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Hou vast aan uw 
langetermijndoelstellingen

Brief aan 
beleggers

Christian Nolting 
Global CIO 

De financiële markten worden gedreven door sentiment, maar dat 

sentiment weerspiegelt wel altijd een onderliggende logica. Vooral op 

momenten waarop de onzekerheid groot is, is het belangrijk om die logica 

te begrijpen.

We zijn pas halverwege 2022 en dit is nu al een jaar dat nog lang zal nazinderen, zowel qua 
geopolitiek, macro-economie als verschuivingen in het monetaire beleid. Zoals Shakespeare 
treffend opmerkte: "Als zorgen komen, komen ze niet als individuele spionnen, maar met troepen 
tegelijk". Op veel fronten is er nog steeds veel onzekerheid, zoals over de inflatiecijfers, de 
wereldwijde verstoring van de toeleveringsketens, de economische groei, de beleidsreacties en – 
niet te vergeten – het coronavirus.

Zoals altijd weerspiegelen de marktprijzen verschillende veronderstellingen over wat de toekomst 
zal brengen. Die veronderstellingen kunnen gaandeweg uiteraard veranderen. Markten kunnen 
bijvoorbeeld een minder agressieve verstrakking van het monetaire beleid gaan verwachten dan 
nu het geval is. Dat kan een impact hebben op aantrekkelijkheid van verschillende activaklassen. 
We mogen ook niet vergeten dat marktprijzen een samengesteld beeld vormen van meerdere 
risico's en niet eenvoudigweg de beoordeling zijn van één enkel probleem.

Wat betekent dat voor het portefeuillebeheer?

Grote onzekerheid mag er niet toe leiden dat beleggingsbeslissingen worden uitgesteld. Het is 
misschien niet mogelijk om in de toekomst te kijken, maar de marktlogica probeert deze wel nog 
steeds voortdurend te voorspellen. In een beleggingsportefeuille moet met deze veranderende 
marktverwachtingen dan ook rekening worden gehouden.

We kunnen – naar mijn mening – van bepaalde parameters toch redelijk zeker zijn. Hoewel de 
verwachtingen rond toekomstige renteniveaus ongetwijfeld weer zullen veranderen, lijkt het 
tijdperk van de extreem lage nominale rente nu definitief voorbij. Niettegenstaande blijft het 
voorbarig om te spreken van een 'normalisering' van het beleid. Hoe dan ook zullen hogere 
rentevoeten ervoor zorgen dat bepaalde activaklassen weer aantrekkelijker worden. Nu '(vaste) 
inkomsten' weer meer aandacht krijgen, kan de aantrekkingskracht van vastrentende effecten als 
activaklasse weer toenemen, ondanks mogelijk hogere wanbetalingspercentages in vergelijking 
met het huidige (zeer lage) niveau. Dat zou het TINA-argument voor aandelen ('there is no 
alternative' – er is geen alternatief) kunnen doen verwateren, maar zeker niet wegnemen. De 
algemene waarderingen van aandelen zijn nog steeds aantrekkelijk en we verwachten een verdere 
stijging in de komende 12 maanden, zij het nu en dan met enige volatiliteit.

Alleszins zullen veronderstellingen over renteverhogingen een impact hebben binnen bepaalde 
activaklassen, bijvoorbeeld op de relatieve aantrekkelijkheid van verschillende aandelenstijlen 
en sectoren. Dat hebben we de voorbije maanden al gezien bij de prestaties van 'groei'- en 
'waarde'-aandelen. Het is daarom belangrijk om gedisciplineerd te blijven, te focussen op direct 
risicobeheer en verder te kijken dan de onmiddellijke marktbewegingen om zo de vooropgestelde 
langetermijndoelstellingen, activa-allocatie en beleggingsthema's niet los te laten.
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De toekomst proberen voorspellen is uiteraard meer dan gewoon een extrapolatie maken van het 
verleden. De wereldeconomie kan er over een jaar heel anders uitzien dan vandaag. Ik ben echter 
van mening dat we ervan uit moeten gaan dat het macro-economische en beleggingsklimaat 
zeer fragiel zullen blijven. Het herstel zal niet zonder slag of stoot verlopen en zelfs in de meest 
optimistische scenario's (bijvoorbeeld met de heropening van de Chinese economie) zal het tijd 
kosten om problemen, zoals de verstoring van de toeleveringsketens, op te lossen. Ik blijf me ook 
zorgen maken over de sociale en humanitaire spanningen in heel wat landen als gevolg van de 
coronapandemie, de inflatie en de verstoring van de voedselvoorziening vanuit Oekraïne. Het zou 
goed kunnen dat die spanningen eerst verder toenemen alvorens ze weer afnemen.

De belangrijkste lessen blijven dezelfde: stel beslissingen over uw beleggingsportefeuille 
niet uit, gebruik strategieën voor risicobeheer op de juiste manier en houd vast aan uw 
langetermijndoelstellingen. Zo navigeert u door de tweede helft van 2022 en verder. Zoals altijd 
kijken we ernaar uit om u daarin bij te staan.

Christian Nolting 
Global CIO Scan de QR-code om 

toegang te krijgen tot 

andere publicaties van het 

CIO van Deutsche Bank 

(www.deutschewealth.com).
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Vier risico's om niet uit het oog te 
verliezen

Figuur 1: Markten in beweging – Evolutie van de volatiliteit van enkele indexen en grondstoffen 
(2017-2022)

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van 1 juli 2022.
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Conflict tussen Rusland en Oekraïne. De afbouw van de invoer van Russische energie door 
westerse landen heeft de energieprijzen al fors opgedreven, terwijl een oplossing voor 
het conflict nog niet meteen in zicht is. Aangezien een onmiddellijke omschakeling naar 
hernieuwbare energiebronnen onmogelijk is, moeten de olie- en gasvoorraden worden 
aangevuld om de voorziening veilig te stellen. Daardoor zijn de prijzen verder gestegen en 
zullen ze wellicht hoog blijven. Anderzijds heeft de blokkering door Rusland van de export van 
landbouwproducten uit Oekraïne (een van 's werelds grootste exporteurs van tarwe en maïs) ook 
de wereldwijde voedselprijzen de hoogte in gejaagd. Er vallen nog meer westerse sancties en 
vergeldingsmaatregelen te verwachten, waardoor de inflatiedruk verder kan oplopen.

Inflatie en harde economische landing. Nu alle aandacht gericht is op hoe de centrale banken 
de hoge inflatie zullen counteren, is ook de bezorgdheid toegenomen over een snelle verhoging 
van de rente en een harde economische landing, wat een belangrijke invloed heeft op de 
marktvolatiliteit (figuur 1).

02

Tussentijdse verkiezingen in de VS. Ook in de aanloop naar de Amerikaanse midterms 
(tussentijdse verkiezingen in november) is de fiscale en politieke reactie op de inflatie een 
belangrijk thema. De Democraten hebben tot dusver moeite gehad om hun beleidsagenda door 
te voeren en een electorale tegenslag zou de manoeuvreerruimte van de regering-Biden verder 
beperken.

China en wereldwijde groei. Aangezien de economische output van China van fundamenteel 
belang is voor de wereldwijde groei, heeft het dynamische zero-Covid-beleid van het land niet 
alleen de binnenlandse consumptie (in een van de belangrijkste markten ter wereld) getroffen, 
maar ook de verstoring van de internationale toeleveringsketens verder doen escaleren. 
De beperkingen lijken nu stilaan (gedeeltelijk) tot een einde te komen, met mogelijk een 
pragmatischer economisch beleid in het verschiet, maar de financiële markten blijven kritisch 
kijken naar de weg die het land bewandelt om uit de lockdown te geraken. De heropening van 
de Chinese economie zou de vraag naar energie een boost kunnen geven en de economie 
kunnen stimuleren, waardoor het wereldwijde economische herstel in een stroomversnelling zou 
terechtkomen. Als de Chinese groei in de tweede helft van het jaar echter zoals verwacht zou 
aantrekken, kan dat de energieprijzen echter verder doen stijgen.

Merrill Lynch index 
(linkse as)

Euro Stoxx 50 
(rechtse as)

Olie 
(rechtse as)

Goud 
(rechtse as) 

S&P 500 
(rechtse as)
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03 Update macro-economie en 
activaklassen
Macro-economie

De macro-economische vooruitzichten voor de rest van 2022 zien er minder goed uit dan bij het 
begin van het jaar. De reeds hoge wereldwijde energieprijzen zijn door de oorlog tussen Rusland 
en Oekraïne verder gestegen. De consumptie van gezinnen is niet enkel daardoor afgenomen, 
maar ook door de algemeen stijgende inflatie, met name van de voedselprijzen. Tegelijkertijd 
aarzelen bedrijven door de macro-economische onzekerheid om investeringen te doen. De steeds 
krachtigere reactie van de Fed op de hoge inflatie zal de Amerikaanse economie waarschijnlijk 
sterk afremmen, en om die reden hebben we onze prognose voor de bbp-groei in 2022 bijgesteld 
naar 2,0% voor de VS en 2,9% voor de eurozone (figuur 2). In de eurozone blijft het risico op 
een technische recessie bestaan als de invoer van aardgas uit Rusland op korte termijn wordt 
stopgezet.

Figuur 2: Prognose bbp-groei 2022 en 2023 (%)

Bron: Deutsche Bank AG. Prognose op basis van de situatie op 28 juni 2022.

* Voor de VS bedraagt de verwachte bbp-groei 0,6% van Q4 2021 tot Q4 2022 en 1,6% van Q4 2022 tot Q4 2023. 

2022 2023

VS* 2,0 0,8

Eurozone 2,9 1,8

Duitsland 1,9 2,2

Frankrijk 2,6 1,6

Italië 2,8 1,4

Spanje 4,5 2,4

VK 3,5 0,7

Japan 1,7 1,8

China 3,8 5,3

India 7,0 6,0

Brazilië 1,0 1,5

Rusland -6,0 -1,0

Wereldwijd 3,1 3,1
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Macro-economie

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Macro-economisch gezien ervaren vooral cyclische en 
rentegevoelige sectoren tegenwind

 o De Fed's vastberadenheid om de inflatie te bestrijden kan leiden 
tot een milde recessie in de VS in de eerste helft van 2023

 o De macro-economische onzekerheid wakkert de marktvolatiliteit 
aan

China zal ervoor zorgen dat de groei wellicht afremt, zowel wereldwijd als in andere opkomende 
markten, onder andere door de nog steeds restrictieve Covid-lockdowns en een noodlijdende 
vastgoedmarkt. Hoewel we verwachten dat de economie in zekere mate zal heropenen, is onze 
prognose voor de Chinese bbp-groei dit jaar amper 3,8%, ver onder de officiële doelstelling.

In de VS is de piek van de inflatie mogelijk al achter de rug. Een nieuwe stijging van de inflatie in 
de eurozone is echter waarschijnlijk, aangezien basiseffecten zich pas later manifesteren (figuur 
3 toont de historische inflatie voor beide regio's). Niettemin zouden ook hier de spanningen als 
gevolg van de stijgende energieprijzen in de tweede helft van 2022 moeten afnemen. Het herstel 
zal wellicht ondersteund worden door de opgebouwde inhaalvraag naarmate de coronapandemie 
afzwakt, door de verlichting van problemen in de toeleveringsketen (vooral in de Europese 
landen) en fiscale steunmaatregelen. In 2023 zou de bbp-groei lager kunnen uitvallen op 1,8% 
in de eurozone (met de hoge energieprijzen als voornaamste oorzaak). In de VS hebben we onze 
prognose voor de bbp-groei verlaagd tot 0,8% in 2023 en verwachten daar nu een milde recessie 
in de eerste helft van 2023. Maar de inflatie zal vanaf het huidige hoge niveau wellicht sterk dalen.

Figuur 3: Inflatiecijfers VS en eurozone

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van 30 juni 2022.
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Grondstoffen

Olie: Hoewel de opeenvolgende lockdowns in China ('s werelds grootste olie-importeur) de 
binnenlandse vraag naar olie hebben afgeremd, is de olieprijs boven de 100 USD/vat blijven 
hangen. Met de geleidelijke opheffing van deze lockdowns, zou de Chinese vraag snel kunnen 
herstellen, vooral door de verwachte beleidsstimulansen.

Inmiddels ziet het ernaar uit dat de sancties tegen Rusland van kracht zullen blijven en lijkt een 
boost voor het wereldwijde aanbod onwaarschijnlijk, vooral nu de EU ermee ingestemd heeft de 
meeste invoer van Russische ruwe olie over zee tegen november te verbieden, alsook de invoer 
van olieproducten vanaf januari 2023. Door de aanhoudende kapitaaldiscipline in de VS, zal 
de Amerikaanse olieproductie in de komende 12 maanden wellicht maar beperkt toenemen en 
onder het pre-Covid-niveau blijven (figuur 4). De productie van de OPEC+ is tot nu toe onder de 
vooropgestelde doelstellingen gebleven. Lagere investeringen in de afgelopen jaren hebben ertoe 
geleid dat de capaciteit in sommige kleinere OPEC+-lidstaten beperkt is, waardoor het vooralsnog 
onmogelijk is om de output aanzienlijk te verhogen. We verwachten dan ook dat het nog enige tijd 
zal duren alvorens de OESO-voorraden weer op het niveau zullen zitten van vóór de Covid-crisis.

Figuur 4: Amerikaanse olieproductie valt tegen

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van 24 juni 2022.
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Industriële metalen: Gezien het enorme belang van China (het land is goed voor meer dan de helft 
van de wereldwijde vraag naar de meeste industriële metalen), verwachten we dat basismetalen 
enige steun zullen vinden naarmate de Chinese economie weer opleeft. Het argument voor de-
carbonisatie wordt bovendien versterkt door de hoge energiekosten. Daardoor verbeteren de 
vooruitzichten voor de industriële metalen die nodig zijn om de technologieën van de toekomst te 
produceren.

Goud: Goud heeft a priori niets te winnen bij een stijgende reële rente. We zijn echter van mening 
dat de meest drastische renteverhogingen al in de markt zijn ingeprijsd. Tot dusver hebben 
beleggers goud eerder gebruikt als liquiditeit dan als hedgingmiddel. Maar met de verhoogde 
kans op een milde recessie en een aanhoudende inflatiebezorgdheid en geopolitieke spanningen, 
zou goud opnieuw zijn safe-haven karakter kunnen gaan tonen en meer in trek zijn. Figuur 5 toont 
onze prognose voor grondstoffenprijzen voor eind juni 2023.

Gegevens totale productie van ruwe olie van het Amerikaans ministerie van Energie (in 1000 vaten/dag)

Weinig uitzicht op een grote toename van de 
wereldwijde olieproductie.
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Grondstoffen

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Een weinig flexibel aanbod en krappe voorraden houden de 
olieprijzen hoog

 o Metalen zoals koper worden ondersteund door de decarbonisatie 
en aantrekkende Chinese vraag

 o De behoefte aan een geschikte hedge als antwoord op de 
marktvolatiliteit zal de goudprijs wellicht omhoog duwen

Figuur 5: Prognose grondstoffenprijzen voor eind juni 2023

Bron: Deutsche Bank AG. Prognose op basis van de situatie op 28 juni 2022.
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Obligaties

Overheidsobligaties in ontwikkelde markten hebben dit jaar al een hobbelig parcours afgelegd. 
De volatiliteit blijft hoog en hoewel het obligatierendement in de VS en de eurozone over het 
algemeen gestegen is, heeft de bezorgdheid over de groei geleid tot periodes van scherpe 
terugval. Overheidsobligaties vertoonden tot nu toe een negatief reëel rendement, ongeacht 
de looptijd. Figuur 6 toont de drawdowns (verschil tussen de hoogste en laagste koers) in de 
obligatiemarkten sinds het begin van dit jaar.

Na hun hobbelige start van het jaar ziet het ernaar 
uit dat obligaties de belangstelling van beleggers 
zullen herwinnen, naarmate het absolute rendement 
terugkeert naar een aantrekkelijk niveau.
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Figuur 6: Drawdowns in de obligatiemarkten: geen schuilplaats voor negatief rendement

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van 30 juni 2022.
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De grootste stijging van de obligatierendementen ligt wellicht achter ons. De inflatie zou in de 
VS in het 3e kwartaal kunnen pieken en de vertragende bbp-groei zou dan ook wat druk moeten 
wegnemen bij de centrale banken. Het absolute rendement bevindt zich vandaag op een niveau 
waarop beleggers obligaties weer in overweging zullen nemen als een belegbare activaklasse die 
inkomsten genereert. Niettemin zal de verstrakking van het monetaire beleid door de centrale 
banken een invloed hebben op de rente op overheidsobligaties in de toekomst, en dan vooral op 
die met korte looptijden.

Een belangrijke factor voor Amerikaanse Treasuries voor de rest van het jaar zal wellicht de 
afbouw van de balans van de Federal Reserve zijn.

De nominale rente op overheidsobligaties lijkt in deze cyclus later dan tot nu toe verwacht haar 
top te bereiken. We verwachten dat de reële rente vanaf het huidige niveau bescheiden zal stijgen, 
aangezien we voor de prognoseperiode geen toename van de inflatieverwachtingen voorzien.

Overheidsobligaties

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Overheidsobligaties (vooral de langere looptijden) zullen vanuit 
risico-rendementsperspectief aantrekkelijker worden

 o We verwachten geen recessie in 2022, dus de rentecurve zal 
wellicht licht blijven stijgen

 o De reële rente in de VS zal naar verwachting stijgen en positief 
blijven
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Het schuldaflossingsvermogen van Amerikaanse bedrijven blijft sterk: de mediane 
rentedekkingsratio voor investment grade (IG) blijft boven 12x, ongeveer 2 keer hoger dan het 
niveau van voor de crisis, terwijl deze ratio voor high yield (HY) ook naar het hoogste niveau sinds 
2008 is gestegen. De fundamentals op de balans zijn echter al aan het afzwakken, nu bedrijven 
meer zijn beginnen uitgeven voor de inkoop van aandelen, voor dividenden en voor investeringen, 
waardoor de kasstroom afneemt. De recente omkeringen van de rentecurve zullen onrust blijven 
veroorzaken bij beleggers, die voor de komende 12 maanden een zwakkere economische activiteit 
verwachten. Met de verwachting van een milde recessie, zullen we waarschijnlijk regelmatig 
periodes van verhoogde volatitiliteit zien bij Amerikaanse bedrijfsobligaties. Beleggers verrekenen 
immers hun bezorgdheid over hogere wanbetalingspercentages in de komende jaren.

Ook de schuldaflossingscapaciteit van emittenten van bedrijfsobligaties in EUR blijft sterk met 
stevige balansen, ondanks signalen dat we de piek gezien hebben. De restrictievere toon van de 
ECB en het einde van het programma voor de aankoop van activa (Asset Purchase Programme 
of APP - waarbij de centrale bank sinds 2020 voor gemiddeld meer dan 7 miljard euro per 
maand aan brutoaankopen heeft gedaan) hebben beleggers echter beziggehouden. De hogere 
Duitse rente en de oorlog in Oekraïne waren evenmin gunstig voor EUR HY, waarbij de macro-
onzekerheid beleggers sceptisch maakte ten aanzien van risicovolle activa. Maar het pessimisme 
is nu grotendeels ingeprijsd. De aanzienlijke stijging van de spreads suggereert enige ruimte voor 
een terugval.

De vooruitzichten voor bedrijfsobligaties in opkomende markten worden vertroebeld door de 
impact van de huidige geopolitieke situatie en de hogere rente in de ontwikkelde markten. 
Dat wordt echter grotendeels gecompenseerd door de hoge grondstofprijzen en verbeterde 
fundamentals. Hoewel er ongetwijfeld specifieke risico's zijn voor bepaalde landen (bijvoorbeeld 
rond Chinees vastgoed), zouden deze risico's door de hoge diversificatie van de activaklassen 
beperkt en de spreads stabiel moeten blijven. In figuur 7 wordt de rente op subklassen van 
obligaties vergeleken met die aan het einde van 2020.

Figuur 7: Rendement op obligaties

Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens van 30 juni 2022.
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Figuur 8: Prognose obligaties voor eind juni 2023

Bron: Deutsche Bank AG. Prognose op basis van de situatie op 28 juni 2022.
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Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o  Investment grade-obligaties (IG) werden opgewaardeerd en blijven 
een belangrijk onderdeel van de portefeuille

 o  Als een recessie vermeden kan worden zullen risico's die genomen 
worden om een hoog rendement te bekomen, wellicht beloond 
worden

 o  De bezorgdheid over opkomende markten wordt grotendeels 
gecompenseerd door de hogere grondstofprijzen en verbeterde 
fundamentals

De schuldaflossingscapaciteit in de Amerikaanse en 
Europese obligatiemarkt blijft sterk, terwijl de spreads 
in de opkomende markten stabiel zouden moeten 
blijven.
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Wisselkoersen 

Door de volatiliteit op de financiële markten, de eerste renteverhogingen door de Fed en de 
geopolitieke onzekerheid kiezen beleggers nog steeds voor de USD als veilige haven. Ook de 
verwachte renteverhogingen van de Fed in vergelijking met die van de Europese Centrale Bank 
(ECB) zijn een ondersteunende factor.

Hoewel de USD op korte termijn wellicht in trek zal blijven, bestaat de kans dat de munt op 
middellange termijn aan waarde zal inboeten. Het verdere verloop van het monetaire beleid in 
de VS is immers al grotendeels ingeprijsd. Het blijft ook mogelijk dat het monetaire beleid in de 
eurozone restrictiever uitpakt dan verwacht, vooral dan in 2023. Daarom komt onze prognose voor 
de wisselkoers EUR/USD uit op 1,10 voor eind juni 2023.

Door de toenemende renteverschillen tussen Japan en de VS daalde de JPY tot het laagste 
niveau in 24 jaar. We verwachten dat de yen tussen nu en juni 2023 maar licht zal stijgen tot een 
koers van USD/JPY 130.

De aanhoudende stijging van de inflatiecijfers, in combinatie met de vertraagde economische 
groei, is nadelig voor de GBP en baart de Bank of England kopzorgen. De marktverwachtingen 
rond de renteverhogingen in het VK zijn mogelijk te hoog. Voor de wisselkoers GBP/USD 
voorspellen we tegen juni 2023 een koers van 1,20.

De renteverschillen tussen China en de VS kunnen groter worden door de verzwakking van 
de Chinese economie. Maar de Chinese regering zal waarschijnlijk fiscale steunmaatregelen 
invoeren, zodat de economische dip niet al te ernstig wordt. Om die redenen verwachten we voor 
juni 2023 een USD/CNY-wisselkoers van 6,75, wat in de buurt van het huidige niveau ligt. Figuur 9 
geeft een overzicht van onze wisselkoersvoorspellingen voor eind juni 2023 voor de belangrijkste 
valutaparen.

Figuur 9: Prognose wisselkoersen voor eind juni 2023

Bron: Deutsche Bank AG. Prognose op basis van de situatie op 28 juni 2022.

 
EUR vs. USD 

 
1,10

USD vs. JPY 130

EUR vs. JPY 143

EUR vs. GBP 0,92

GBP vs. USD 1,20

USD vs. CNY 6,75

Wisselkoersen

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o De sterke USD zou de komende maanden aan kracht kunnen 
inboeten

 o De verstrakking van het monetaire beleid in de eurozone zou 
kunnen leiden tot een sterkere EUR

 o De CNY blijft na de recente terugval mogelijk op het huidige 
niveau hangen



 Update CIO Insights
Hou vast aan uw langetermijndoelstellingen

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 juli 2022. 13

Aandelen (ontwikkelde markten)

We zagen de voorbije maanden een uitzonderlijke verkoopgolf op de markten. Dat was het gevolg 
van een versnelde verstrakking van het monetaire beleid, een sterk stijgende obligatierente, 
tragere groei, de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne en opeenvolgende Covid-
lockdowns in China.

Het beleggerssentiment staat op een laag pitje, en de wereldwijde aandelenmarkten houden 
al rekening met de milde recessie in de VS die wij voor 2023 voorzien. Figuur 10 focust op de 
problemen waarmee Europese cyclische aandelen te kampen hebben en figuur 11 toont de 
drawdowns in de aandelenmarkten tot nu toe.

Op hun huidige niveau zien de aandelenwaarderingen er redelijk uit in de V.S. en goedkoop elders. 
Tegen de achtergrond van een verslechterende macro-economische context denken wij echter 
dat de consensuswinstramingen te hoog zijn en in de komende maanden naar beneden zullen 
worden bijgesteld. Terwijl de consensus van Institutional Brokers' Estimate System (I/B/E/S) 
verwacht dat de winsten van de S&P 500 tot 2025 jaarlijks met bijna 10% zullen stijgen, denken 
wij dat die volgend jaar eerder stabiel zullen blijven, gesteund door veerkrachtige winsten van 
digitale platformbedrijven. Buiten de VS zullen de winsten waarschijnlijk dalen door de relatief 
hogere weging van cyclische aandelen en de afwezigheid van grote IT-bedrijven.

Dit betekent dat wij voor de belangrijkste beurzen slechts 5% stijgingspotentieel zien over een 
horizon van 12 maanden, zoals blijkt uit onze prognoses in figuur 12. 

Wij denken dat de bezorgdheid over de economische groei, de inflatie en de winsten de 
marktvolatiliteit op korte termijn hoog zal houden. Als de markten de recente laagste koersen 
opnieuw zouden testen, moeten langetermijnbeleggers eerst hun portefeuilles herbalanceren en 
kunnen ze vervolgens overwegen risico toe te voegen zodra de situatie stabiliseert.

In het algemeen is het belangrijk om bij de selectie van aandelen in het huidige inflatoire klimaat 
rekening te houden met prijszettingsvermogen en kostenstructuren (energie, arbeid) en te kiezen 
voor een mix van groei- en waarde-aandelen over verschillende regio’s en dat aan redelijke 
koersen.

Aandelen in de ontwikkelde markten

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Over het algemeen zien de waarderingen er redelijk uit, maar 
bedrijfstwinstverwachtingen blijven te optimistisch

 o De verhoogde volatiliteit op de aandelenmarkten zal aanhouden

 o Houd bij de selectie van aandelen rekening met 
prijszettingsvermogen en kostenstructuren
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Koers-winstverhouding voor de komende 12 maanden voor Europese cyclische aandelen* ten opzichte van 
defensieve aandelen**, 

Figuur 10: Waardering van Europese cyclische aandelen tijdens recessies in het verleden

Bron: Refinitiv Datastream, Deutsche Bank AG. Gegevens van 29 juni 2022.
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*Cyclische aandelen: grondstoffen, industriële bedrijven, niet-essentiële consumptiegoederen, energie en banken
**Defensieve aandelen: essentiële consumptiegoederen, gezondheidszorg, nutsbedrijven

Aandelen (opkomende markten)

Chinese aandelen hebben het moeilijk als gevolg van een terugval van de binnenlandse vraag 
en de economische activiteit (veroorzaakt door de opeenvolgende lockdowns) en de angst dat 
de VS Chinese American Depositary Receipts (ADR's) wegens transparantieproblemen zal 
schrappen. Sinds het begin van dit jaar zijn de gemiddelde waarderingen (koers-winstverhouding 
voor de komende 12 maanden) van de in Hongkong genoteerde H-aandelen en de A-aandelen 
op het Chinese vasteland gedaald met respectievelijk zo'n 7% en 19%. Voor de MSCI China zien 
we voor de komende 12 maanden ruimte voor een eencijferig herstel vanop het huidige niveau. 
Hoewel er tegen de zomer een oplossing zou kunnen zijn voor het ADR-probleem, waardoor het 
marktsentiment een boost zou krijgen, zullen Chinese aandelen hoogstwaarschijnlijk pas weer in 
de gunst van de internationale beleggers vallen eens de lockdowns grotendeels voorbij zijn.

Maximale drawdown Huidige drawdown

Figuur 11: Drawdowns in de aandelenmarkten ten opzichte van eerdere pieken

Bron: Refinitiv Datastream, Deutsche Bank AG. Gegevens van 29 juni 2022.
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Nu de intraregionale handel zou kunnen profiteren van de versoepeling van de Covid-beperkingen 
in de Aziatische opkomende markten en al onze voorkeurssectoren (financiële dienstverlening, 
grondstoffen en energie) verhandeld worden onder hun mediane waardering over een periode van 
10 jaar, zien we voor de komende 12 maanden een opwaarts potentieel voor de MSCI EM Asia-
index.

Een aantal energie- en grondstoffenaandelen in de Latijns-Amerikaanse opkomende markten 
bieden een hoog dividendrendement, met een sectorgemiddelde van respectievelijk 22% en 7%. 
We zijn voorzichtig positief en verwachten voor de komende 12 maanden een eencijferig herstel 
van de MSCI EM LatAm-index. Beleggers doen er echter goed aan rekening te houden met de 
politieke en sociale onzekerheid in de regio, en met een mogelijke waardedaling van de lokale 
munten.

De verkoopgolf op de wereldwijde aandelenmarkten 
was de voorbije maanden aanzienlijk en het beleggers-
sentiment blijft zwak. Over het algemeen zien de 
waarderingen er echter redelijk uit en we verwachten 
een aantrekkelijk opwaarts potentieel voor de komende 
12 maanden.
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Figuur 12: Prognose aandelenindexen voor eind juni 2023

Bron: Deutsche Bank AG. Prognose op basis van de situatie op 28 juni 2022.
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Aandelen van opkomende markten

Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o Chinese waarderingen zullen geleidelijkaan herstellen dankzij de 
versoepeling van de COVID-beperkingen

 o Er is een opwaarts potentieel voor de MSCI EM Asia-index over 
een horizon van 12 maanden

 o We zijn voorzichtig positief ten aanzien van Latijns-Amerika, maar 
er blijven verschillende risico's bestaan

Vastgoed

In de vastgoedsector slaagden de koop- en huurprijzen erin hun sterke momentum in de eerste 
helft van 2022 te behouden. De uitzonderingen waren Oost-Europa (door de oorlog in Oekraïne) 
en China (als gevolg van de schuldenlast van vastgoedontwikkelaars en de zwakke vraag door 
aanhoudende lockdowns). De komende 12 maanden is er in China evenwel een duurzaam herstel 
mogelijk, op voorwaarde dat de Chinese regering haar zero-Covid-beleid versoepelt en een 
langetermijnstrategie invoert om de groei te stimuleren. Elders, met name in de VS en Europa, zijn 
de financieringsvoorwaarden inmiddels aanzienlijk aangescherpt. In de VS steeg de gemiddelde 
hypotheekrente met een looptijd van 30 jaar tot bijna 6%, het hoogste peil sinds 2008. Dat is het 
onmiddellijke gevolg van de renteverhogingen door de Fed en de afbouw van haar balans. In de 
eurozone zal de ECB haar nettoaankopen van activa in juli stopzetten en wij verwachten dat de 
depositorente tegen het einde van het jaar tot bijna 1% zal worden opgetrokken, waardoor lenen 
duurder zal worden.

Maar hoewel de afnemende betaalbaarheid kan wegen op de vraag naar vastgoed, zullen de 
sterke arbeidsmarkt en stijgende nominale lonen wellicht voorkomen dat de prijzen dalen. 
Anderzijds drijven de hoge grondstofprijzen de bouwkosten op, waardoor de prijzen stijgen terwijl 
het aanbod kleiner wordt. Bijgevolg is het mogelijk dat het bestaande onevenwicht tussen vraag 
en aanbod, vooral zichtbaar in het residentiële en logistieke segment, langer zal aanhouden. 
De ervaring uit de jaren 1970 en 1980 (figuur 13 toont de prestaties van de residentiële 
vastgoedsector in de VS) leert dat vastgoed zelfs in een recessie goed kan presteren en een 
indekking kan bieden tegen inflatie. Voor beleggers is het een goed idee om de voorkeur te geven 
aan marktsegmenten met een lage leegstand of geïndexeerde huurcontracten. Zo kunnen ze 
maximaal voordeel halen uit de hardnekkig hoge inflatie.
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Recessie Eengezinswoningen 1970-1984 1986-2021

Figuur 13: De residentiële sector in de VS deed het goed in de jaren 1970

Bron: National Association of Realtors, Moody's Analytics, National Bureau of Economic Research (VS). 
Gegevens van 30 juni 2022.
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Implicaties voor de markt en voor beleggingsportefeuilles:

 o De koop- en huurprijzen voor vastgoed zullen naar verwachting 
robuust blijven

 o De stijgende financieringskosten worden gecompenseerd door 
hogere nominale lonen

 o Geef de voorkeur aan marktsegmenten met lage leegstand en/of 
geïndexeerde huurcontracten
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 Centrale beleggingsthema's

ESG

ESG-beleggingen (environmental, social en governance – milieu, maatschappij 
en deugdelijk bestuur) worden steeds genuanceerder en complexer. De 
sleutelwoorden zijn meten en transparantie. De vooruitgang op het gebied van 
regelgeving (bijv. MiFID II), taxonomie (ESMA) en informatieverschaffing (TNFD) 
zal helpen dit te bereiken. Mogelijk zijn er echter fundamentelere veranderingen 
nodig in de beoordeling en prioriteiten om verder te kunnen gaan dan een do not 
harm-benadering (breng geen schade toe) en echte duurzaamheid te bereiken: 
'natuur als kapitaal' wordt een sleutelbegrip.

De blauwe economie

Deze sector is heel divers, waardoor de vooruitgang op het gebied van 
regelgeving en financiering tot dusver beperkt is gebleven. De VN-
Oceaanconferentie en de volgende COP27 (november) kunnen de focus van 
beleggers op de blauwe economie vergroten, maar er is nog meer duidelijkheid 
nodig over de principes en methodes van de publiek-private financiering (bv. 
blauwe obligaties). Bovendien is er nood aan innovatie in zowel de gevestigde 
sectoren (bv. maritiem transport) als binnen nieuwe domeinen.

Waterstof

Schone waterstof kan de uitstoot van broeikasgassen verminderen en biedt een 
duidelijk potentieel voor sommige moeilijk te decarboniseren sectoren (chemie, 
staal) en voor langeafstandstransport en elektriciteitsopslag. Waterstof is duur 
om te produceren, maar het aantal testprogramma's neemt snel toe, vaak in 
combinatie met hernieuwbare energiebronnen. De overheden komen stilaan met 
meer geld over de brug en de recente technologische ontwikkelingen kunnen de 
kosten uiteindelijk drukken.

04

Rationeel beheer van schaarse middelen

De belangstelling voor dit thema zal toenemen naarmate de ESG-methodologie 
geavanceerder wordt. Willen we tot een circulaire economie komen, dan 
moet doeltreffend beheer van natuurlijke hulpbronnen hand in hand gaan 
met efficiënte productie en recyclage. De economische druk op sommige 
recyclagefaciliteiten mag beleggers niet afleiden van de onderliggende 
langetermijntrends.

Water

Terwijl bestaande problemen met de watervoorziening toenemen door de 
klimaat-verandering, stijgt de vraag verder als gevolg van de bevolkingsgroei, 
verstedelijking en hogere levensstandaard in opkomende economieën. De 
traditionele, op nutsbedrijven gebaseerde visie over watergerelateerde 
investeringen moet veranderen naarmate de sector technologisch en financieel 
innovatiever wordt als reactie op de strikte milieudoelstellingen.
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Artificiële intelligentie (AI)

De snelle groei van investeringen in AI weerspiegelt het aanhoudende 
vertrouwen dat deze technologie tal van problemen kan oplossen in 
uiteenlopende sectoren (gezondheidszorg, mobiliteit, fintech, enz.). Het 
momentum zal echter pas sterker worden naarmate verregaande artificiële 
intelligentie ('deep AI') dichterbij komt. Het antwoord van de regelgevende 
instanties op AI-risico's (bv. toezicht, persoonsgegevens) staat evenwel nog in de 
kinderschoenen en het investeringslandschap zal wellicht voortdurend en snel 
veranderen.

Cybersecurity

De behoeften op het gebied van cybersecurity worden steeds groter en 
door de vooruitgang van AI en andere gerelateerde technologieën, zullen 
er nieuwe technieken ontstaan. Domeinen zoals gezondheidszorg staan 
centraal en thuiswerk zorgt voor nieuwe uitdagingen. De consolidatie van 
de sector zal zich wellicht voortzetten, naarmate bedrijven leemtes binnen 
bestaande beveiligingsproducten proberen op te vullen en op zoek gaan naar 
schaalvoordelen (bv. door datafeeds te combineren).

Industrie X.0 (inclusief 5G)

De ondermaats presterende technologieaandelen hebben geen afzwakkend 
effect op de belangrijkste drijfveren van de Industrie X.0 (digitaal gestuurde 
radicale heruitvinding van industriële en andere processen). Het tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten is een van de 'push'-factoren op korte termijn. 
'Pull'-factoren op langere termijn zijn onder andere de aanhoudend snelle 
technologische evolutie in veel domeinen en het vermogen om die vooruitgang te 
coördineren door middel van betere datacommunicatie.

Gezondheidszorg en MedTech

De coronapandemie heeft aangetoond dat nieuwe benaderingen mogelijk en 
wenselijk zijn, en tegelijkertijd de noodzaak benadrukt van een gelijke toegang tot 
holistische zorgverlening en een doeltreffend beheer van gegevensuitwisseling 
en privacykwesties. Budgettaire beperkingen zullen blijven bestaan, maar 
technologie zal in veel domeinen een uitweg bieden. In afwachting van verdere 
snelle veranderingen, blijft een hoofdrol weggelegd voor durfkapitaal en andere 
vormen van financiering.

Infrastructuur

Met de heropening van de economieën na Covid is traditionele (fysieke) 
infrastructuur opnieuw onder de aandacht gekomen. Ook een betere 
digitale infrastructuur is een prioriteit, met name in opkomende markten. De 
coronapandemie, bezorgdheid op het vlak van cybersecurity en de oorlog 
in Oekraïne hebben aangetoond dat de infrastructuur veerkrachtiger moet 
worden, mogelijk door middel van diversificatie. De aanzienlijke behoefte aan 
infrastructuurinvesteringen zal aanleiding geven tot nieuwe financierings-
benaderingen.
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Millennials en Generatie Z

De bestedingsvoorkeur van deze twee demografische groepen blijft belangrijk 
voor de woningmarkt en onmiddellijke-consumptiegebieden zoals technologie 
en entertainment. De manier waarop ze kijken naar politiek en beleid (als kiezers, 
maar ook als opstellers van wetten) zal een steeds grotere impact hebben op 
thema's zoals belastingen en pensioenvoorzieningen, wat mogelijk ingrijpende 
gevolgen zal hebben voor de economie.

Slimme mobiliteit

De technologische en sociale drijfveren voor de verandering van het 
vervoersysteem worden vandaag versterkt door de hoge energieprijzen. Deze 
zullen van invloed zijn op diverse aspecten van de mobiliteitsinfrastructuur, ook 
al kan het nog enige tijd duren voordat zelfrijdende voertuigen levensvatbaar 
zijn. De dalende kostprijs van elektrische voertuigen zal samen met een 
betere connectiviteit (5G) gunstig zijn voor de invoering van complementaire 
verbeteringen in software en andere technologieën.
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 Veronderstellingen voor de 
kapitaalmarkt op lange termijn

05
De langetermijnprognose voor het rendement van activa vormt een van de drie steunpijlers 
van onze SAA benadering (strategische activa-allocatie). Die prognose moet gepaard gaan 
met volatiliteitsramingen en onze verwachtingen over de correlatie tussen activaklassen. Het 
rendement is evenwel de belangrijkste drijfveer voor de prestaties van een portefeuille en krijgt 
dan ook de meeste aandacht. Voorspellingen houden altijd een bepaalde mate van onzekerheid in 
en in een portefeuille moet daarmee rekening worden gehouden. Een hoog verwacht rendement 
betekent dus niet per definitie dat ook de bijhorende allocatie in de portefeuille hoog zal zijn.

Het algemene klimaat wordt gaandeweg beïnvloed door economische omstandigheden, 
regelgeving en zelfs natuurlijke factoren (bv. klimaatverandering en bevolkingsgroei), 
waardoor ook het potentiële rendement van de verschillende activaklassen verandert. Om 
dat te weerspiegelen, passen we onze langetermijnvooruitzichten ongeveer jaarlijks aan. De 
belangrijkste ontwikkelingen sinds de publicatie van onze laatste vooruitzichten vonden plaats 
als gevolg van Covid-19. In essentie was er een sterke particuliere vraag (als gevolg van de 
overheidssteun) gecombineerd met een lager aanbod (door de Covid-gerelateerde verstoring), 
wat aanleiding heeft gegeven tot inflatie. De centrale banken zijn daarom sneller dan verwacht 
overgeschakeld op een restrictiever monetair beleid. De hogere obligatierente als gevolg hiervan 
woog tot nu toe vooral op rentegevoelige en op groei gerichte aandelen op lange termijn, 
zoals bedrijven uit de technologiesector. Door demografische verschuivingen en de nood aan 
diepgaande structurele veranderingen in de manier waarop we produceren en consumeren 
(om de klimaatverandering en andere milieuproblemen tegen te gaan), ziet het ernaar uit dat 
de wereldwijde groei nog enige tijd in moeilijk vaarwater zal blijven. Daarom hebben we onze 
langetermijnprognose voor het rendement van activa bijgesteld door het verwachte rendement 
van aandelen en vastgoed te verlagen en dat van obligaties en alternatieve activa (met 
uitzondering van vastgoed) te verhogen (zie figuur 14).

Figuur 14: Selectie van rendementsprognoses over een termijn van 10 jaar 
(gemiddeld rendement)

Bron: DWS Investments UK Limited, Deutsche Bank AG. Gegevens van 31 december 2021. Alle prognoses 
zijn in lokale valuta.

Rendementprognoses (per jaar)
2022-2031

 
Amerikaanse aandelen (MSCI USA)

 
4,4%

Europese aandelen (MSCI Europe) 4,0%

Aandelen VK (FTSE 100) 5,9%

Japanse aandelen (MSCI Japan) 3,2%

Amerikaanse Treasuries (Bloomberg Barclays US Treasury) 1,4%

Overheidsobligaties eurozone (Bloomberg Barclays Euro Treasury) -0,2%

Amerikaanse bedrijfsobligaties (Bloomberg Barclays US Corp.) 1,8%

HY-obligaties USD (Bloomberg Barclays US High Yield) 3,0%

HY-obligaties euro (Bloomberg Barclays Pan-Euro HY (Euro)) 2,4%

Overheidsobligaties opkomende markten in USD (Bloomberg Barclays EM USD Sov.) 4,5%

Grondstoffen (Bloomberg Commodity) 0,6%
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Een American Depositary Receipt (ADR) is een door een Amerikaanse bank uitgegeven certificaat 
waarmee buitenlandse bedrijven hun aandelen op een Amerikaanse beurs kunnen laten noteren.

De Bank of England (BoE) is de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk.

Brent is een soort ruwe olie die gebruikt wordt als maatstaf voor olieprijzen. 

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.

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.

Democraten verwijst naar de Democratische Partij in de VS, een van de twee grote politieke partijen 
van het land.

Drawdown is de daling van een belegging of fonds van de hoogste tot de laagste koers gedurende 
een bepaalde periode. Het wordt meestal uitgedrukt als een percentage.

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

Een opkomende markt is een land dat een aantal 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 van de euro, de munteenheid van de eurozone.

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 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 elkaar 's nachts leningen 
verstrekken.

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 van het Britse pond.

Overheidsobligaties worden door een overheid uitgegeven om overheidsuitgaven te financieren, 
meestal in de eigen valuta van het betreffende land, en worden gedekt door het vertrouwen in die 
overheid.

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

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.

I/B/E/S (Institutional Brokers' Estimate System) verzamelt de ramingen van individuele analisten van 
de toekomstige bedrijfswinsten.

JPY is de valutacode van de Japanse yen.

Midterms zijn tussentijdse verkiezingen in de VS die ongeveer in het midden van de ambtstermijn 
van de president vallen en waarbij zetels op het spel staan in de twee kamers van het Amerikaanse 
Congres (het Huis van Afgevaardigden en de Senaat).

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 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 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.

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. Met de OPEC+ wordt de 
OPEC bedoeld, uitgebreid met een aantal andere olieproducerende landen zoals Rusland.

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.

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.

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.

Verklarende 
woordenlijst
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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 juli 2022. 24

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.

TOPIX staat voor de Tokyo Stock Price Index, een free float-gecorrigeerde, 
marktkapitalisatiegewogen index.

Treasuries zijn obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid.

De VN-Oceaanconferentie werd van 27 juni tot 1 juli 2022 georganiseerd door de Keniaanse en 
Portugese overheid en vond plaats in Lissabon (Portugal). De bedoeling van de conferentie was op 
wetenschap gebaseerde innovatieve oplossingen te promoten voor het behoud en de duurzame 
ontwikkeling van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen.

USD is de valutacode van de Amerikaanse dollar.

Volatiliteit is de mate waarin activakoersen stijgen of dalen.

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.

Verklarende 
woordenlijst
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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.




