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Asset allocatie: aandelen blijven favoriet
Aandelen blijven onze favoriete beleggingscategorie. Net als 
vorig jaar hanteren wij een neutrale weging voor aandelen. We 
houden rekening met een milde recessie wat ook terug te zien 
zal zijn in de winstcijfers van bedrijven. Desondanks vinden wij 
op de huidige waarderingsniveaus aandelen aantrekkelijk geprijsd. 
Voor langetermijnbeleggers denken wij daarom dat een neutrale 
weging van aandelen passend is. Hoewel de e�ectieve rende-
menten voor obligaties zijn opgelopen, vinden wij het nog wat te 
vroeg om ons onderwogen advies al te wijzigen. De reden hier-
voor is dat we rekening houden met verder oplopende renteta-
rieven. Centrale banken zullen de komende tijd de beleidsrentes 
verder verhogen en als gevolg van balansverkorting zal een 
‘natuurlijke koper’ uit de markt verdwijnen. Voor obligaties met 
een langere looptijd houden wij daarom rekening met prijsdruk.
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Terugblik op onze vorige Jaarvisie
In de Jaarvisie 2022 die we eind vorig jaar schreven, hielden we 
voor aandelen een neutrale weging aan. Voor obligaties advi-
seerden we een onderwogen positie. Daarnaast vonden wij het 
verstandig om in gespreide portefeuilles wat liquiditeiten aan 
te houden om in te kunnen spelen op koersdalingen. Vanwege 
het einde van de coronapandemie zagen wij voor 2022 goede 
rendementen voor aandelenbeleggingen in het verschiet liggen. 
Wel hielden we voor 2022 rekening met een minder uitbundige 
winstgroei en met specifieke risico’s zoals hoge grondsto�en-
prijzen, nieuwe lockdowns en verstoringen in de aanvoerketens. 
Qua regio-allocatie ging onze voorkeur uit naar aandelen uit 
Noord-Amerika en opkomende markten. Eind vorig jaar waren 
we nog steeds terughoudend ten aanzien van obligatiebeleg-
gingen. De lage aanvangsrendementen en onze verwachting dat 
kapitaalmarktrentes zouden oplopen waren de belangrijkste 
redenen. We hielden rekening met een tijdelijk verder oplopende 
inflatie. Net als de meeste centrale bankiers en veel andere eco-
nomen meenden wij dat de inflatie vooral een gevolg was van 
logistieke problemen na de coronapandemie en dat deze hogere 
inflatie ‘van voorbijgaande aard’ zou zijn. De inval van Rusland in 
buurland Oekraïne eind februari haalde alle scenario’s onderuit. 
Als gevolg van de Russische agressie, die zich met het staken 
van de gastoevoer ook tegen de westerse landen richtte, stegen 
de energieprijzen tot torenhoge niveaus. Dit was in de gehele 
westerse economie voelbaar. De hoge inflatiecijfers van boven 
de 10 procent had vrijwel niemand voorzien. De centrale banken 
reageerden met forse rentestappen. De beleidsrentes werden 
meerdere keren met wel 0,75 procent verhoogd. De ongekend 
snelle verhoging van de geldmarkttarieven werkte ook door in 
een wereldwijd forse stijging van de obligatierentes. Door de snel 
oplopende kapitaalmarkrentes kwamen de waarderingen van 
aandelen fors onder druk. Hierdoor werden op zowel de obliga-
tie- als de aandelenmarkten in de eerste drie kwartalen, ondanks 
een aantal korte bear-marketrally’s zoals die in juli, aanzienlijke 
verliezen geleden. In het vierde kwartaal kreeg het optimisme de 
overhand en werd vooruitgelopen op het einde van de rente-
verhogingen door de centrale banken. Hoewel de onderwogen 
positie in obligaties juist was, waren wij per saldo eind 2021 te 
optimistisch over het beeld voor aandelen. Met name de invloed 
van de snel oplopende kapitaalmarktrentes op de waardering van 
aandelen hebben wij onderschat. 
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Het turbulente jaar 2022 markeerde het einde van een tijdperk: er kwam een eind aan goed-
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Rentecondities normaliseren
Door de overheidstekorten en de financieringsbehoefte van het 
bedrijfsleven zal de komende jaren het beroep op de kapitaal-
markt toenemen. Tegenover de wegvallende vraag van centrale 
banken naar staats- en bedrijfsobligaties staat een toenemende 
vraag van andere beleggers naar deze vastrentende titels vanwe-
ge de opgelopen rente. Per saldo houden we voor de komende 
jaren rekening met een omgeving waarin de kapitaalmarktrentes 
normaliseren, maar voor 2023 voorzien wij nog geen zeer sterke 
stijging van de lange rente. Sinds medio oktober zijn de koersen 
op de obligatiemarkt flink gestegen, waardoor de e�ectieve 
rendementen weer zijn gedaald. Het rendement op Nederlandse 
tienjarige staatsleningen was medio oktober nog 2,80% en begin 
december gedaald tot 2,12%. In de VS is de 10-jaarsrente in deze 
periode gedaald van 4,25% naar 3,50%. De tweejaarsrente in de 
VS ligt echter nog wel op 4,25%. Het inverse verloop van de ren-
tecurve over de verschillende looptijden wordt vaak opgevat als 
een voorspelling van een recessie. Het is duidelijk dat de finan-
ciële markten worstelen met de huidige macro-economische 
omgeving. De inflatie bevindt zich op niveaus die we sinds het 
begin van de jaren tachtig niet meer hebben gezien. 

De afgelopen 40 jaar hadden we te maken met gestaag dalende 
rentetarieven die voor de eurozone zelfs onder het nulpunt uit-
kwamen. Beleggers moeten nu de nieuwe realiteit van het einde 
van het ‘goedkope geld’ onder ogen zien. In 2022 rendeerden 
obligaties zeer slecht vanwege de snelle en forse rentestijging. 
Voor beleggers die nu liquiditeiten aanwenden om obligaties 
te kopen, zijn de aanvangsrendementen van obligaties wel 
aantrekkelijker. We denken dat de extra vergoedingen (‘spreads’) 
die beleggers in bedrijfsobligaties ontvangen op de huidige 
niveaus aantrekkelijk zijn. Het aantal faillissementen is nog steeds 
gering, hoewel we wel zien dat er steeds meer bedrijven in 
problemen raken vanwege de hoge energietarieven. In de VS lag 
eind november het tarief op de meer risicovolle hoogrentende 
obligaties (‘high yield’) op 8,4%, waarmee de premie (‘spread’) 
op ruim 5% lag, terwijl het percentage faillissementen op deze 
leningen (de ‘default rate’) slechts op 1,59% lag en er recent uit 
faillissementen ook nog eens voor 56,5% aan onderpand kon 
worden terugverdiend. In de eurozone lag het rendement op 
hoogrentende obligatieleningen eind november met een e�ec-
tief rendement van 7,9% ruim boven het gemiddelde van 4,5% 
over de afgelopen 10 jaar.
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Monetair beleid: einde aan renteverhogingen?
Op welk niveau zal de Fed stoppen met het verhogen van de 
beleidsrente (de ‘federal funds rate’)? Gelet op de hoge inflatie 
is het duidelijk dat de verkrappingscyclus nog niet aan zijn einde 
is. De laatste arbeidsmarktrapporten laten nog steeds zien dat 
we in de VS en in Europa met een krappe arbeidsmarkt te maken 
hebben. Tegelijkertijd zien we dat de groei van de economische 
activiteit wereldwijd afneemt. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in 
de orderportefeuilles van bedrijven. Hoewel die nog wel redelijk 
gevuld zijn, neemt het aantal nieuwe orders zowel in de VS als 
in Europa af en neemt de voorraadvorming toe. Ook heeft de 
stijging van de hypotheekrente wereldwijd e�ect op de ontwik-
kelingen in de huizenmarkt. 

De Amerikaanse inflatie op jaarbasis daalde na de top in juni 
van 9,1% naar 7,7% in oktober. In de eurozone liep de inflatie 
op tot 10,6% in oktober om daarna licht te dalen naar 10,0% 
in november. De aardgasprijzen zijn in Europa met tweederde 
gedaald ten opzichte van hun hoogtepunt in augustus. In 2023 
komt er daarom waarschijnlijk wel een einde aan de rentever-
hogingen door de centrale banken, waarbij de Fed vooroploopt 
en de ECB later volgt. Het monetaire beleid is dan echter nog 
steeds verkrappend, want de centrale banken streven ook naar 
balansverkorting. Dit moet worden gerealiseerd door afbouw 
van de beleggingen in de obligatieportefeuilles die tijdens de 
coronapandemie en eerdere crises zijn opgebouwd. De Fed en 
de ECB zullen tot en met het eerste kwartaal van 2023 doorgaan 
met het verhogen van de rente en daarna een pauze nemen om 
de e�ecten van het krappere monetaire beleid te evalueren. In 
de VS zou de geldmarktrente kunnen stijgen naar 5%, voor de 
eurozone verwacht men een stijging tot 2,8%. 

Indien de Amerikaanse economie in een recessie terechtkomt, 
zal de Fed in de tweede jaarhelft de tarieven mogelijk weer gaan 
verlagen om een harde landing van de Amerikaanse economie 
te voorkomen. Die verwachting zien we ook weerspiegeld in de 
koersen van Amerikaanse geldmarkttermijncontracten. In Europa 
is de ECB later begonnen aan de renteverhogingen en is de 
geldmarktrente in historisch perspectief, zeker afgezet tegen de 
torenhoge inflatie, nog steeds relatief laag. De ECB heeft daarom 
minder ruimte om de rente weer te verlagen indien de economie 
in een recessie terecht komt.

Aantal maanden in de verkrappingscyclus
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vanuit China. De inflatie is echter duidelijk breder genesteld in 
de economie. De kerninflatie, zonder voedsel en energie, bleef 
in november hardnekkig hoog op 5,0% wat in lijn is met het 
niveau van oktober. Dit komt doordat hogere energiekosten met 
vertraging doorwerken in de prijzen van allerlei eindproducten. 
De kerninflatie is in de eurozone lager dan in de VS, terwijl de 
algehele inflatie op een hoger niveau ligt. Hierin zien we terug 
dat in de VS de inflatie een gevolg is van vraagfactoren en een 
oververhitte economie, relatief hoge economische groei, terwijl 
in de eurozone de hoge inflatie meer door aanbodfactoren zoals 
de hoge energieprijzen wordt bepaald. De Oekraïners winnen 
weliswaar terrein terug op de Russische bezetter, maar de afloop 
van de oorlog in Oekraïne is nog zeer onzeker. Daarom zijn veel 
economische prognoses, met name die voor de eurozone, met 
grote onzekerheid omgeven. In de eurozone zullen de gevolgen 
van westerse sancties tegen Rusland, één van ‘s werelds grootste 
olieproducenten, merkbaar blijven. De geopolitieke toestand is 
na de Russische agressie blijvend gewijzigd; het ‘vredesdividend’ 
wordt niet langer uitgekeerd. In veel landen zullen de militaire 
uitgaven stijgen. Ook in Duitsland stijgen deze tot boven de 2% 
van het bruto binnenlands product. 

Milde recessie vanwege krappe arbeidsmarkt
Wij houden rekening met een relatief milde recessie in de VS, 
voornamelijk vanwege de krappe arbeidsmarkt en de daaruit 
voortvloeiende relatief hoge inkomenszekerheid van gezins-
huishoudingen. In de eurozone verwachten velen een recessie 
vanwege de grotere impact van de hoge energieprijzen. Een re-
cessie wordt gedefinieerd als twee achtereenvolgende kwartalen 
van economische krimp. Hoewel de hoge inflatie de koopkracht 
aantast, zal de druk op de consumptieve bestedingen meevallen. 
Er vindt in sommige landen namelijk compensatie plaats van de 
hoge energierekening door de overheden. Daarnaast profiteren 
veel werknemers van de loonstijgingen in verschillende secto-
ren en ouderen van hogere pensioenuitkeringen. We zien ook 
dat de detailhandelsuitgaven in de VS op peil zullen blijven. De 
recessiedreiging is echter reëel en wordt door economen hoog 
ingeschat. Het spaargeld dat Amerikaanse gezinshuishoudingen 
in de jaren 2020-2021 niet konden besteden, is nu grotendeels 
aangewend. In de VS wordt de waarschijnlijkheid van een 
recessie in de komende 12 maanden ingeschat op 62,5% en voor 

Hoogtepunt inflatie achter de rug
Hoewel het grootste deel van het jaar de inflatiecijfers in Ame-
rika en in Europa verontrustend hardnekkig zijn gebleken, menen 
wij dat het hoogtepunt van de inflatie achter ons ligt. In Europa 
is de hoge inflatie vooral een gevolg van gestegen energie- en 
voedselprijzen. De Amerikaanse inflatie daalde, gemeten op 
jaarbasis, na de piek op 9,1% in juni naar 7,7% in oktober. De 
inflatie zonder voedsel en energie, daalde in de VS naar 6,3%. In 
de eurozone daalde de inflatie van 10,6% in oktober naar 10,0% 
eind november. De aardgasprijzen in Europa zijn echter wel met 
tweederde gedaald ten opzichte van hun hoogtepunt in augus-
tus. De impact van de hogere olie-, gas- en elektriciteitsprijzen 
gaat verder afnemen door het instellen van een prijsplafond 
in verschillende Europese landen en ook door de vraaguitval 
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zwakte in de geheugenmarkt vanwege de afgenomen vraag naar 
datacenters, pc’s en mobiele telefoons. Die vraag was tijdens de 
coronapandemie juist erg hard gegroeid. De halfgeleidermarkt 
groeit evenwel structureel met zo’n 15% tot 20% per jaar van-
wege het sterk toenemende gebruik van sensoren in elektrische 
voertuigen. Door het toenemende gebruik van data en de digi-
talisering blijft de markt voor datacenters en cloud-computing 
(‘internetsoftwaretoepassingen’), een sterke groeimarkt.

China onzekere economische en geopolitieke factor
Het strenge zero-Covid-beleid in China vormt een groot risico 
voor de economische groei van het land zelf en voor de we-
reldeconomie. De vraaguitval van de Chinese economie leidt tot 
dalende importen vanuit de rest van de wereld, zowel voor wat 
de import van olie en gas betreft, als voor wat betreft de import 
van goederen. Tijdens het 20e partijcongres van de Chinese 
Communistische Partij (CCP) bleek dat het land steeds meer prio-
riteit geeft aan de nationale veiligheid boven een economisch 
herstel. In China is in 2022 al een forse groeivertraging opgetre-
den door het strenge coronabeleid en de vastgoedcrisis. Maar 
van zowel het monetair beleid als het begrotingsbeleid blijft een 
stimulans uitgaan voor binnenlandse investeringen en consump-
tie. Er worden bovendien maatregelen genomen om de risico’s 
op de woningmarkt aan te pakken. Op grond van de verwachting 
dat de Chinese economie op termijn toch weer open zal gaan, 
rekenen economen voor China op een relatief hoge economi-
sche groei in 2023, van 4,5% tot 5,0%. De inflatie blijft in China 
ook in 2023 nog relatief laag op een niveau van 2,2 à 2,3%. 

Bijna drie jaar lang draaiden Chinese media overuren om de 
bevolking te overtuigen dat het virus levensgevaarlijk was en dat 
een streng coronabeleid nodig was. In november bleek steeds 
meer met openlijke protesten dat de Chinese bevolking de 
isolatiemaatregelen zat was. Bij de draai die de centrale overheid 
maakt met de versoepelingen doet de overheid alsof dat eigen-
lijk altijd al het plan was. De indruk dat Beijing zwichtte voor de 
demonstraties in november 2022 wil men tot elke prijs vermijden. 
Een haastige en slordige heropening is ook riskant. De vaccina-
tiegraad onder ouderen is nog erg laag en veel Chinezen kregen 
hun laatste shot meer dan een jaar geleden. Veelal werden 
vaccins toegediend die niet goed werken tegen Omikron, omdat 

het Verenigd Koninkrijk op 90%. Voor de eurozone wordt de 
waarschijnlijkheid op 80% ingeschat vanwege de impact van een 
hogere gevoeligheid voor de hoge energieprijzen. Veel bedrijven 
hebben vanwege de logistieke problemen, die volgden op de 
coronapandemie en de geopolitieke onzekerheid, weer voor-
raden van reserve-onderdelen, componenten, hal�abricaten en 
van eindproducten opgebouwd. Bij een recessie zet dit een rem 
op het hersteltempo. Desalniettemin rekent de ECB volgens de 
laatste ramingen voor de eurozone op een economische groei 
van 0,9% over geheel 2023.

Het V-vormige herstel na vorige recessies werd vooral veroor-
zaakt door het feit dat er lage voorraden werden aangehouden, 
die logistiek nog goed te managen waren door verbeterde 
logistieke software. Zodra de vraag weer aantrok, moest er direct 
geproduceerd worden. Nu moeten mogelijk toch eerst nog oude 
voorraden worden weggewerkt, waardoor een herstelperiode 
langer kan duren. De logistieke problemen verdwijnen wel verder 
naar de achtergrond. Internationale vrachttarieven van bijvoor-
beeld de containervaart zijn met meer dan 75% gedaald, naar 
normalere prijsniveaus. De tekorten aan onderdelen, bijvoor-
beeld aan chips voor de auto-industrie, zijn het afgelopen jaar 
in het derde kwartaal omgeslagen in overschotten. De meest 
recente daling in de halfgeleidermarkt is vooral te wijten aan 
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Economische groei en inflatie (in procenten)

Euro-
zone

VK VS Japan Latijns-
Am.

Oost-
Europa

China Azië 
Pacific 

ex Japan

Reële BBP 2019 1,6 1,6 2,3 -0,4 1,3 2,7 6,0 5,4

2020 -6,1 -11,0 -2,8 -4,7 -6,1 -2,6 2,2 1,3

2021 5,3 8,5 5,9 1,8 6,3 5,2 8,1 5,6

2022 3,2 4,2 1,8 1,5 2,8 3,7 3,3 3,5

2023 -0,1 -0,8 0,4 1,3 2,8 3,7 4,9 4,8

CPI (Inflatie) 2019 1,2 1,8 1,8 0,5 9,5 5,9 2,9 2,6

2020 0,3 0,9 1,2 0,0 2,8 4,9 2,5 2,6

2021 2,6 2,6 4,7 -0,3 11,2 7,3 0,9 1,7

2022 8,5 9,0 8,1 2,4 8,8 5,7 2,2 2,8

2023 5,9 7,0 4,3 1,6 8,8 5,7 2,3 3,0

Bron: Bloomberg, Consensus, 30 november 2022

Veroudering en vergrijzing werken steeds meer door op arbeidsmarkt
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(opkomende) markten. De handelsconflicten tussen de VS en 
China, de problemen in de internationale logistieke ketens na 
de coronapandemie en de energieproblemen sinds de inval van 
Rusland in Oekraïne hebben echter geleid tot een wens in veel 
landen om de internationale afhankelijkheden te beperken. Door 
corona, klimaatverandering en het conflict met Rusland beginnen 
veel bedrijven hun strategieën met betrekking tot internationale 
investeringen te wijzigen. De vraag is of we in 2023 in een meer 
gefragmenteerde wereld terechtkomen. Protectionisme neemt 
toe, multilaterale handelsafspraken maken wordt lastiger, maar 
de afgelopen jaren hebben we gezien dat er toch nog veel multi-
laterale overeenkomsten gesloten konden worden.

Hoewel er veel over de-globalisering wordt gesproken, is het niet 
eenvoudig om internationale aanvoerlijnen en productielocaties 
te reorganiseren. Ontvlechting is duur. Bovendien blijft China 
voor bedrijven zoals de Franse producenten van luxegoederen 
een zeer belangrijke afzetmarkt. Door robotisering kunnen 
productielocaties ook goedkoop dichterbij eindmarkten worden 
geplaatst. De trend van industriële renaissance en ‘reshoring’, de 
terugkeer van productielocaties, was feitelijk al ingezet voordat 
Trump eind 2016 aan de macht kwam. De Biden Administration 
slaat weliswaar een andere toon aan dan Trump, maar in de 
houding van de VS naar China is feitelijk niet veel veranderd. 
President Joe Biden geeft met zijn Inflation Reduction Act 
miljardensubsidies aan Amerikaanse bedrijven om te vergroe-
nen en investeringen in fabrieken naar de VS terug te halen. De 
keuze voor het voeren van een klimaatbeleid door de VS wordt 
internationaal toegejuicht, maar Europese regeringsleiders vrezen 
dat de Inflation Reduction Act toch ook veel protectionistische 
kenmerken heeft. Zij vrezen ook dat een handelsoorlog tussen 
de VS en Europa tot een verzwakking van de positie van de Euro-
pese industrie leidt. Volgens de Europese regels mag de Europese 
industrie namelijk geen directe staatssteun ontvangen. Daar komt 
nog bij dat de energiekosten van productie in de VS lager zijn. 

Hoewel we mogen veronderstellen dat goederenstromen zich in 
2023 meer zullen gaan verleggen, leidt een andere trend, die van 
digitalisering, tot een toename van de internationale verweven-
heid. Sinds 2005 is het aantal internetaansluitingen en gebruikers 
wereldwijd meer dan verviervoudigd. De informatiestromen, ge-

ze nog zijn gebaseerd op de eerste coronavariant uit Wuhan. In 
de afgelopen drie jaar is minder dan 1 procent van de bevolking 
op het Chinese vasteland besmet geraakt, maar begin december 
2022 waren er in China meer besmettingen dan ooit tevoren. 
Naast het medisch risico is er het politieke risico: dat mensen 
gaan denken dat de Chinese president Xi Jinping en de CPC toch 
niet onfeilbaar zijn, en dat verzet wel degelijk wat kan opleveren. 
Ook een autoritaire overheid als de Chinese kan niet zonder 
voldoende steun onder de bevolking, en moet dus soms wat 
toegeven. China had gehoopt snel met een eigen mRNA-vaccin 
te komen, maar dat is nog steeds niet gelukt. En vaccins uit het 
buitenland kopen, is beneden China’s waardigheid. Aanbiedingen 
vanuit Duitsland en Frankrijk werden hooghartig van de hand ge-
wezen. Het gaat in tegen China’s belangen én tegen de nationale 
trots. Bovendien wil China internationaal graag een belangrijke 
speler worden op het gebied van gezondheidszorg. China-ex-
perts verwachten dat China pas medio 2023 het zero-Covid-be-
leid volledig los zal laten. 

Bij een versoepeling van het strenge zero-Covid-beleid kan de 
Chinese economie fors opveren, want ondanks corona is China 
fors blijven investeren in exportgerichte fabrieken. Investeringen 
in staal, chemie en elektronica bijvoorbeeld zijn het voorbije 
jaar met 15 tot 20 procent toegenomen. Er zijn bij de Chinese 
scheepswerven nog nooit zoveel orders voor grote container-
schepen geplaatst. Tegen volgend jaar gaan de fabrieken wellicht 
opnieuw op volle toeren draaien en kunnen de producten 
goedkoop worden uitgevoerd. Veel buitenlandse bedrijven zijn 
ook niet van plan om China de rug toe te keren. Het strenge 
Covid-beleid maakt ze nerveus, maar veelal zien ze geen alterna-
tief voor China. Het land zal dit jaar uitkomen op ongeveer 200 
miljard Amerikaanse dollar aan buitenlandse investeringen. Dat is 
nog steeds dubbel zoveel als India en tien keer zoveel als Viet-
nam. Na de coronapandemie en de periode van herstel zullen 
op langere termijn de onderliggende economische uitdagingen 
zoals de minder gunstige Chinese demografische ontwikkelingen 
opnieuw aan de oppervlakte komen. De Chinese economische 
groei is erg afhankelijk van investeringen, er is te veel overcapaci-
teit en daardoor worden de winstmarges gedrukt. China blijft te 
zeer afhankelijk van uitvoer, en dat leidt tot handelsconflicten. 
Ook het Chinese streven naar technologische suprematie leidt 
tot toenemende geopolitieke spanningen van China met de VS 
en Europa. Dit zien we onder meer terug in de beperkingen van 
de uitvoer van hoogwaardige innovatieve technologie voor de 
productie van halfgeleiders naar China door de Amerikaanse 
regering.

Trends in 2023
De afgelopen drie decennia, met name ook sinds de toetre-
ding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO), is 
de globalisering in een hogere versnelling gekomen door de 
mogelijkheden van technologie en de telecommunicatie. Om 
die reden is ook de wereldhandel fors gestegen. Globalisering 
heeft echter niet alleen betrekking op goederenvervoer. Ook de 
mobiliteit, het toeristisch en zakelijk internationale reisverkeer en 
de migratiestromen maken deel uit van de mondialiseringstrend. 
Dit proces leidt tot een wereldwijde arbeidsverdeling, waarbij 
productielijnen over de wereld worden gespreid en schaalvergro-
ting plaatsvindt. De arbeidsverdeling resulteert dan ook in een 
internationale herverdeling van inkomens, creatie van nieuwe 
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De Citi Global Supply Chain Pressure Index:
Druk op logistieke ketens is afgenomen.

De Citi Global Supply Chain Pressure Index: druk op 
logistieke ketens is afgenomen.

Bron: Bloomberg



wel weer aantrekken. In de VS blijft de groei van de winst per 
aandeel gemiddeld zo rond de 5% voor het gehele jaar in 2022 
en in 2023. In de VS zijn de winsttaxaties niet alleen neerwaarts 
bijgesteld vanwege hogere kosten en/of lagere omzetten, maar 
ook vanwege de translatieverliezen als gevolg van de hogere 
dollarkoers. De buiten de VS behaalde winsten van Amerikaanse 
multinationals vallen, teruggerekend naar Amerikaanse dollars, 
lager uit. In Europa zien we juist dat de lage euro voor Europese 
multinationals een valutaire meewind oplevert. Omdat het vier-
de kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 vergeleken 
worden met hetzelfde kwartaal in het voorafgaande jaar, vallen 
de winstcijfers van Europese bedrijven vanwege dit basise�ect 
nog tamelijk hoog uit. Het afgelopen jaar waren de aandelen-
markten al vooruit gelopen op neerwaartse bijstellingen van 
winsttaxaties en de dreigende recessie. Na de forse koersdalin-
gen zijn de waarderingsniveaus eind 2022, ook in het licht van de 
hogere rente, aantrekkelijk. In de VS is de koers-winstverhouding 
gedaald van 21,2 aan het eind van 2021 naar 17,6 eind november 
2022. Deze waarderingsmaatstaf is daarmee uitgekomen op het 
25-jaarsgemiddelde. In Europa daalde de koers-winstverhouding 
van 14,6 naar 11,3, ruimschoots onder het gemiddelde van 14,6 
over de afgelopen 25 jaar. De waardering van Chinese aandelen 
lag eind 2021 met een koers-winstverhouding van 11,7 al onder het 
historisch gemiddelde. Eind november 2022 was de koers-winst-
verhouding van Chinese aandelen nog verder gedaald, naar 10,5. 
Door de impact van de rentestijging op de waarderingen bleven 
het afgelopen jaar de hoog gewaarde groeiaandelen achter bij 
‘waarde’-aandelen zoals financiële waarden en olie- en gasmaat-
schappijen en aandelen met een relatief hoge dividenduitkering. 
Bij de asset-allocatie wordt de voorkeur gegeven aan aandelen-
beleggingen om te profiteren van groeimogelijkheden op lange 
termijn. De aandelenkoersen van bedrijven die profiteren van de 
megatrends zoals verduurzaming en digitalisering zullen zich in 
minder volatiele markten naar verwachting kunnen herstellen.

definieerd in terabits per seconde, accelereren. De toename van 
grensoverschrijdende goederenstromen stagneert wellicht, die 
van de informatiestromen en softwareleveranties in de internati-
onale dienstensector geenszins.

Voorkeur voor aandelenbeleggingen
De geopolitieke breuklijnen en de energietransitie van fossiele
naar duurzame energiebronnen kunnen de komende jaren 
tot hogere en beweeglijke energieprijzen leiden. De vanwege 
klimaatpolitiek gewenste verduurzamingstrend krijgt door de 
gewijzigde geopolitieke omstandigheden een extra impuls. 
De energieprijzen zullen met name in Europa structureel hoog 
blijven, vanwege de noodzaak om een nieuwe energie-infrastruc-
tuur op te bouwen, zoals bijvoorbeeld de bouw van haventer-
minals en opslagfaciliteiten voor vloeibaar aardgas (LNG). Hogere 
energieprijzen, loonstijgingen, andere oplopende kosten en de 
hogere rente zetten de winstmarges van bedrijven onder druk. 
Niet alle bedrijven beschikken over de prijszettingsmacht om de 
hogere kosten door te berekenen in hogere afzetprijzen. 

Een recessie in Europa is nagenoeg onvermijdelijk. In dat licht 
is het aannemelijk dat de winstgroei van bedrijven in de eerste 
twee kwartalen van 2023 negatief zal zijn. Een dergelijke winstre-
cessie kan de aandelenkoersen in de komende maanden onder 
druk zetten. Analisten hebben in de tweede helft van 2022 hun 
winsttaxaties en hun koersdoelen, mede vanwege de hogere 
renteniveaus, echter al aanzienlijk neerwaarts bijgesteld. Na een 
gemiddelde groei van de winst per aandeel van Europese beurs-
genoteerde ondernemingen in 2022 van ca. 20% zal in 2023 per 
saldo volgens de meest recente taxaties nauwelijks nog sprake 
van groei zijn. De groei zal in de tweede helft van 2023 en in 2024 
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Groei van de winst per aandeel in de verschillende regio’s 
(in procenten)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

VS 0,7 -8,5 52,2 5,5 5,1 9,8

Eurozone 0,5 -27,2 69,4 20,3 0,3 6,2

Japan -24,0 4,5 39,0 15,1 4,3 6,0

Azië, ex-Japan -4,5 5,2 56,7 0,1 4,5 13,8

Bron: Citi Research, MSCI, Worldscope, FactSet estimates, bottom-up, consensus, december 2022.

Gebaseerd op bedrijven in de MSCI-indices.

De verhouding tussen voorraden en omzet loopt op voor 
Europese multinationals (Europe Stoxx 600)

Bron: Bloomberg

De verhouding tussen voorraden en omzet loopt op voor 
Europese multinationals (Europe Stoxx 600)

Bron: Bloomberg

Bron: FactSet, J.P. Morgan Asset Management
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