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Groei komt met uitdagingenBrief aan 
beleggers

Christian Nolting 
Global CIO 

Veel economieën winnen momenteel vaart, geholpen door het 
duurzame succes van de covid-vaccinatiecampagnes. De economische 
groeicijfers zullen een snel herstel vertonen maar we mogen economisch 
herstel niet gelijkstellen aan een terugkeer naar de situatie van vóór 
de pandemie. We gaven onze Outlook publicatie voor 2021 al de titel 
‘Tektonische verschuivingen’ mee en we zullen zowel de structuur van de 
wereldeconomie als het economische beleid wel degelijk zien veranderen. 
Veel van die veranderingen zullen niet makkelijk zijn en de economische 
groei voor uitdagingen plaatsen. 

De huidige bezorgdheid over de inflatie kan een indicatie zijn voor wat ons te wachten staat. Hoge 
inflatiecijfers zijn een symptoom van onderliggende veranderingen maar tegelijk veroorzaken ze 
onzekerheid op de markten over de gevolgen van die veranderingen. De inflatie kan aangedreven 
worden door diverse elementen, zoals het aantrekken van de vraag naarmate de pandemie 
verder onder controle raakt en onderbrekingen in toeleveringsketens naarmate economieën 
zich aanpassen aan nieuwe realiteiten. Tot op zekere hoogte is inflatie dus een voorspelbaar 
verschijnsel dat gepaard gaat met de heropening van onze economieën. Maar ongeacht de 
factoren die de inflatie voeden, en of die nu van tijdelijke dan wel blijvende aard zijn, kan de 
bezorgdheid over het inflatiepeil uitmonden in een breder debat over wijzigingen van het beleid en 
ook marktvolatiliteit veroorzaken.

Er zijn nog meer heikele punten voor de komende jaren. De discussie over het al dan niet invoeren 
van een wereldwijd belastingregime voor multinationals is een symptoom van een bredere 
bezorgdheid rond economische ongelijkheid en de relatie tussen bedrijven en overheden. Dit zal 
ook gevolgen hebben voor andere uitdagingen waarmee overheden kampen, zoals de noodzaak 
om hun inkomsten op te krikken om hun infrastructuur te kunnen opwaarderen en om veel 
zwaardere schuldenlasten te kunnen torsen (zeker als die geherfinancierd moeten worden tegen 
hogere rentevoeten).

Typerend voor de huidige context is ook dat we een periode van forse groei beleven op 
een moment dat zowel het monetaire als fiscale beleid bijzonder flexibel is en dat wellicht 
ook nog een tijdlang zal blijven, zelfs als we rekening houden met toch een zekere afbouw 
van de activa-aankoopprogramma's van centrale banken (zgn. tapering) en van de fiscale 
stimuleringsmaatregelen. Financiële repressie (= het kunstmatig laag houden van de rente) zal 
beleggers blijvend confronteren met een aantal uitdagingen, ook beleggers die op zoek zijn naar 
voorspelbare inkomsten.

In deze ongebruikelijke context van economische veranderingen en een over het algemeen 
blijvend flexibel monetair beleid, wil ik graag uw aandacht vestigen op drie elementen.

Ten eerste is dit een situatie die weliswaar interessante en nieuwe beleggingsopportuniteiten 
zal creëren, maar ook een aantal risico's inhoudt. Bezorgdheid over de economische groei is 
inherent aan elk herstel maar beleggingsportefeuilles moeten hiertegen bestand zijn. Het gevaar 
voor overwaardering door de markt en voor zeepbelvorming in bepaalde activaklassen is een 
bijkomend argument voor een doorgedreven risicobeheer in de portefeuilles.

Ten tweede zullen sommige groei-uitdagingen tijdelijk blijken, maar andere economische 
veranderingen zullen structureel en blijvend van aard zijn. Veel van deze veranderingen waren al 
aan de gang voor corona (o.a. digitalisering, toenemende schuldenlast) maar werden versneld 
door de pandemie, sommige verschuivingen worden aangestuurd door andere factoren (o.a. 
demografische evolutie). Beleggingsstrategieën dienen in te spelen op deze veranderingen.

https://www.deutschebank.be/nl/nieuws-en-advies/artikels/outlook-hoe-beleggen-covid.html
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2021 in een notendop

 o Onze economieën winnen vaart maar dat betekent nog geen 
automatische terugkeer naar de toestand vóór corona op alle 
vlakken.

 o Beleggers worden geconfronteerd met een situatie waarin sterke 
economische groei gepaard blijft gaan met een bijzonder flexibel 
monetair en fiscaal beleid (ondanks intenties tot 'tapering').

 o Die situatie zal weliswaar interessante en nieuwe 
beleggingskansen creëren, maar ook risico's. Beleggers dienen 
bijzondere aandacht te besteden aan risicobeheersing in hun 
portefeuilles.

Christian Nolting 
Global CIO 

"Sommige uitdagingen voor de groei zullen tijdelijk 
zijn maar andere economische veranderingen zullen 
structureler en van blijvende aard zijn. Er zullen zich 
interessante en nieuwe beleggingskansen aandienen, 
maar ook risico's: als beleggers moeten we innovatief 
blijven en ons openstellen voor nieuwe benaderingen."

Onze centrale beleggingsthema's (samengevat op pagina 18) focussen op tien 
veranderingsdomeinen die gesitueerd worden binnen de drie dimensies van technologie, 
demografie en duurzaamheid.

Ten derde moeten we als beleggers innovatief blijven en ons openstellen voor andere 
benaderingen. De groeiende interesse in ESG-beleggingen (deze hechten veel belang aan 
de maatschappelijke en ecologische impact en aan deugdelijk bestuur) leidde tot nieuwe 
beoordelingswijzen van het potentieel en de risico's van beleggingsproducten. Zo worden 
investeringen in infrastructuur bijvoorbeeld steeds vaker beoordeeld vanuit de ESG-impact over 
hun volledige levenscyclus. Aangezien landen op termijn een netto-nuluitstoot zullen moeten 
bereiken, heeft koolstofbeprijzing (= het in rekening brengen van de negatieve impact van 
koolstofverontreiniging) ook op beleggingsvlak een alsmaar grotere invloed. Al deze elementen 
zullen blijvende implicaties hebben voor de manier waarop we de beleggingscontext van morgen 
zullen inschatten en hoe we erop zullen reageren, zelfs wanneer de huidige groei-uitdagingen van 
de baan zullen zijn.
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Nominale groeicijfers vertellen maar een deel van het verhaal

De groei van het bbp is op goede weg. De zeer hoge nominale groeipercentages op jaarbasis 
worden niet aangehouden (door veranderende vergelijkingsfactoren), maar de jaarlijkse 
gemiddelde percentages voor 2021 blijven hoog, met slechts een lichte daling in 2022.

De relatieve groeipercentages kunnen ook in grote mate verklaard worden door de timing van de 
pandemie. In 2021 zal de groei van het Amerikaanse bbp de groei in China wellicht benaderen. 
Het is geleden van 1976 dat de bbp-groei in de VS nog hoger was dan in China. Die statistische 
anomalie weerspiegelt grotendeels het verloop van de coronapandemie: China heeft de eerste 
golf snel de kop ingedrukt, met een kwartaal-op-kwartaalgroei die vanaf het tweede kwartaal 
van 2020 positief was, terwijl de groei in de VS nu aan een sterke inhaalbeweging bezig is. Er 
blijven echter regionale verschillen bestaan. Ondanks de huidige problemen met het coronavirus 
– vooral in India – en een wellicht bewuste structurele vertraging van de Chinese expansie, is het 
groeiverhaal in Azië nog lang niet voorbij. Dat zal binnenkort duidelijk worden in de regionale bbp-
gegevens. Omgekeerd blijven er, niettegenstaande het verwachte snelle herstel in de komende 
kwartalen, in Europa vragen over de groei op lange termijn.

Wat de output betreft, zullen sommige delen van de wereld snel weer aanknoping vinden met hun 
groeipad van vóór de pandemie. Figuur 1 laat zien hoe het Amerikaanse bbp naar verwachting in 
het tweede kwartaal van 2021 zal terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie en vervolgens 
in het vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van 2022 weer op het groeipad van vóór de 
pandemie zal zitten. De impact van de pandemie op de structuur van economieën zal echter van 
langere duur zijn.

Figuur 1: Voorspeld bbp in de VS vs. verwachtingen vóór de pandemie

Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens van 27 mei 2021.
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De macro-economische vooruitzichten en die voor de activaklassen vindt u in de tabellen op 
pagina 21 en 22.



 CIO Insights
Groei komt met uitdagingen

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 juni 2021.

7

"De relatieve groeipercentages in 2021 kunnen in 
grote mate verklaard worden door de timing van de 
pandemie. Het groeiverhaal in Azië is nog lang niet 
voorbij."

Inflatie zal niet automatisch terugkeren naar een zeer laag niveau

Ook wat de inflatievoorspellingen betreft, moet de nodige voorzichtigheid aan de dag worden 
gelegd. De globale jaarlijkse gemiddelde nominale inflatie zal in 2021 en 2022 in heel wat 
belangrijke markten wellicht iets hoger liggen dan in 2020 (zie pagina 21). De relatief kleine 
veranderingen in deze jaarlijkse gemiddelden zullen echter een veel grotere onderliggende 
evolutie maskeren. We hebben in 2021 al gezien hoe een stijgende vraag samen met een 
verstoring van het aanbod (van goederen, diensten of arbeid) de inflatie van zowel de 
producenten- als consumentenprijzen kan opdrijven. De jaar-op-jaar inflatie van de producenten- 
prijzen is in China en de VS toegenomen met 10% en in Duitsland met meer dan 5%. Enkele 
jaren geleden waren dergelijke niveaus nog ondenkbaar. Welke gevolgen die stijging zal hebben 
voor het beleid en de bedrijfswinsten, is voor de markten nog koffiedik kijken. We blijven van 
mening – net als de Fed en de ECB – dat de zeer hoge inflatiecijfers slechts tijdelijk zullen zijn 
en later dit jaar zullen afzwakken. We denken evenwel niet dat, in een context van sterke groei 
en een snel veranderende economische omgeving, we redelijkerwijs kunnen verwachten dat de 
inflatie automatisch zal terugkeren naar de abnormaal lage niveaus van het afgelopen decennium. 
Ook andere factoren (zoals de koolstofprijzen, een vertraging van de globalisering en hogere 
vennootschapsbelasting) kunnen ervoor zorgen dat extreem lage inflatiecijfers voorgoed verleden 
tijd zijn.

Centrale banken zullen er voordelen in zien om de inflatie en reële rente (die nog steeds 
grotendeels negatief is) omhoog te laten gaan. Eén voordeel is dat een hogere inflatie de 
schuldenlast mettertijd kan helpen verminderen. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet 
Yellen, is al bezig met het pad op dit vlak te effenen met het argument dat inflatie beheersbaar is 
en dat een iets hogere rente positief zou zijn voor de Amerikaanse economie. Daarnaast heeft de 
Fed haar inflatieprognoses in juni ook opwaarts bijgesteld.

Centrale banken weten echter uit ervaring dat voorzichtig moet worden omgegaan met 
beleidswijzigingen. Het is mogelijk dat de Fed op de Jackson Hole-vergadering in augustus 2021 
een planning voor tapering-besprekingen zal aankondigen en dat misschien pas begin 2022 echt 
met de afbouw van de activa-aankoopprogramma's zal worden begonnen. Het risico lijkt echter 
toe te nemen dat de Fed eerder vroeger dan later actie zal ondernemen. De ECB van haar kant 
kan geleidelijk afstappen van het bestaande Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) en 
teruggrijpen naar het Asset Purchase Program (APP) van vóór de pandemie. Tegelijk zou dan de 
algehele steun worden verminderd, wellicht met een overgangsperiode.

Begrotingsbeleid zou blok aan het been kunnen worden

De evolutie van het begrotingsbeleid zou ongelijker kunnen zijn. Heel wat regeringen zijn niet 
erg geneigd om de uitgaven snel te verminderen en kunnen zich beroepen op de economische 
groei om de inkomsten te verhogen (mogelijk in combinatie met hogere belastingen) en zo 
het begrotingstekort in toom te houden. Primaire tekorten zijn voor veel landen al sinds het 
begin van de wereldwijde financiële crisis een probleem en kunnen dan ook niet volledig 
aan de coronapandemie toegeschreven worden. Marktdiscipline zal wellicht beperkt blijven, 
tenzij een land de huidige uitgaven zonder rechtvaardiging fors opdrijft. Dat betekent dat de 
begrotingstekorten mogelijk slechts langzaam zullen afnemen (Figuur 2).
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"Centrale banken zullen er voordelen in zien om 
de inflatie en reële rente omhoog te laten gaan. 
Onenigheid over het begrotingsbeleid kan echter 
leiden tot afleiding voor de markten en de spanningen 
doen toenemen."

Zo zou een situatie kunnen ontstaan waarin onenigheid over het begrotingsbeleid (bijvoorbeeld 
over plannen voor infrastructuuruitgaven in de VS) de markten afleidt en de binnenlandse of 
internationale politieke spanningen doet toenemen. De vrees rond het begrotingsbeleid zal de 
focus vergroten op twee thema's die we in onze vooruitzichten voor 2021 onder de aandacht 
brachten: de groeiende rol van de staat en de ongelijkheid binnen economieën. We wijzen er ook 
nogmaals op dat zelfs als de absolute overheidsuitgaven hoog blijven, de budgettaire impuls 
(verandering in de uitgaven) wellicht zal afnemen of negatief zal worden, wat tot moeilijke 
uitgavenkeuzes zal leiden wanneer bepaalde delen van sommige economieën nog steeds steun 
nodig hebben.

Het is opmerkelijk hoe markten de snelle schuldenescalatie als een voldongen feit hebben 
aanvaard. Stijgende rentevoeten kunnen uiteindelijk echter leiden tot een herbeoordeling van 
de leenkosten en de betaalbaarheid ervan, en tot een grotere marktselectiviteit tussen landen. 
Wanneer dat gebeurt, kan het sentiment snel veranderen.

Figuur 2: De conjunctuurgezuiverde primaire begrotingssaldi zullen maar langzaam verbeteren

Bron: IMF, Deutsche Bank AG. Vooruitzichten vanaf 2020. Gegevens van 27 mei 2021.
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Uitbundigheid van de markt kan niet eeuwig duren

In de komende maanden kan het marktenthousiasme aanhouden als gevolg van de blijvende 
stimuleringsmaatregelen. De kans bestaat evenwel dat we later in 2021 en in 2022 in een 
wat koelere periode terechtkomen, wanneer de potentiële spanningen rond groei duidelijker 
worden en markten meer gaan anticiperen op een strakker beleid. In haar recente Financial 
Stability Review waarschuwde de ECB voor de 'uitbundigheid van de markt' en de (theoretische) 
gevaren van een daling van 10% in de S&P 500. Naar onze mening zijn periodes van volatiliteit 
waarschijnlijk, vooral rond belangrijke beleidsaankondigingen. Zoals hierboven reeds vermeld, 
zou de Fed de Jackson Hole-vergadering van augustus te baat kunnen nemen om een 
planning voor tapering-besprekingen aan te kondigen (als ze dat al niet eerder doet) en zou 
dat aanleiding kunnen geven tot een bijstelling van haar beleid. De geschiedenis leert ook dat 
marktomstandigheden snel kunnen veranderen in tijden van een economische ommekeer. 
Figuur 3 laat zien hoe de rendementscurve van Amerikaanse obligaties tijdens een economische 
ommekeer sterk steiler wordt, zoals we momenteel ervaren.

Rendementscurve Amerikaanse obligaties 
op 10-2 jaar

Periode van snelle economische groei na recessie

Figuur 3: De rendementscurve van Amerikaanse obligaties kan steiler worden in tijden van 
economische ommekeer

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van 22 juni 2021.
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Obligaties: lagere spreads mogelijk

We blijven voorzichtig ten aanzien van overheidsobligaties van ontwikkelde markten, gezien 
de risico's van de stijgende rente. De verwachte stijging van de rente op overheidsobligaties is 
relatief bescheiden (zie pagina 22), maar zou niettemin een invloed hebben op de waarde van 
bestaande posities.

Elders in de obligatiemarkt zijn er kansen, maar door het zeer lage rendement zal een zekere 
mate van risico nodig blijven om een interessant positief nominaal rendement te behalen. De 
spreads voor individuele obligaties zullen afhangen van zowel de vraag- en aanbodkenmerken 
van de markt als reële bedrijfsontwikkelingen. Ook de snelheid en omvang van toekomstige 
rentestijgingen zullen van belang zijn. Investment grade obligaties kunnen voordeel halen uit een 
aanbodsdaling ten opzichte van eerdere zeer hoge niveaus en een grotere kredietdiscipline bij 
Amerikaanse emittenten. High yield obligaties, zowel in de VS als in Europa, werden tot dusver 
geruggensteund door een verdere daling van de wanbetalingspercentages van bedrijven en de 
tijdelijke volatiliteit in de toekomst lijkt beheersbaar. 
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Kader

Inkomstenbronnen in een portefeuille beheren: leven met 

'financiële repressie'

Beleggers die gefocust zijn op inkomsten, blijven geconfronteerd worden met uitdagingen. 
We verwachten dat de nominale rente de komende twaalf maanden licht zal stijgen, maar 
door inflatie zal de reële rente laag of negatief blijven. De wereldwijde groei zal daarom niet 
het einde van de 'financiële repressie' betekenen (de bewuste onderdrukking van de reële 
rente), wat het economisch beleid en het beleggingsklimaat zal blijven domineren. Het zal 
bijgevolg moeilijk blijven om betrouwbare inkomstenbronnen te vinden die een interessant 
rendement opleveren.

In de obligatiemarkten zijn er verschillende manieren om inkomsten te genereren. 
Obligatiecoupons kunnen over de looptijd van de obligatie met een verschillende 
frequentie worden uitgekeerd (bv. jaarlijks of halfjaarlijks). Er zijn een aantal mogelijke 
permutaties, bijvoorbeeld step-upobligaties (waarbij de couponbetaling mettertijd 
toeneemt) en floating rate notes (waarbij de betaling gekoppeld is aan een geldmarktrente). 
Bedrijfsobligaties kunnen een hogere coupon uitkeren, maar gaan gepaard met een groter 
kredietrisico.

Beleggers kunnen ook proberen om inkomsten te genereren uit aandelendividenden. 
Dividenden hangen echter af van de inkomsten van de bedrijven in kwestie en van de 
beslissingen die door de directie worden genomen. Er zijn ook verschillende dividenden 
mogelijk, afhankelijk van de rechten van de eigenaar/schuldenaar en de positie op 
de balans, zoals preferente dividenden. Een heel andere aanpak om inkomsten uit 
aandelenmarkten te genereren is door geld te verdienen uit volatiliteit, bijvoorbeeld door 
middel van een positie in de volatiliteitsindex (VIX). Dat is evenwel niet zonder risico.

Wat alternatieve beleggingen betreft, zijn huurinkomsten uit vastgoed een gevestigde 
bron van inkomsten voor beleggers. Inkomsten halen uit beleggingen in grondstoffen is 
moeilijker, maar als de futurescurve van een grondstof zich in 'backwardation' bevindt (de 
huidige prijs is dan hoger dan de prijs op de futuresmarkt), dan zijn inkomsten mogelijk 
door contracten door te rollen. Beleggers kunnen ook opteren voor een op fondsen 
gebaseerde benadering: distributiefondsen en ETF's kunnen ook couponbetalingen en 
dividenden uitkeren. Door via een dakfonds te beleggen in een reeks ETF's (bijvoorbeeld 
in vastgoed, infrastructuur en aandelen met regelmatige dividenden), worden de 
inkomstenbronnen gediversifieerd en kunnen inkomstenstromen in de toekomst beter 
worden voorspeld.

Enkele positieve fundamentals doen vermoeden dat de spreads van obligaties van opkomende 
markten (zowel bedrijfs- als overheidsobligaties) verder zullen dalen, maar een mogelijke 
aanscherping van het Amerikaanse beleid kan daarop enigszins een schaduw werpen. Niettemin 
zullen obligaties van opkomende markten wellicht een aantrekkelijke bron van carry blijven in een 
omgeving met lage rendementen.

Voor beleggers die op zoek zijn naar inkomstenbronnen in hun portefeuille, is een gediversifieerde 
aanpak mogelijk aangewezen (zie kader).
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Op stijl- en sectorniveau verschuiven marktvoorkeuren heen en weer naarmate de onzekerheid 
aanhoudt. Op dit moment lijkt een hybride benadering met zowel groei- als specifieke 
cyclische aandelen aangewezen. De stijgende rente kan de relatieve aantrekkingskracht van 
technologieaandelen een knauw geven (wegens verdisconteerde winsten in de toekomst), maar 
op lange termijn blijven ze hun belang behouden.

Reële rente Amerikaanse Treasuries op 10 jaar 
(in %, omgekeerde as, rechts)

Koers-winstverhouding S&P 500 (volgende 
twaalf maanden, links)

Figuur 4: Verband tussen negatieve reële Amerikaanse rente en koers-winstverhouding van de 
S&P 500

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van 22 juni 2021.
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Aandelen: gevangen tussen TINA en stijgende rente

Na het sterke herstel eerder dit jaar, wordt het nu moeilijker om interessante aandelen te vinden.
In Europa en bepaalde opkomende markten (met name in Azië) zal er een zeker inhaalpotentieel 
zijn naarmate vaccinatiecampagnes versnellen. Maar als we vooruitkijken naar de komende 12 
maanden, zijn er niet zoveel aandelen te bespeuren die verdere grote winsten zullen maken. 
Het lijkt erop dat aandelen gevangen zitten tussen een aanhoudend geloof in TINA (there is no 
alternative of 'er is geen alternatief' voor wie op zoek is naar een degelijk rendement) en een 
toenemende bezorgdheid over de gevolgen van de stijgende reële rente. (Figuur 4 toont het 
verband tussen de reële Amerikaanse rente en de koers-winstverhouding van de S&P 500 twaalf 
maanden vooruitkijkend.) Stijgende grondstof- en andere inputprijzen zullen de winstmarges 
van bedrijven aantasten, als deze niet volledig kunnen worden doorgerekend aan de consument. 
Dit zal tevens het gevoel geven dat we een aantal 'pieken' achter ons laten (bijvoorbeeld in 
economisch momentum, fiscale stimuleringsmaatregelen en liquiditeit) en evolueren naar een 
beleggingslandschap dat minder door het beleid wordt ondersteund. Zoals we gezien hebben, 
konden echt goede resultaten in het eerste kwartaal van 2021 de markten maar net tevreden 
houden. De resultaten in het tweede en derde kwartaal moeten ons verder geruststellen.
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Grondstoffen: nog niet in een nieuwe supercyclus

Grondstoffen kenden een sterke en opvallende prijsstijging als gevolg van de heropening van 
de economie en een aantal aanbodbeperkingen. Zo stond de voedselprijsindex van de Food 
and Agricultural Organization (FAO) in mei bijna 40% hoger dan een jaar eerder. De Chinese 
autoriteiten hebben ook nieuwe maatregelen aangekondigd om de grondstofprijzen op te volgen, 
na de recente stijging van de inflatie van de Chinese producentenprijzen.

Het lijkt echter voorbarig om het over een nieuwe supercyclus voor grondstoffen te hebben. De 
recente stijging van de grondstofprijzen is er gekomen door uiteenlopende factoren, waarvan 
sommige mogelijk niet houdbaar zijn. De koperprijzen schoten bijvoorbeeld de hoogte in door 
de overtuiging dat decarbonisatie de vraag zal blijven aanzwengelen, via verbeteringen van 
het elektriciteitsnet, hernieuwbare energiebronnen, elektrische voertuigen, enz. Dat is een 
geloofwaardig argument op lange termijn, maar de koperprijzen kunnen op middellange termijn 
volatiel zijn, waarbij de tragere economische groei in China een potentieel negatief effect kan 
hebben.

Over een horizon van 12 maanden verwachten we ook geen verdere grote stijging van de olieprijs, 
gezien de aanhoudende dreiging van een toename van het aanbod als de prijzen snel de hoogte in 
gaan. De OPEC+ is er tot nu toe in geslaagd om de stijging van zijn eigen productie te beperken. 
Er zijn echter een aantal spanningen (bijvoorbeeld rond de Iraanse productie) en het herstel 
van de vraag zal afhangen van de mate waarin het coronavirus onder controle kan blijven. De 
Amerikaanse olieproductie zal mogelijk ook niet eeuwig op een laag pitje blijven staan (Figuur 5).

De goudprijs zal vermoedelijk onder druk komen door de vrees voor een stijgende rente, in de 
veronderstelling dat de inflatiegeest (min of meer) in de fles wordt gehouden. Dat kan de interesse 
van beleggers afzwakken en prijsstijgingen in toom houden.

"Sommige factoren voor de recente stijging van de 
grondstofprijzen zijn mogelijk niet houdbaar. In het 
geval van olie zal de dreiging van een verdere toename 
van het aanbod een verdere stijging wellicht beperken."

"Als we vooruitkijken naar de komende 12 maanden, 
zijn er niet zoveel aandelen te bespeuren die verdere 
grote winsten zullen maken. Het is mogelijk dat we 
een aantal 'pieken' achter ons zullen laten en zullen 
evolueren naar een beleggingslandschap dat minder 
door het beleid wordt ondersteund."
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Figuur 5: Amerikaanse olieproducenten blijven gedisciplineerd

Bron: Amerikaanse Energy Information Administration, Deutsche Bank AG. Gegevens van 28 mei 2021.
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FX: bepalende factoren in een overgangsfase

Het voorbije jaar lieten de belangrijkste valutaparen zich meer leiden door veranderingen in het 
'risk on'/'risk off'-sentiment dan door economische of beleidsverschillen en andere fundamentals. 
Maar hoewel de US-dollar nog steeds een graadmeter voor risico is (die profiteert van 'risk off'-
sentimenten), beginnen de tapering- en rentediscussies meer effect te krijgen. Nu de bepalende 
factoren voor valuta's zich in een overgangsfase bevinden, zullen we de komende maanden 
mogelijk geen sterke trends zien. Over een horizon van 12 maanden zien we het valutapaar EUR/
USD op 1,20. USD/JPY is gestegen als gevolg van de stijgende Amerikaanse rente, waarbij 
Japanse beleggers afgedekte obligaties in vreemde valuta aantrekkelijk blijven vinden. Deze 
situatie moet echter in de gaten worden gehouden naarmate de rentecyclus in de VS verandert. 
Andere valuta's (zoals het GBP) ondervinden al rechtstreeks invloed van tapering-initiatieven, 
maar veel optimisme lijkt in het GBP al te zijn ingeprijsd. De Chinese financiële markten blijven 
buitenlands kapitaal aantrekken (deels door rendementsvoordelen – zie Figuur 6). Bijgevolg zal 
de CNY wellicht goed ondersteund blijven, maar het is mogelijk dat de Chinese autoriteiten in de 
toekomst geen verdere snelle CNY-winsten meer zullen gedogen, aangezien de geschillen tussen 
de VS en China nog verre van opgelost zijn.
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"Het voorbije jaar lieten de belangrijkste valutaparen 
zich vooral leiden door het risicosentiment. Maar 
andere bepalende factoren beginnen zich nu te 
profileren."

Twee andere aspecten zullen wellicht een belangrijke invloed hebben op valuta's. Ten eerste 
kan ESG de wisselkoersen beïnvloeden door haar impact op grensoverschrijdende beleg-
gingsstromen. Dat kan met name het geval zijn voor economieën die geconfronteerd worden met 
grote ESG-uitdagingen en die ook sterk afhankelijk zijn van externe financiering. Ten tweede kun-
nen monetaire autoriteiten hun eigen digitale valuta's (Central Bank Digital Currencies, afgekort 
CBDC's) versneld invoeren, gezien de bezorgdheid over de implicaties van de groeiende belang-
stelling voor private digitale munten bij particulieren en instellingen.

Figuur 6: CNY mogelijk ondersteund door een aanhoudend Chinees rendementsvoordeel

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van 22 juni 2021.
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Activaklassen in vogelvlucht

Overheidsobligaties kernlanden: De rendementen schommelen maar vertonen 
een licht stijgende trend, de tapering-discussie in de VS over de afbouw van 
de activa-aankopen door de Fed zal aanwakkeren in het tweede halfjaar van 
2021. Een beperkte afbouw is mogelijk in het eerste halfjaar van 2022, maar 
renteverhogingen zijn nog niet meteen aan de orde en de reële rendementen van 
Amerikaans overheidspapier op 10 jaar zullen negatief blijven. Op een horizon 
van 12 maanden kunnen de rendementen van Duitse Bunds op 10 jaar naar nul 
stijgen, die van Japanse overheidsobligaties kunnen licht positief worden. De 
mate waarin deze obligaties een nuttige rol kunnen vervullen als diversificatie 
zal afhankelijk blijven van de inflatie- en beleidsverwachtingen van de markt. 
Prognoses voor eind juni 2022: U.S. Treasuries op 10 jaar 2,00%; Japanse 
overheidsobligaties op 10 jaar 0,20%; Duitse Bund-obligaties op 10 jaar 0,00%.

Investment grade-obligaties: Rentestijgingen zijn beheersbaar indien ze niet 
te groot of te abrupt zijn. Het aanbod in de VS zal wellicht krimpen terwijl 
de vraag hoog blijft, maar de geboden rendementen zijn karig. Ook de 
fundamentals voor Europa zijn gunstig, met eveneens een beperkt aanbod, 
maar de ECB zal wel efficiënt moeten communiceren over het einde van haar 
noodaankoopprogramma (Pandemic Emergency Purchase Programme). Een 
grotere kredietdiscipline bij Amerikaanse emittenten zou de waarderings- 
niveaus moeten ondersteunen en de cyclus van ratingverlagingen in Europa 
heeft wellicht zijn dieptepunt bereikt. Prognose spreads eind juni 2022: U.S. IG 
(BarCap U.S. Credit) 75 bp., EUR IG (iBoxx EUR Corp) 75 bp.

High yield-obligaties: De uitgifte-activiteit in de VS blijft hoog en het 
kredietverzuim blijft dalen. Het krimpen van de spreads duurde voort 
maar vertraagt. Ook in Europa zijn er veel nieuwe uitgiften en neemt de 
wanbetalingsgraad af. We blijven positief aankijken tegen beide markten 
gezien het herstel van de economieën en het feit dat tijdelijke volatiliteits- 
opstoten (gerelateerd aan de uitgifte-activiteit, het inflatiepeil of problemen met 
toeleveringsketens) beleggingskansen kunnen creëren. We zouden voorzichtig 
zijn met duration-gevoelige obligaties. Prognose spreads eind juni 2022: U.S. HY 
(Barclays U.S. HY) 290 bp., EUR HY (ML EUR Non-Financials) 300 bp.

Obligaties opkomende markten in harde valuta: Spreads kunnen verder krimpen. 
De meeste overheidsemittenten kunnen bogen op een solide solvabiliteit en hun 
herfinancieringscapaciteit blijft goed. De markten zijn mogelijk te voorzichtig 
aangezien er wellicht ondersteuning en positieve herstelverrassingen in de 
pijplijn zitten. Voor bedrijfsuitgiften vertonen de fundamentals van de emittenten 
al een herstel op deze belangrijke kredietmarkt, met slechts een beperkte 
gevoeligheid voor duration, al kan een sneller dan verwachte verstrakking van het 
monetair beleid in de VS ook hier een risico vormen. Prognose spreads eind juni 
2022: EM Sovereign (EMBIG Div) 300 bp., EM (Credit CEMBI Broad) 270 bp.

Amerikaanse aandelen: De bedrijfswinstvooruitzichten werden positief bijgesteld 
na het eerste kwartaal van 2021 en de waarderingsniveaus lijken houdbaar 
zolang de reële rendementen negatief blijven. Het economisch herstel lijkt 
al grotendeels in de koersen verrekend te zitten en rentestijgingen zullen 
toekomstige koersstijgingen afremmen. Het vooruitzicht op hogere rentevoeten 
zorgt ook voor een verschuiving in de sectorvoorkeuren van beleggers. Prognose 
S&P 500 voor 2022 (eind juni) 4.200.
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Europese aandelen: De hoop op een economische heropleving heeft de recente 
koersrally gevoed en de bedrijfswinstvooruitzichten blijven gunstig na een sterke 
groei in het eerste kwartaal. Ook het fiscale en monetaire beleid van de eurozone 
blijft voor ondersteuning zorgen. Tegen 2023 moeten de bedrijfswinsten opnieuw 
kunnen aanknopen met hun niveaus van 2019. Verkiezingen kunnen voor 
politieke onrust zorgen, met wellicht echter slechts een beperkte rechtstreekse 
impact op de aandelenmarkten. Prognose niveau Euro Stoxx 50-index eind juni 
2022: 4.000; Prognose Stoxx Europe 600: 440.

Japanse aandelen: Het herstel van de wereldeconomie (in het bijzonder 
van China) zou een helpende hand moeten bieden via de export, ondanks 
lockdownrestricties in Japan zelf. Ook een zwakke yen kan voor ondersteuning 
zorgen. Bestaande troeven zoals solide bedrijfsbalansen, veel eigen vermogen 
en groeiende aandacht voor corporate governance blijven intact. Het beleid van 
de Bank of Japan blijft flexibel maar haar marktaanwezigheid wordt stilaan een 
probleem voor het evenwicht tussen vraag en aanbod. De onderwaardering van 
Tokio t.o.v. de S&P 500 lijkt nu tussen de 15 en 25% te liggen. Prognose MSCI 
Japan-index eind juni 2022: 1.200.

Aandelen van opkomende markten: De recente prestaties werden 
getemperd door zorgen rond de inflatie in de VS en de gevolgen daarvan 
voor de Amerikaanse dollar, door nieuwe corona-uitbraken in Azië en door 
beleidsverstrakking in China. De economische groei lijkt evenwel te zullen 
versnellen in het tweede halfjaar van 2021, in het bijzonder in Azië, waar ook een 
sterke winstgroei van de bedrijven wordt verwacht. De waarderingsniveaus lijken 
nog altijd aanvaardbaar (ook voor een aantal technologieaandelen), en de hoge 
participatiegraad van binnenlandse beleggers en hervormingen op ESG-vlak zijn 
positief op middellange termijn. Prognose MSCI Emerging Markets voor 2022 
(eind juni): 1.400.

Goud: Bezorgdheid over het inflatiepeil heeft de marktdynamiek niet ingrijpend 
gewijzigd. De recente stijgingen van de goudprijs waren bescheiden en de 
aantrekkende economische groeicijfers en hogere nominale rendementen zullen 
toekomstige grote stijgingen afremmen. Ook de afbouw van activa-aankopen 
door de centrale banken (tapering) zal voor tegenwind zorgen. De recente 
heropleving van de kapitaalinstroom in goudtrackers dient nog bevestigd te 
worden en de positie-inname van particuliere en speculatieve beleggers blijft 
op een laag pitje. De verwachte evolutie van de dollarindex (DXY) zal belangrijk 
blijven maar corona-uitbraken en andere tegenslagen zullen wellicht slechts voor 
tijdelijke oplevingen van de goudprijs kunnen zorgen. Prognose goudprijs eind 
juni 2022: 1.850 USD per ons.

Olie: De verwachting van een blijvende toename van de wereldwijde vraag heeft 
de olieprijzen de voorbije maanden gestaag hoger geduwd. Productiebeheersing 
door de OPEC en zijn partnerlanden (OPEC+) en de afname van voorraadniveaus 
wereldwijd hebben ook geholpen, terwijl de productie van de VS slechts heel 
geleidelijk toeneemt. Vraagtekens rond de gevolgen van corona-uitbraken in Azië 
voor de vraag daar kunnen verdere prijsstijgingen op korte termijn verhinderen 
maar de heropleving van het reisverkeer in de OESO zal wellicht de beperkte 
toename van het wereldwijde olieaanbod compenseren. Prognose WTI-olieprijs 
eind juni 2022 (12 maanden): 63 USD/vat.

Activaklassen in vogelvlucht
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In lokale munt In EUR USD

S&P 500 5,4% 4,6% 5,4%

MSCI Europe 4,5% 4,4% 5,2%

FTSE 100 6,5% 6,3% 7,1%

Japan TOPIX 3,0% 2,5% 3,3%

Amerikaans schatkistpapier 0,8% 0,0% 0,8%

Overheidsobligaties eurozone -0,5% -0,5% 0,3%

Amerikaanse bedrijfsobligaties 1,2% 0,4% 1,2%

High yield obligaties VS 2,3% 1,6% 2,3%

High yield obligaties eurozone 1,5% 1,5% 2,3%

Overheidsobligaties opkomende markten 3,8% 3,0% 3,8%

Bloomberg grondstoffenindex, zonder 
landbouw & veeteelt

0,3% -0,5% 0,3%

Strategische assetallocatie (SAA) levert de grootste bijdrage aan de portefeuillerendementen 
en is een duurzamere bron van inkomsten dan markttiming of de selectie van individuele activa. 
De rendementsprognoses voor activaklassen op langere termijn (vooruitzichten) vormen een 
van de steunpijlers van onze SAA benadering. We maken deze prognoses voor een brede waaier 
van representatieve indexen van activaklassen, uitgedrukt in verschillende munteenheden. Een 
beknopte selectie van deze prognoses is terug te vinden in Figuur 7.

We beklemtonen dat rendementsprognoses op lange termijn voor de verschillende activaklassen 
slechts één van de drie pijlers vormen voor een efficiënte SAA. Ze dienen gecombineerd te 
worden met ramingen van de volatiliteit (de mate waarin activakoersen stijgen of dalen) en met de 
te verwachten correlaties (het onderlinge verband tussen de koersevoluties van bepaalde activa).

Rendementsprognoses houden altijd een variabele mate van onzekerheid in. Portefeuilles dienen 
opgebouwd te worden rekening houdend met deze variabele onzekerheidsgraden, waardoor 
een hoog verwacht rendement voor een bepaalde activaklasse zich niet noodzakelijk vertaalt in 
een hoog gewicht in de portefeuille. Onze knowhow over de impact van onzekerheid op diverse 
activaklassen blijft groeien en we blijven deze drie componenten van ons SAA-proces dan ook 
permanent verfijnen.

Figuur 7: Selectie van rendementsprognoses over een termijn van 10 jaar 
(gemiddelde rendementen op jaarbasis)

Bron: DWS, Deutsche Bank AG. Op basis van situatie op 31 december 2020.

Veronderstellingen voor de 
kapitaalmarkt op lange termijn
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Figuur 8: Centrale beleggingsthema's binnen 3 dimensies

Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens van 1 juni 2021.
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Cybersecurity

De nood aan cybersecurity vloeit voort uit de gecentraliseerde organisatie van 
de digitale economie en de kostprijs en frequentie van cyberaanvallen. Ook de 
implementatie van 5G (zie hieronder) en de toenemende interactie met diverse 
apparaten om ons heen vormt een bijkomende uitdaging. Zowel bedrijven als 
overheden en de maatschappij in het algemeen zijn blootgesteld.

Artificiële intelligentie (AI)

AI heeft een impact op heel wat domeinen, waaronder cybersecurity. De 
coronapandemie heeft het gebruik van AI in de gezondheidszorg versneld, en AI 
wint ook aan belang in de financiële sector. Mogelijk beleven we binnenkort de 
grote doorbraak van AI gezien de enorme toename van computerkracht en van 
datageneratie en -opslag. AI kan op verschillende niveaus ook politieke risico's 
veroorzaken (o.a. tewerkstelling doordat AI sommige jobs overbodig maakt).

Momenteel hebben we 10 centrale beleggingsthema's uitgekozen die betekenisvol zijn over 
een langere termijn en die gaandeweg beleggingskansen zullen blijven bieden. Deze centrale 
beleggingsthema's plaatsen we binnen de 3 dimensies van technologie, demografie en de wereld 
waarin we leven (zie Figuur 8).

Centrale beleggingsthema's
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5G 

5G heeft een impact op diverse segmenten van de technologiesector en kan 
ook de doorbraak van AI bevorderen. Bij de fysieke uitrol van het 5G-netwerk 
komt een brede waaier aan economische activiteiten kijken, met o.a. een sterke 
vraag naar halfgeleiders en grondstoffen, en de aanleg van infrastructuur zoals 
zendmasten en datacenters. Dit kan zowel kansen creëren als voor politieke 
stress zorgen, bijvoorbeeld rond de rol die China speelt in opkomende markten 
en als technologieleverancier.

ESG 

ESG speelt als beleggingsthema een centrale rol en zal dat ook blijven doen. De 
coronapandemie lijkt het belang van ESG-criteria (milieu, maatschappij, bestuur) 
in het kader van risicobeheer nog te hebben versterkt. De regering-Biden zet 
meer in op milieu- en klimaatgerelateerde thema's en zal zich naar verwachting 
nog breder engageren, zowel in 2021 als daarna. Het coördineren van de 
financiële inspanningen van overheden en bedrijven zal naar verwachting aan 
belang winnen.

Slimme mobiliteit

Het samengaan van duurzaamheid en technologie ligt voor de hand in dit 
domein. Dit omvat o.a. het verzoenen van de nood aan een forse emissiereductie 
en het realiseren van kostenefficiënt transport. Een lagere productiekost van 
elektrische voertuigen (ondanks bezorgdheid rond bepaalde grondstoffen), 
een efficiënter beheer van elektriciteitsnetwerken, de verdere opmars van 
autodeeldiensten, en andere vooruitgang op het vlak van connectiviteit en 
automatisering zouden zowel de verzadiging van het wegennet als de vervuiling 
in het algemeen moeten terugdringen.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg situeert zich duidelijk in een raakvlak tussen technologie en 
demografie. De vergrijzing van de bevolking en de toenemende welvaart in 
opkomende landen stimuleren de vraag. Technologische vooruitgang voedt 
de transformatie op het vlak van zorgverstrekking, medische apparatuur, 
geneesmiddelen en financiering van de gezondheidszorg. De gezondheidszorg 
zal mogelijk evolueren van periodieke zorgverstrekking naar een levenslang en 
continu gezondheidsmanagement.

Millennials

Millennials tonen eveneens het belang van de dimensie 'demografie' aan 
aangezien zij de eerste generatie zijn die volop tegen de gevolgen van de 
klimaatverandering aankijkt. Zij zullen mogelijk deels opdraaien voor de 
vergrijzing door langer te moeten werken maar kunnen anderzijds ook financieel 
voordeel halen uit de dalende beschikbaarheid van arbeidskrachten. Millennials 
zullen hun toenemende invloed gebruiken om veranderingen door te drukken in 
diverse domeinen, o.a. met betrekking tot de dienstverlening door overheden, de 
prioriteiten van bedrijven, en ook de prioriteiten op beleggingsvlak.
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Investeringen in infrastructuur

Op het vlak van infrastructuur is er nog altijd veel ruimte voor verbetering, zowel 
in opkomende als in ontwikkelde landen, en er moet dus ook op lange termijn 
worden gedacht. Anderzijds zorgt innovatie (o.a. op het vlak van databeheer, 
interconnectie en automatisering) nu al voor snelle veranderingen. Traditionele 
infrastructuuractiva zullen wellicht opgewaardeerd worden door in te zetten 
op koolstofneutraliteit, hernieuwbare energie en digitalisering. De beoordeling 
van de volledige levenscyclus van infrastructuurprojecten, in het bijzonder hun 
impact op de klimaatverandering, zou aanleiding kunnen geven tot nieuwe 
prioriteiten en een andere financiële aanpak.

Verstandig beheer van schaarse middelen

Duurzaamheid is de basis. 'Resource stewardship' (rationeel beheer van 
schaarse middelen) focust onder meer, maar niet uitsluitend, op afvalbeheer. De 
technologiesector is hier een deel van het probleem (o.a. door elektronisch afval) 
maar kan ook oplossingen aandragen. Vertrouwde thema's zoals alternatieve 
energievormen spelen hier ook een rol. Gezien de aangezwollen schuldenlast 
van overheden, zal resource stewardship mogelijk wel moeten vechten om 
over voldoende middelen te beschikken (afvalbeheer is traditioneel sterk 
conjunctuurgevoelig).

Blauwe economie

De blauwe economie (het geheel van economische activiteiten gerelateerd aan 
de oceanen, zeeën en kusten) wint aan belang in discussies over biodiversiteit, 
middelenbeheer en economische groei. De oceaaneconomie is naar omvang de 
achtste economische sector wereldwijd maar staat sterk onder druk vanwege 
overbevissing en de negatieve impact op het milieu. Het milieubewustzijn neemt 
wel toe (o.a. in de sector van het maritiem transport) en dankzij technologische 
vooruitgang en onderzoek zouden we een beter zicht moeten krijgen op de 
onderliggende problemen, wat kansen kan creëren in zowel bestaande als 
nieuwe sectoren.
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Macro-economische 
vooruitzichten

Bijlage 1

Vooruitzichten 2021 Vooruitzichten 2022

Bbp-groei (%)

VS* 6,7 5,2

Eurozone (waarvan) 4,2 4,6

Duitsland 3,3 4,5

Frankrijk 6,0 4,3

Italië 4,5 4,7

Spanje 5,5 5,7

VK 6,5 5,7

Japan 2,7 2,6

China 8,7 5,5

India 10,0 6,5

Rusland 3,3 2,5

Brazilië 3,0 2,4

Wereld 5,8 4,6

Consumptieprijsinflatie (%)

VS* 2,8 2,5

Eurozone 2,0 1,6

Duitsland 2,2 1,8

Japan 0,1 0,5

China 1,7 2,4

*Voor de VS bedraagt de bbp-groei van Q4 tot Q4 7,2% in 2021 en 4,0% in 2022.

*Voor de consumptieprijsinflatie (CPI) is de maatstaf de kernuitgaven voor persoonlijke consumptie van dec. tot dec. – ge-

middelde is 2,6% in 2021 en 2,5% in 2022; voor de feitelijke uitgaven voor persoonlijke consumptie (PCE) (dec. tot dec.) is het 

cijfer 3,1% in 2021 en 2,3% in 2022 – gemiddelde is 3,0% in 2021 en 2,4% in 2022. Prognoses op basis van de situatie op 27 

mei 2021.
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Vooruitzichten activaklassenBijlage 2

Vooruitzichten 
obligatierendementen en spreads 
eind juni 2022 
Verenigde Staten (treasuries 
op 2 jaar)

0,50%

Verenigde Staten (treasuries 
op 10 jaar)

2,00%

Verenigde Staten (treasuries 
op 30 jaar)

2,60%

USD investment grade cor-
porates (BarCap U.S. Credit)

75bp

USD high yield (Barclays 
U.S. HY)

290bp

Duitsland (Schatz op 2 jaar) -0,60%

Duitsland (Bunds op 10 jaar) 0,00%

Duitsland (Bunds op 30 jaar) 0,60%

Verenigd Koninkrijk (Gilts op 
10 jaar)

0,95%

EUR investment grade cor-
porates (iBox Eur Corp all)

75bp

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

300bp

Japan (JGB's op 2 jaar) 0,00%

Japan (JGB's op 10 jaar) 0,20%

Obligaties Azië (J.P. Morgan 
Asia Credit Index)

240bp

Overheidsobligaties op-
komende markten (EMBIG 
Div.)

300bp

Obligaties opkomende mark-
ten (CEMBI Broad)

270bp

Vooruitzichten FX eind juni 2022
EUR vs. USD 1,20

USD vs. JPY 105

EUR vs. JPY 126

EUR vs. GBP 0,89

GBP vs. USD 1,35

USD vs. CNY 6,65

Vooruitzichten aandelenindexen 
eind juni 2022

Verenigde Staten (S&P 500) 4.200

Duitsland (DAX) 15.700

Eurozone (Euro Stoxx 50) 4.000

Europa (Stoxx 600) 440

Japan (MSCI Japan) 1.200

Zwitserland (SMI) 11.150

Verenigd Koninkrijk (FTSE 
100)

7.100

Opkomende markten (MSCI 
EM)

1.400

Azië excl. Japan (MSCI Asia 
ex Japan)

940

Australië (MSCI Australia) 1.400

Vooruitzichten grondstoffen eind juni 
2022

Goud (USD/ons) 1.850

Olie (WTI op 12 maanden, 
USD/vat)

63

Prognoses op basis van de situatie op 27 mei 2021. 
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Bunds zijn obligaties met een langere looptijd uitgegeven door de Duitse overheid. 

Carry trade-beleggingen streven naar een rendementssurplus, bijvoorbeeld door geld te lenen in een 
laagrentende munt en het vervolgens te beleggen in hoogrentende munten. 

CNY is de internationale valutacode voor de Chinese yuan.

Correlatie is een statistische maatstaf die aangeeft hoe twee effecten (of andere variabelen) zich ten 
opzichte van elkaar bewegen.

Cyclische aandelen zijn gevoeliger voor de evolutie van de economische cyclus of conjunctuur, en 
omvatten veelal goederen en diensten die niet noodzakelijk zijn voor het levensonderhoud.

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

ESG-beleggingen streven milieu-, sociale en corporate governance-doelstellingen na en verwijzen 
naar environmental, social & corporate governance.

De EuroStoxx 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 Europe 600 omvat 600 bedrijven in 18 landen van de Europese Unie. 

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

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 aan 
de beurs van Londen.

De wereldwijde financiële crisis refereert aan de financieel-economische crisis van 2007-2008 
(aanvankelijk ook de subprimecrisis genoemd).

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

Jackson Hole is een plaatsje in de Amerikaanse staat Wyoming waar de Federal Reserve elke zomer 
een economisch symposium organiseert dat is uitgegroeid tot een soort hoogmis voor 's werelds 
centrale bankiers. 

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.

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

De koers-winstverhouding wordt berekend door de huidige koers van een aandeel te delen door de 
winst per aandeel. NTM staat voor next twelve months (komende twaalf maanden) in de context van 
winst en dus koers-winstverhoudingen.

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

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

Treasuries zijn obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid.

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

Glossarium



25

 CIO Insights
Groei komt met uitdagingen

Belangrijke informatie

Algemeen
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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.




