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Duurzaam beleggen 
in de sectoren 
van de toekomst

In de VS daalde de samengestelde inkoopmanagersindex 
(productie- en dienstensector gecombineerd) in mei 
van 56,0 naar 53,8 punten. Dat wijst op een lichte 
groeivertraging, maar met een cijfer van boven de 50 
is er nog altijd sprake van groei. En ook al daalt het 
consumentenvertrouwen, de krappe arbeidsmarkt biedt 
voldoende steun. Tegenover 11 miljoen vacatures staan 
slechts 6 miljoen werkzoekenden. Dus geen tekenen 
van oplopende werkeloosheid. Bovendien beschikt de 
gemiddelde Amerikaanse consument over een aardig 
‘coronaspaarpotje’ wat een buffer biedt voor mindere 
tijden. Positief is ook dat de bestedingen in de VS op peil 
blijven al moet worden gezegd dat het geld nu vooral wordt 
uitgegeven aan reizen en uitjes. Ronduit slecht ging het 
de afgelopen maanden in China waar nieuwe ‘lockdowns’ 
ervoor hebben gezorgd dat de PBOC een nieuwe ronde 
van stimuleringen moest aankondigen. Gelukkig heeft de 
Chinese overheid de coronaregels inmiddels versoepelt 
en komt de economie daar weer op gang. In Europa zien 

we, net als in de VS, evenmin tekenen van een aanstaande 
recessie en denken wij dat veel beleggers de afgelopen 
maanden te pessimistisch waren. Met een score van -11% 
YTD voor de AEX waren het vooral de technologie aandelen 
die in de verkoop gingen. Dit ondanks de onderliggend 
sterke balansen, goede resultaten en dito vooruitzichten. 
Gelukkig was het bij ons niet zo dramatisch als in de VS 
waar de FAANG aandelen dit jaar op gemiddeld -37% 
staan. Interessant is wel dat groeiaandelen zoals Alphabet 
(Google) nu goedkoper zijn dan waarde aandelen zoals 
Unilever. En dat biedt kansen voor wie van mening is dat de 
verwachte renteverhogingen grotendeels zijn ingeprijsd. 

Julius Fund Management bv is de beheerder (AIFM) van een beleggingsinstelling en als  
zodanig geregistreerd (artikel 2:66a Wft) bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
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De overwegend fraaie bedrijfscijfers ten spijt, het is nu vooral de FED waar beleggers 
op letten. De woorden van met name FED president Jerome Powell worden door de 
media en beleggers bijna dagelijks op een goudschaaltje gewogen in de hoop een 
heldere blik op de toekomst te krijgen. Het gaat daarbij vooral om het rente beleid van 
de FED en de mate waarin de balans van de FED wordt afgebouwd. De afgelopen weken 
waren beleggers bang dat de FED te agressief te werk zou gaan en de Amerikaanse 
economie eind dit jaar richting een recessie zou duwen. Nadat Jerome Powell nog 
maar eens benadrukte dat de FED z’n uiterste best zal doen om een ‘soft landing’ te 
bewerkstelligen keerde het tij op de beurzen. Positief is ook dat er steeds meer signalen 
zijn die erop wijzen dat de inflatiepiek in de VS achter ons ligt waardoor de lange rente 
in de VS licht is gedaald en de opmars van de USdollar is gestopt. Vooral dat laatste 
is goed nieuws voor Europa aangezien vrijwel alle grondstoffen in USdollars moeten 
worden afgerekend. Niet geheel verassend is dat de ECB nu ook in de gaten heeft dat 
men iets moet met de opgelopen inflatie. En ook al stelt het weinig voor, het lijkt erop 
dat op 21 juli en op 8 september ‘de rente’ met 0,25% wordt verhoogd en het fenomeen 
negatieve rente voorlopig van tafel is.                                

Recessieobsessie & energiebeleid



Mede gelet op de huidige waarderingen zouden de 
rentegevoelige groeiaandelen in de 2e jaarhelft dan 
zomaar voor een positieve verassing kunnen zorgen. 
Cruciaal is dat er een oplossing komt voor met name 
de hoge energieprijzen (en accijnzen). In potentie is er 
voldoende energie maar zijn het vooral de politieke 
keuzes die voor een disbalans zorgen. Een voorbeeld 
hiervan zien we in Duitsland. Zo heeft men eind 
2021 een 3-tal grote kerncentrales gesloten en gaan 

eind 2022 de laatste drie centrales dicht als gevolg 
waarvan de vraag naar gas zal toenemen. Om het nog 
gekker te maken: Duitsland geeft subsidie voor wie 
overstapt op aardgas terwijl Nederland van het gas 
af wil en nieuwe kerncentrales op de agenda heeft 
staan. En dan hebben we het nog niet eens over het 
feit dat Europa eigenlijk geen Russische gas meer wil 
maar ondertussen bereid is om elders in de wereld 
recordprijzen te betalen.       
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iShares Stoxx Europe 600 ETF                 
Voor veel beleggers is de Stoxx Europe 600 index een relatief onbekende index. En dat lijkt vooral verband te houden 
met de samenstelling. Immers, met bijna 41% exposure naar Britse en Zwitserse aandelen zijn groei aandelen 
ondervertegenwoordigd en waarde aandelen oververtegenwoordigd. Deze mix was de afgelopen jaren, met de lage 
rentes, niet de meest populaire strategie en mede daardoor bleef de Stoxx Europe 600 index achter bij onder andere 
de AEX waar technologie aandelen relatief zwaar wegen. Echter, sinds het begin na dit jaar is het sentiment, mede 
onder invloed van de hogere rentes, gedraaid en presteert de Stoxx Europe 600 (YTD: -9,3%) beter dan gemiddeld. Dit 
vooral dankzij de FTSE100 die YTD een positieve performance laat zien. De iShares Stoxx600 ETF is per ultimo mei 
de no. 3 positie in het JuliusFund en betaalt 2,50% dividend. De top 5 posities in deze ETF zijn: Nestle, Roche, ASML, 
Novartis en Shell. Niet onbelangrijk is dat deze ETF de hoogst denkbare MSCI-ESG score heeft: AAA. ■ 

Classic 60/40 portfolio
Vooral in de VS is een 60/40 portfolio een veel gebruikte 
lange termijn beleggingsstrategie. Het idee daarachter is dat 
met 60% aandelen en 40% obligaties koerscorrecties op de 
aandelenmarkten doorgaans opgevangen worden door de 
obligaties. Immers, bij onheil vluchten veel beleggers richting 
hoogwaardige obligaties waardoor de ‘over-all’ verliezen beperkt 
blijven. Echter, dit keer is alles anders. De YTD performance 
voor 60/40 portfolio is opgelopen tot -12,2% wat bijna net zo 
slecht is als in 2008. En dat terwijl de Amerikaanse- en Europese 
economie nog altijd keurige groeicijfers laten zien. Zoals gesteld 
kan de hoge inflatie later dit jaar voor een groeivertraging zorgen 
maar dit lijkt inmiddels grotendeels te zijn verwerkt in de koersen.   
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YTD Julius Fund S&P 500 $ Nasdaq $  Europe 600  EPRA OG   IG Bonds €    Gold $ 
        
31-05-2022 -5,1% -13,3% -22,5%  -9,3%  -15,1% -10,1% 0,3% 
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