blijft het TINA-argument van 
toepassing. Samen met de winst zou dat de aandelenmarkten de 
komende 12 maanden ten goede moeten komen

De Oost-Europese opkomende markten hebben zowel te lijden onder hun grote afhankelijkheid 
van Russische energie als de nabijheid van het conflict. Daarom zullen de waarderingen wellicht 
onder druk blijven staan en mogelijk verder naar beneden worden bijgesteld. Aandelen in 
Azië-Pacific hebben getoond relatief stabiel te zijn, met slechts een geringe stijging van de 
risicopremies. Latijns-Amerika is de best presterende regio gebleken, dankzij de zwakke band met 
Rusland en het hoge gewicht van de grondstoffensector. Hoewel besmettingseffecten ook de 
opkomende markten kunnen aantasten, zorgen relatief hoge rentes voor een veiligheidsmarge om 
de dalende economische groei tegen te gaan.
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Figuur 11: Energievoorraden

Bron: Amerikaanse Energy Information Administration, Deutsche Bank AG. Gegevens van 1 maart 2022.
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Grondstoffen: groene groei

Olie: Begin maart kondigden de Verenigde Staten een verbod aan op de invoer van olie, aardgas 
en andere energiebronnen uit Rusland. Het Verenigd Koninkrijk zal de invoer van Russische 
olie en olieproducten tegen eind 2022 uitfaseren. In hoeverre andere landen zullen volgen, is 
vooralsnog onduidelijk. Zowel de EU als het VK willen de aardgasleveringen uit Rusland voorlopig 
echter niet stopzetten.

De vrijmaking van olie uit de strategische reserves kon niet voorkomen dat de voorraad 
kleiner is geworden. Aan de aanbodzijde bleef de OPEC+ minder produceren dan wat ze had 
vooropgesteld en het valt nog af te wachten of de aangekondigde basisproductieniveaus kunnen 
worden behaald. Een deal met Iran zou echter meer capaciteit op de markt kunnen brengen en 
producenten in de VS zullen wellicht profiteren van de prijssterkte en het aantal boorplatforms 
geleidelijk aan opdrijven. Dat zou ervoor moeten zorgen dat het aanbod de vraag in de komende 
kwartalen overtreft. De commerciële voorraden in de OESO-landen bevinden zich echter op het 
laagste niveau in meer dan zeven jaar en liggen zo'n 8,5% onder het seizoensgemiddelde over vijf 
jaar. Het feit dat het lang zal duren om deze voorraden weer op te bouwen tot pre-covid-niveaus, 
zal de prijsimpact van een overschotmarkt wellicht opvangen.

De mate van afhankelijkheid van Russische olie en 
Russisch gas bepaalt hoe landen tegenover 
sancties staan.
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Commerciële voorraden aan het einde van de periode van ruwe olie en vloeibare brandstoffen van de 
OESO (miljoen vaten)
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De situatie in Oekraïne zal de komende tijd wellicht de volle aandacht blijven krijgen. De westerse 
vraag naar olie van buiten Rusland zou de prijzen over langere termijn moeten ruggensteunen. We 
verwachten dan ook een prijs van 110 Amerikaanse dollar voor een vat WTI-olie tegen het einde 
van maart 2023.

Ook de prijzen van industriële metalen zoals koper, nikkel en aluminium zijn door het conflict 
in Oekraïne aanzienlijk gestegen. Industriële metalen zullen de overgang naar groene 
energiebronnen wellicht ook ondersteunen.

Goud: Zowel de toenemende inflatieverwachtingen door de scherpe stijging van de energieprijzen 
als de status van goud als 'veilige haven' zorgen ervoor dat de goudprijs vandaag met nieuwe 
records flirt. Het edelmetaal teert op zijn hedging-eigenschappen in de huidige context van 
hoge inflatie en geopolitieke spanningen. Zonder de oorlog in Oekraïne zou goud door de 
verwachte renteverhogingen van de Federal Reserve wellicht onder druk komen te staan. Nu 
de centrale banken mogelijk voorzichtiger zullen optreden, zal de reële rente in een groot aantal 
geïndustrialiseerde landen wellicht nog geruime tijd negatief blijven. Inflatie en geopolitieke 
risico's zullen beleggers naar goud blijven lokken. Dat zou in de kaart moeten spelen van de 
goudprijs, die we eind maart 2023 op 2.100 Amerikaanse dollar per ons verwachten.

Grondstoffen: groene groei

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  De olieprijzen zullen door de geopolitieke situatie hoog blijven

 o De verwachte inflatie en geopolitieke situatie zullen beleggers nog 
meer naar goud lokken

 o  Ook de vraag naar industriële metalen zoals koper, nikkel en 
aluminium zal naar verwachting groot blijven

Figuur 12: Prognoses grondstoffenprijzen voor eind maart 2023

Bron: Deutsche Bank AG. Prognoses van 3 maart 2022.
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Vastgoed: het plafond is nog niet bereikt

Na een steengoed 2021 blijven de globale vooruitzichten voor de vastgoedsector positief. Met 
de verwachte voortzetting van het wereldwijde economische herstel en het reële wereldwijde 
vastgoedrendement boven het langetermijngemiddelde, zouden de vastgoedprijzen ook in het 
huidige klimaat (verkrapping van het monetaire beleid en geopolitieke onzekerheid) veerkrachtig 
kunnen blijken. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne vormt echter een onberekenbaar risico. 
Uitgebreide sancties en een verdere stijging van de energieprijzen kunnen met name de Europese 
economie tegenwerken en de vastgoedmarkt negatief beïnvloeden.

Van alle vastgoedsectoren zijn de vooruitzichten voor kantoren het minst duidelijk. Zo was de 
groei van de kantoorprijzen in de VS in 2021 de traagste van alle hieronder genoemde sectoren 
(ca. 14% op jaarbasis). De leegstand bleef eind 2021 met bijna 17% hoog, 5 procentpunten 
boven het niveau van vóór de crisis. Als we vooruitblikken, zouden de werkgelegenheidsgroei 
en de afnemende pandemie de markt kunnen stimuleren. Maar aangezien meer mensen in 
de toekomst wellicht deeltijds van thuis uit zullen werken, lijken we ver verwijderd van de 
leegstandspercentages van vóór de crisis. Dat is vooral het geval in sommige Europese landen 
waar thuiswerk historisch minder ingeburgerd was, zoals Spanje, Duitsland en Italië. Gezien de 
krappe arbeidsmarkt zouden huurders de voorkeur kunnen geven aan hoogwaardige locaties om 
werknemers aan te trekken en te behouden.

Het sentiment rond winkelruimte varieert over de hele wereld. In 2021 steeg de gemiddelde 
prijs van winkelvastgoed in de VS met 21,5% op jaarbasis als gevolg van een laag aanbod en 
robuuste absorptiegraad. Voor Europees winkelvastgoed zijn de verwachtingen gefragmenteerder 
en minder dynamisch. Winkels op toplocaties in de stad zouden voordeel kunnen halen uit een 
herstel van het toerisme, terwijl de structurele verschuiving naar thuiswerk en e-commerce 
wellicht zal wegen op de algemene detailhandel in het stadscentrum.

In de VS en Europa was industrieel vastgoed in 2021 de best presterende tak van de sector. 
De kans is reëel dat dat in 2022 ook zo zal zijn, ondanks een stijgend aanbod. De prijzen in 
de VS stegen in 2021 met 29% op jaarbasis, aangedreven door de groei van e-commerce en 
industriële activiteit. De vraag overtrof ruimschoots het aanbod, wat leidde tot een historisch 
laag leegstandspercentage van 3,2% eind vorig jaar. De huurprijzen stegen met 11% op jaarbasis 
tot hun hoogste peil ooit. Aangezien de absorptiegraad naar verwachting hoog zal blijven, zou 
2022 door de stijgende bouwkosten opnieuw een jaar van dubbelcijferige groei kunnen worden. 
Voorts verwachten we dat de Europese industriële huurprijzen gestaag zullen blijven toenemen. 
Met een verwacht rendement van iets meer dan 10% zou eersteklas industrieel vastgoed in 2022 
de Europese ranglijst kunnen aanvoeren. De outperformance-marge van dit type vastgoed zal 
wellicht echter afnemen in vergelijking met 2021.

Amerikaans residentieel vastgoed werd in 2021 op jaarbasis 23,6% duurder, terwijl de netto 
effectieve huurprijs met 13,4% steeg. De leegstand in de sector daalde met 2,2 procentpunt 
tot 2,5%, het laagste percentage ooit. Toch blijft de betaalbaarheid bij gezinnen solide. Dat 
blijkt uit de Housing Affordability Index van de National Association of Realtors (NAR), die eind 
vorig jaar op ongeveer 148 punten stond. Ondanks de stijgende hypotheekrente zouden een 
sterke werkgelegenheid en loondynamiek, alsook structurele factoren rond gezinsvorming en 
woningtekorten het rendement in 2022 kunnen doen toenemen tot boven de 10%. Op dezelfde 
manier kan het tekort aan woonruimte in Europa en de door institutionele beleggers aangestuurde 
vraag de prijzen opdrijven en het reeds lage rendement temperen.
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Figuur 13: Voltooiing van meergezinswoningen en netto-absorptie in de VS

Bron: CBRE, Deutsche Bank AG. Gegevens van januari 2022.
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Vastgoed: het plafond is nog niet bereikt

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Vertroebelde vooruitzichten voor kantoorruimte door structurele 
veranderingen als gevolg van de pandemie

 o  Winkelvastgoed in de VS zou het goed kunnen doen gezien de 
gunstige vraag-aanboddynamiek. In Europa kan een selectievere 
aanpak lonen

 o  Industrieel en residentieel vastgoed is te midden van de 
structurele veranderingen goed geplaatst. Rendement kan verder 
dalen, ondanks de monetaire verkrapping en nadelige gevolgen 
van het conflict in Oekraïne

Voltooiingen (1000 eenheden) Netto-absorptie (1000 eenheden)

De algemene vastgoedvooruitzichten voor 2022 blijven 
positief, hoewel de impact van de oorlog in Oekraïne 
een onberekenbaar risico vormt.
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Figuur 14: Valutaontwikkelingen 2020-2022

Bron: Refinitiv Datastream. Gegevens van 29 maart 2022.
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Wisselkoersen: macro-economie van belang

Tot midden februari profiteerden zowel de Amerikaanse dollar (USD) als vervolgens ook de euro 
(EUR) van de toenemende verwachting dat de respectieve centrale banken een restrictiever 
monetair beleid zouden gaan voeren. Over het algemeen zorgde dat er echter voor dat het 
valutapaar binnen een zeer smal bereik werd verhandeld. De situatie veranderde compleet met 
de invasie in Oekraïne, waardoor munten die als 'veilige haven' beschouwd worden, centraal 
kwamen te staan. Eerst en vooral was dat uiteraard de Amerikaanse dollar, aangezien de oorlog 
de Amerikaanse economie wellicht in veel mindere mate zal treffen. Maar ook de Zwitserse frank 
(CHF) en de Chinese renminbi (CNY) waren op de valutamarkten erg in trek. Grondstoffenvaluta's 
profiteerden van de prijsstijging.

De Amerikaanse dollar zal wegens de behoefte aan een veilige haven op korte termijn wellicht 
de nodige ondersteuning blijven krijgen. Hoewel we verwachten dat de ECB de rente minder 
zal verhogen dan aanvankelijk gedacht, met name om de gunstige financieringsvoorwaarden 
in de regio te proberen handhaven, zouden de recentelijk in de euro ingebakken risicopremies 
in de komende twaalf maanden op zijn minst gedeeltelijk moeten omkeren. De stromen naar de 
Amerikaanse dollar als veilige haven zullen bovendien wellicht afzwakken.

Daarom denken we dat de euro vooral in de tweede helft van het jaar zal aansterken, hoewel onze 
voorspelling van 1,20 van vóór het conflict mogelijk niet zal worden gehaald. Onze verwachting is 
nu dat tegen eind maart 2023 de euro tegen de Amerikaanse dollar verhandeld zal worden tegen 
een koers van 1,15. Voor USD/JPY en GBP/USD blijven onze prognoses grotendeels ongewijzigd. 
In tegenstelling tot de VS zal het monetaire beleid in China naar verwachting versoepeld worden. 
We verwachten dan ook dat de balans licht zal kantelen in het voordeel van de Amerikaanse dollar, 
met een USD/CNY-koers tegen eind maart 2023 van 6,45.

10

USD EUR USD CHF USD JPY USD CNY



 CIO Insights
Veel stormen te doorstaan

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 maart 2022. 25

Figuur 15: Prognoses wisselkoersen voor eind maart 2023

Bron: Deutsche Bank AG. Prognoses van 3 maart 2022.

De sterke grondstofprijzen zullen de Australische dollar (AUD), Nieuw-Zeelandse dollar (NZD), 
Canadese dollar (CAD) en Noorse kroon (NOK) wellicht blijven ondersteunen. Ze kunnen de 
wereldeconomie op middellange termijn echter temperen, waardoor de wind zou kunnen 
draaien. Net als in 2021 worden een groot aantal valuta's van opkomende markten nog steeds 
ondersteund door de hoge grondstofprijzen en renteverhogingen door de centrale banken. 
We denken dan bijvoorbeeld aan de Braziliaanse real (BRL), Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) en 
Mexicaanse dollar (MXN). Met name Latijns-Amerikaanse valuta's zijn sinds het begin van het jaar 
zelfs fors gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Begin maart steeg de renminbi naar 
het hoogste niveau ten opzichte van de Amerikaanse dollar in bijna vier jaar. De lopende rekening 
van China blijft indrukwekkend sterk, de consumentenprijsinflatie van het land blijft opvallend 
laag en het monetaire beleid van de Chinese nationale bank blijft de nodige ondersteuning 
bieden. Over het algemeen zal de mogelijkheid tot carry trade gunstig blijven voor valuta's van 
opkomende markten.

Wisselkoersen: macro-economie van 
belang

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles

 o  Sterke grondstofprijzen blijven grondstoffenvaluta's 
ondersteunen, maar kunnen de wereldwijde groei op middellange 
termijn temperen

 o Ondanks initiële renteverlagingen door de Chinese centrale bank, 
blijft de CNY relatief sterk

 o  Latijns-Amerikaanse valuta's zijn sinds het begin van het jaar 
aanzienlijk gestegen ten opzichte van de USD

Door de Russische invasie in Oekraïne is de aandacht 
van de marktspelers verschoven naar veilige valuta's 
zoals de Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank, 
terwijl ook de Chinese renminbi in trek is.
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GBP vs. USD 1,40

USD vs. CNY 6,45
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 Centrale beleggingsthema's

ESG

De heropening en heropleving van de economie, geopolitieke spanningen en 
verbintenissen met betrekking tot de groene transitie hebben de koolstofprijzen 
torenhoog doen oplopen. Daarbij komt dat de wereldwijde energiegerelateerde 
CO2-uitstoot in 2021 met 4,8% is gestegen. In die context is alle aandacht gericht 
op de doelstellingen van bedrijven om hun koolstofuitstoot terug te dringen, 
in combinatie met maatregelen om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan 
en de klimaatverandering te vertragen. De huidige regelgeving (MiFID II), 
taxonomie (ESMA) en initiatieven rond informatieverschaffing (TNFD) hebben 
tot doel de transparantie te vergroten, richtlijnen voor duurzaam beleggen aan 
te reiken, impactvolle gestructureerde producten te classificeren en duurzame 
transformatie te bevorderen. ESG wordt echter genuanceerder en complexer 
dan ooit. We moeten dus een duidelijker onderscheid maken tussen de vele 
facetten van duurzaamheid door een toekomstgerichte benadering toe te passen 
en te kijken naar de positieve bijdrage en totale netto-impact van producten en 
diensten op duurzaamheidsdoelstellingen. Dat omvat ook de bevordering van 
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen ('natuurlijk kapitaal') en het prioriteren 
van sociale en economische overwegingen. Nu de krapte op de arbeidsmarkt 
blijft toenemen, sluiten steeds meer werknemers van grote bedrijven zich aan bij 
een vakbond en dwingen ze hun werkgever om hun eisen voor een beter loon en 
betere arbeidsvoorwaarden in te willigen.

De blauwe economie

We verwachten dat gevestigde sectoren binnen de blauwe economie, zoals 
maritiem transport, verder zullen streven naar meer duurzaamheid. Dat zal 
gepaard gaan met een substantiële focus op innovatieve en opkomende 
sectoren zoals hernieuwbare mariene energie en blauwe bio-economie. Het 
blijft evenwel belangrijk om voor publiek-private partnerships een kader te 
ontwikkelen voor projecten met een onzeker risicoprofiel. De EU slaat die weg 
in met het European Green Deal Investment Plan. De bedoeling van dat plan is 
om in de periode 2021-2027 via de EU- en nationale begrotingen minstens 1 
biljoen euro aan duurzame particuliere en publieke investeringen te mobiliseren. 
Deze partnerships, een raamwerk voor een systeem van mondiaal zeebeheer 
en innovatieve technologische oplossingen, zullen centraal staan tijdens de 
VN-Oceaanconferentie in Lissabon en de 27ste Klimaatconferentie (COP27) in 
Egypte, die respectievelijk in juni en november van dit jaar plaatsvinden. Wat de 
investeringscriteria betreft, zullen pogingen zoals de Sustainable Blue Economy 
Finance Principles van het UNEP Finance Initiative voor kredietverstrekkers 
die in de blauwe economie investeren, de Sustainable Ocean Principles van het 
Global Compact van de VN en de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten 
belangrijk zijn om meer duidelijkheid te scheppen over thema's die te maken 
hebben met de blauwe economie.
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Waterstof

De bezorgdheid over het milieu en strategische verbintenissen met het 
oog op een wereldwijde netto-nuluitstoot zullen de aandacht vasthouden 
op de bevordering van alternatieve energiebronnen. Schone waterstof zal 
naar verwachting een sleutelrol spelen om de uitstoot van broeikasgassen 
te verminderen en zal in de toekomst vooral gebruikt worden voor moeilijk 
te decarboniseren sectoren (chemie, staal), langeafstandstransport en 
elektriciteitsopslag. De productie van schone waterstof blijft echter zeer duur 
en het zal wellicht nog vele jaren duren alvorens deze energiedrager een 
economisch haalbare oplossing zal zijn ter vervanging van fossiele brandstoffen.

Rationeel beheer van schaarse middelen

In het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) worden natuurlijke 
hulpbronnen gedefinieerd als 'basisstoffen voor goederen, diensten en 
infrastructuur'. Dat omvat alles gaande van planten en plantaardige materialen 
tot metalen, mineralen, fossiele brandstoffen, land en water. Nu ons hele 
economische systeem een ongeziene transformatie doormaakt, zullen we de 
manier waarop we deze hulpbronnen gebruiken fundamenteel in vraag moeten 
stellen. Met het oog op duurzaamheid zullen de waardeketens en levenscycli 
van producten verschuiven naar een meer circulaire benadering, wat gevolgen 
zal hebben voor beleggers. Aangezien natuurlijke hulpbronnen direct of indirect 
verband houden met bijna elk van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) van de Verenigde Naties, staat het zo goed als vast dat het rationele 
beheer van hulpbronnen een steeds belangrijker beleggingsthema zal worden.

Water

De belangrijkste drijfveer om te beleggen in water is het wereldwijde structurele 
onevenwicht tussen vraag en aanbod. Zoet water is schaars en door de 
klimaatverandering worden de bevoorradingsproblemen nog groter. Anderzijds 
doen de bevolkingsgroei, verstedelijking en hogere levensstandaard in 
opkomende landen de vraag verder stijgen.

De watersector heeft zowel defensieve als groeikenmerken en veel bedrijven 
beschikken over een degelijk prijszettingsvermogen. De behoefte aan kapitaal 
is enorm, het overheidsbeleid speelt een ondersteunende rol, publiek-private 
partnerships worden aangemoedigd zodat bedrijven over voldoende financiering 
beschikken om de steeds strengere milieudoelstellingen te behalen, en de 
groeivooruitzichten in de hele sector blijven veelbelovend.

Artificiële intelligentie (AI)

In 2021 stegen de wereldwijde beleggingen in AI-bedrijven met 115% tegenover 
2020 en het ziet ernaar uit dat de financieringsgroei in 2022 robuust zal blijven. 
Wat de toepassingsgebieden betreft, verwachten we dat onder andere de 
technologieën die nodig zijn voor grootschalige bewaking dit jaar verder zullen 
evolueren. AI wordt ook steeds vaker gecombineerd met blockchain-technologie 
om alles en nog wat te upgraden, zoals toeleveringsketens, het delen van 
medische dossiers, royalty's en financiële zekerheid. AI zal naar verwachting 
een sleutelrol spelen in de evolutie naar Web 3.0, waar de grens tussen virtueel 
en echt uiteindelijk zal vervagen. In de metaverse zal AI op grote schaal worden 
ingezet, bijvoorbeeld om nauwkeurige 3D-avatars te creëren, meertalige 
ondersteuning te bieden of zelflerende structuren te ontwikkelen. Er blijven 
echter ook tal van uitdagingen rond AI bestaan, onder andere op het gebied van 
eigendom, wettigheid/moraliteit en aansprakelijkheid. 
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Cybersecurity

Cybersecurity is rechtstreeks relevant voor de trends die tijdens de pandemie 
ontstaan zijn, met name het stijgende gebruik van technologie, slim werken en de 
toename van online interacties. Alles en iedereen in de wereld is steeds meer met 
elkaar verbonden door middel van digitale infrastructuur, artificiële intelligentie 
en 5G. Bijgevolg zal ook de behoefte toenemen aan kapitaal en regels om 
gegevens te beschermen en de veiligheid van alle online interacties te vergroten. 
Cybersecurity houdt verband met uiteenlopende onderwerpen, waaronder 
technologie en wetgeving, nieuwe regels voor samenwerking, bescherming van 
kritieke infrastructuur, cyberprivacy, 'security of things', cyberoorlog, veerkracht 
van IT-systemen en cybercriminaliteit.

Gezondheidszorg en MedTech

De coronapandemie heeft de overgang naar zorgverlening buiten het traditionele 
gezondheidssysteem in een stroomversnelling gebracht. Daarbij zijn zowel 
patiënten als zorgverleners steeds meer vragende partij voor een vlottere 
zorgervaring waar en wanneer dat nodig of gewenst is. We zijn van mening dat 
medische technologie (MedTech) een belangrijke bijdrage zal leveren om tot een 
holistische en mensgerichte zorgbenadering te komen. De hoge R&D-uitgaven, 
de vele fusies en overnames en de ongeziene durfkapitaalinvesteringen in de 
sector onderstrepen het vertrouwen van beleggers in het innovatie-ecosysteem 
dat met MedTech verband houdt.

In mei 2021 was de EU de eerste overheidsinstantie ter wereld die een 
uitgebreid regelgevingskader voor AI voorstelde en enkele maanden later, in 
oktober, publiceerde China een ethische code met zes punten voor AI. Nu de 
VN onlangs ook een ethische commissie voor AI heeft opgericht, verwachten 
we dat meer landen in 2022 een regelgevend kader voor AI zullen aankondigen. 
Een dergelijk kader zou thema's kunnen omvatten zoals meer transparantie voor 
de consument, gemeenschappelijke regels voor productaansprakelijkheid, een 
beperking van het gebruik van persoonsgegevens en federale AI-regelgeving in 
de VS.

Industrie X.0 (inclusief 5G)

De recente stijging van de rente als gevolg van de verwachte ommekeer in 
het monetaire beleid van de VS en andere landen, heeft ook de aandelen 
van bedrijven uit de robotica- en automatiseringssector onder druk gezet. 
Door de hoge winstverwachtingen lijden deze bedrijven onder verdere 
renteverhogingen. Niettemin blijven de langetermijnvooruitzichten over het 
algemeen positief. Bovendien is in sommige landen al een terugkeer naar het 
werkgelegenheidsniveau van vóór de pandemie merkbaar. Het tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten treedt bijgevolg opnieuw op de voorgrond en 
wordt gezien als een belangrijke motor van de toenemende vraag naar verdere 
automatisering van de economie.
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Infrastructuur

In een wereld waarin de inflatiedruk toeneemt, kunnen infrastructuuractiva 
een afdekking bieden tegen stijgende inflatieniveaus. De tarieven die de 
consument betaalt, zijn immers vaak contractueel aan inflatie gekoppeld. Het 
infrastructuurthema deed het in de eerste maanden van dit jaar opmerkelijk beter 
dan wereldwijde aandelen.

De heropening van de wereldeconomieën kan traditionelere infrastructuuractiva 
(spoorwegen, luchthavens, havens, snelwegen) ten goede komen, terwijl 
technologische langetermijntrends die door de pandemie scherper in beeld zijn 
gekomen, in de toekomst relevant zullen blijven. Het zal immers tijd en kapitaal 
vergen om de economieën aan deze veranderingen aan te passen, zowel vanuit 
de particuliere als publieke sector.

Infrastructuuruitbreiding vormt de ruggengraat van enkele van onze andere 
langetermijnthema's. Zo is er geen digitalisering zonder verbetering van 
de cloudopslagfaciliteiten, geen groene energie zonder nieuw ingericht 
elektriciteitsnet en geen slimme mobiliteit zonder verbeterde wegen.

Tot slot hebben de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de EU ertoe aangezet 
haar strategie rond energieonafhankelijkheid te heroverwegen. Dat zal 
gedeeltelijk gebeuren door een verdere verbetering van de bestaande 
infrastructuur.

Millennials en Generatie Z

Indexen met een focus op millennials laten een sterke voorkeur zien voor 
de sectoren van de informatietechnologie en communicatiediensten. In die 
sectoren zijn doorgaans bedrijven actief waarvan de aandelen gecategoriseerd 
kunnen worden als 'groei'-aandelen. Dat betekent dat beleggers verwachten 
dat deze bedrijven zullen groeien en in de toekomst een hoger rendement zullen 
genereren. Momenteel vertonen deze aandelen een verhoogde volatiliteit, in 
afwachting van de aanstaande renteverhogingscyclus. We verwachten niet dat 
die volatiliteit op korte termijn zal afzwakken. Millennials en Generatie Z blijven 
echter belangrijk qua bevolkingsgroep en politieke macht. Strategieën die gericht 
zijn op de consumptiepatronen van millennials (bv. technologie, entertainment) 
zouden op termijn dan ook hun vruchten moeten afwerpen.

Slimme mobiliteit

De sterke stijging van de energieprijzen is door de Russische invasie in Oekraïne 
verder versneld. De afhankelijkheid van Europa van Russische olie en Russisch 
gas heeft geleid tot een bijsturing van bestaande maatregelen om de investering 
in hernieuwbare energiebronnen en de overschakeling op elektrisch vervoer aan 
te moedigen. De productiekosten van elektrische motoren blijven dalen en zijn nu 
al lager dan de kosten om een verbrandingsmotor te bouwen.

De andere twee hoofdthema's die aan de basis liggen van slimme mobiliteit – 
connectiviteit en (half)autonoom rijden – maken in ontwikkelde en opkomende 
markten een snelle ontwikkeling door. De 5G-uitrol verloopt sneller dan verwacht 
en de vooruitgang op software en technologisch vlak is adembenemend. Op die 
manier komen we steeds dichter bij volledig autonome voertuigen.
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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. 

De Bank of Korea is de centrale bank van Zuid-Korea.

Bunds zijn obligaties met een langere looptijd uitgegeven door de Duitse overheid. 

CBRE biedt commerciële vastgoeddiensten aan en publiceert onderzoek dat daar verband mee 
houdt.

Gemeenschappelijke welvaart is een concept van de Chinese overheid om de focus/strategische 
richting van het land te verschuiven van 'groei boven alles' naar een evenwicht tussen groei en 
stabiliteit.

COP27 is de 27ste Klimaatconferentie van de VN, die in november 2022 plaatsvindt in Egypte.

De DAX is een beursindex die bestaat uit de 40 grootste Duitse bedrijven die genoteerd zijn op de 
beurs van Frankfurt; andere DAX-indexen omvatten een groter aantal bedrijven.

EPS of winst per aandeel: wordt berekend door de netto-opbrengst van een bedrijf minus dividenden 
uit preferente aandelen te delen door het totale aantal uitstaande aandelen.

De Europese Green Deal is bedoeld om de EU om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte 
en slagkrachtige economie en het hoofd te bieden aan uitdagingen zoals de klimaatverandering en 
de aantasting van het milieu.

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

Een opkomende markt is een land dat enkele kenmerken heeft van een ontwikkelde markt 
(marktefficiëntie, liquiditeit en andere factoren), maar nog niet voldoet aan alle criteria van een 
ontwikkelde markt.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, 
afgekort ESMA) is de toezichthouder op de effectenmarkten van de Europese Unie.

EUR is de valutacode voor de euro, de munteenheid van de eurozone.

De EuroStoxx 50-index weerspiegelt de prestaties van de belangrijkste aandelen of 'blue chips' in de 
eurozone.

De eurozone bestaat uit 19 lidstaten van de Europese Unie die de euro gebruiken als 
gemeenschappelijke munt en enig wettig betaalmiddel.

De Fed Funds-rente is de rente waartegen deposito-instellingen 's nachts leningen verstrekken aan 
andere deposito-instellingen.

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

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

GBP is de valutacode voor het Britse pond.

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

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) is een intergouvernementele organisatie die 
energievraagstukken bestudeert.

Verklarende 
woordenlijst
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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.

JPY is de valutacode voor de Japanse yen.

MiFID II (voluit: Markets in Financial Instruments Directive II) is de opvolger van MiFID I, een 
wetgevend kader van de EU om de financiële markten te reguleren via maatregelen om o.a. het 
pan-Europese regelgevend toezicht en de samenwerking tussen nationale bevoegde instanties 
te versterken, beleggers beter te beschermen, de toegang tot kapitaal te vergemakkelijken en de 
handelstransparantie te vergroten.

De moderne geldtheorie (in het Engels: Modern Monetary Theory of MMT) stelt in haar zuivere 
vorm dat monetair soevereine landen hun overheidsuitgaven niet alleen kunnen financieren met 
belastinginkomsten en leningen, maar ook door geld bij te drukken.

De MSCI Asia ex-Japan-index omvat large- en mid-capaandelen in 2 van de 3 ontwikkelde markten 
(met uitzondering van Japan) en 8 opkomende markten in Azië.

De MSCI Australia-index meet de prestaties van 60 large- en mid-capaandelen die ongeveer 85% 
uitmaken van de free float-gecorrigeerde marktkapitalisatie in Australië.

De MSCI EM-index omvat large- en mid-capaandelen in 23 opkomende markten.

De MSCI Japan-index meet de prestaties van 259 large- en mid-capaandelen die goed zijn voor 
ongeveer 85% van de Japanse marktkapitalisatie.

De NASDAQ-index is een marktkapitalisatiegewogen index van zo'n 3.000 aandelen die genoteerd 
zijn op de Nasdaq-beurs.

Het Nationaal Volkscongres is het parlement van de Volksrepubliek China, dat elk voorjaar zittingen 
houdt.

Het National Bureau of Economic Research (NBER) is een Amerikaanse onderzoeksorganisatie die 
in 1920 werd opgericht en die onpartijdig economisch onderzoek verricht en de resultaten ervan 
verspreidt.

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

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bestaat uit 35 lidstaten en 
heeft tot doel de economische vooruitgang en wereldhandel te bevorderen.

De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) is een internationaal samenwerkingsverband 
dat een mandaat heeft om het oliebeleid van zijn 12 leden te coördineren. Door de productieniveaus 
aan te passen proberen zij 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. 

De Phase One deal is een handelsakkoord tussen de VS en China dat op 15 januari 2020 werd 
ondertekend.

De koers-winstverhouding of P/E (price/earnings) wordt berekend door de huidige koers van een 
aandeel te delen door de winst per aandeel. 

De reële rente is de nominale rente gecorrigeerd voor inflatie.

Republikeins verwijst naar de Republikeinse Partij, een van de twee grote partijen in de VS. 
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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 maart 2022. 32

De Reserve Bank of India (RBI) is de centrale bank van India.

Risicopremie is het rendement bovenop het risicovrije rendement dat een belegging naar 
verwachting zal opleveren. Het is een vorm van compensatie voor beleggers die het extra risico 
aanvaarden. 

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

Sustainable Development Goals (SDG's) zijn doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 
vastgesteld zijn door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De bedoeling is om deze 
doelstellingen tegen 2030 te bereiken. Er zijn 17 SDG's die onderling verbonden zijn en bedoeld zijn 
als blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen.

Stagflatie is een situatie waarin de economische groei stagneert terwijl de inflatie toeneemt.

De Stoxx Europe 600 is een brede index die de prestaties weerspiegelt van 600 bedrijven van 
verschillende omvang uit 17 Europese landen.

De Swiss Market Index (SMI) omvat 20 large- en mid-capaandelen.

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

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

De Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) biedt een kader voor risicobeheer en 
informatieverschaffing waarmee bedrijven verslag kunnen uitbrengen van en kunnen inspelen op 
natuurgerelateerde risico's. Het uiteindelijke doel is de wereldwijde financiële stromen om te buigen 
van negatieve naar positieve effecten voor de natuur.

Treasuries zijn obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties bestaat sinds 1972 en heeft tot doel de internationale 
samenwerking te bevorderen en collectieve actieprogramma's te stimuleren om de drievoudige crisis 
waarmee onze planeet te kampen heeft (klimaatverandering, verlies van natuur en biodiversiteit, en 
vervuiling en afval) aan te pakken.

USD is de valutacode van de Amerikaanse dollar.

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).

Rendement verwijst naar de inkomsten (rente of dividenden) uit een belegging. Het wordt doorgaans 
uitgedrukt op jaarbasis als een percentage op basis van de kosten, huidige marktwaarde of nominale 
waarde van de belegging in kwestie. 
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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.




