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Economische omgeving
Inflatiebeeld verbetert, maar de hoge rente blijft de groei drukken
Het vierde kwartaal bracht de markten geen feestvreugde. De centrale 
banken schroefden hun rentes verder op en lieten weinig los over hoe snel 
zij de rentes in de toekomst zullen gaan verhogen. In 2022 voerden de 
macro-economische tegenwind, het monetaire beleid van centrale banken 
en geopolitieke risico’s de boventoon; deze factoren zullen nog wel even 
bepalend blijven voor de financiële markten. Afgezien van de categorie 
grondstoffen sloten alle risicovolle beleggingen het jaar per saldo af met 
een negatief rendement. De grondstoffenprijzen liepen vroeg in het jaar  
op en hebben de wereldwijde voedsel- en energie-inflatie aangewakkerd. 
In de tweede helft van het jaar zijn de prijzen weliswaar gedaald, maar per 
saldo hebben ze 2022 toch hoger afgesloten.

Positief was dat de inflatiecijfers er in het vierde kwartaal beter uitzagen, 
waarop de centrale banken het tempo van hun rentestappen zijn gaan 
vertragen. Ook zij lijken dus aandacht te hebben voor de mogelijke 
negatieve impact van hun beleid op de economische groei, maar een 
drastische koerswijziging is nog niet in zicht. De inflatie is immers nog 
hoog en de Amerikaanse arbeidsmarkt krap. De Federal Reserve heeft 
herhaald dat de rente zal blijven stijgen totdat de Amerikaanse arbeids-
markt zichtbaar afkoelt. Ook andere centrale banken zullen hun rentes 
hoog houden, waardoor de wereldwijde economische groei onder druk zal 
blijven staan. In ons basisscenario gaan we uit van een milde recessie in 
Europa, waar de groei in 2023 waarschijnlijk als eerste een bodem zal 
bereiken.

Aandelen

Lagere verwachte bedrijfswinsten zetten waarderingen onder druk
Na een septembermaand met de grootste verliezen in twintig jaar wisten 
aandelen in het vierde kwartaal een positief rendement te behalen. In 
oktober en november waren beleggers namelijk weer bereid te investeren 
in de meer risicovolle beleggingscategorieën, zoals aandelen. Dit kwam 
doordat de Amerikaanse centrale bank een wat minder agressieve toon 
aansloeg en door een piek in de inflatie. Ook het warmere dan verwachte 
weer in Europa droeg bij aan de positieve rendementen, want dit was 
gunstig voor het energieverbruik. In december trokken beleggers zich  
weer meer terug uit aandelen, maar per saldo bleef het kwartaalresultaat 
positief. Europese aandelen presteerden het sterkst. Op sectorniveau 
deden energie, de industrie, basismaterialen en financials het goed,  
terwijl vooral luxe consumentengoederen en telecom achterbleven. 
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De winsten van bedrijven hebben in 2022 goed standgehouden, mede 
doordat bedrijven hun hogere kosten konden doorberekenen aan de 
consument. De vooruitzichten voor 2023 zijn gecompliceerder. We verwach-
ten dat de kosten nog verder zullen toenemen, maar bij een economische 
krimp wordt het moeilijker om deze te verrekenen in hogere prijzen.  
We zien al met al risico’s voor de winstmarges van bedrijven en we  
gaan voor 2023 uit van een daling van de winsten. Volgens ons is deze 
verwachting nog steeds niet volledig in de aandelenkoersen verwerkt.  
In onze assetallocatie blijven we daarom onderwogen in aandelen.

Obligaties

Aanhoudende onzekerheid en rentevolatiliteit
Het belangrijkste thema op de wereldwijde obligatiemarkten was in 2022 
de vastberadenheid van de centrale banken om de inflatie te bestrijden.  
De obligatierendementen stonden gedurende het grootste deel van het 
jaar onder druk door oplopende rentes en het agressieve beleid van de 
centrale banken. In het vierde kwartaal vond er echter een omslag plaats. 
De inflatiecijfers begonnen te matigen en de markten gingen anticiperen 
op een piek in de inflatie. De Amerikaanse centrale bank vond het daarom 
tijd om de rente in kleinere stappen te gaan verhogen en dat zou gunstig 
zijn voor obligaties. De Europese Centrale Bank (ECB) zei juist dat 
beleggers ook in februari en maart en mogelijk nog daarna rekening 
moeten houden met renteverhogingen van 0,5%-punt. Bovendien zal de 
ECB een deel van de opbrengst van aflopende obligaties op haar balans 
niet herbeleggen. Hierdoor gingen de rentes op Europese staatsobligaties 
aan het eind van het jaar sterk omhoog. Ook namen de renteverschillen 
tussen staatsobligaties uit Duitsland en die uit andere eurolanden toe. 

We zien op dit moment een duidelijk verschil tussen de verwachtingen van 
de Federal Reserve en die van de markt. De Amerikaanse centrale bank 
heeft in haar laatste notulen herhaald dat ze de hoge inflatie wil blijven 
bestrijden en dat de kans op een beleidswijziging (renteverlagingen) in 
2023 dus klein is. De marktprijzen wijzen niettemin op één of twee 
renteverlagingen voor het eind van 2023. Met andere woorden: de markt 
acht een recessie, toenemende werkloosheidsrisico’s en een lagere 
inflatiedruk waarschijnlijker dan de Federal Reserve. We voorzien al met al 
nog veel onzekerheid en volatiliteit in de renteontwikkelingen. Per saldo 
blijven we daarom voorzichtig en houden we in onze assetallocatie vast 
aan een neutrale positie in obligaties. 
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Disclaimer De Goudse
Dit document is samengesteld door NN Investment Partners; De Goudse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de hierin opgenomen 
informatie.

Disclaimer NN Investment Partners
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deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld 
en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de 
informatie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings 
N.V., noch enig andere vennootschap binnen haar eigendomsstructuur, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid 
met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico.
Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoersschommelingen. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd 
voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven 
op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


