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Duurzaam beleggen 
in de sectoren 
van de toekomst

De aandelenmarkten stevenen af op de slechtste start 
van het jaar sinds 1970. Met een stand van -18% voor 
de S&P500 en -27% voor de Nasdaq lijken nogal wat 
beleggers te denken dat de economie later dit jaar in 
zwaar weer terecht zal komen. Maar ook de obligaties 
en OG fondsen hebben een lastige 1e jaarhelft achter de 
rug. Gevolg van deze correcties is wel dat veel aandelen 
relatief goedkoop zijn geworden. Immers, met oplopende 
bedrijfswinsten en dalende koersen staat onze AEX op 
slechts 11x de winst voor 2022. Interessant is dat een 
kortstondige recessie inmiddels is ingeprijsd en het 
ook zomaar kan gebeuren dat het allemaal meevalt. In 
zo’n situatie is het aannemelijk dat de nu relatief goed 
presterende waarde aandelen worden ingeruild voor groei 
aandelen. Een index die vol zit met groei aandelen is de 
Nasdaq. Van de 100 aandelen in deze index zijn alleen 
al Apple, Microsoft, Amazon, Google en Nvidia goed 
voor een weging van zo’n 40%. Deze techgiganten zullen 

ook de komende decennia een prominente rol vervullen 
als het gaat om economische vooruitgang en bieden 
beduidend meer perspectief dan waarde aandelen zoals 
Unilever waar de koers al jaren stilstaat en beleggers blij 
moeten zijn met 3,5% dividend. Niet onbelangrijk is dat 
we ons blijven realiseren dat het aantal dagen dat de 
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Het is voor velen moeilijk voorstelbaar dat de economische groei in de 2e helft van dit 
jaar mogelijk tot stilstand komt. Immers, de vraag naar personeel is onverminderd 
groot en de consument laat het geld rollen. En ondanks de hoge inflatie presteert 
het bedrijfsleven nog altijd goed. Vooralsnog zien we vrijwel nergens imploderende 
winsten of nerveuze CEO’s. Of dit zo blijft zal in de loop van juli en augustus duidelijk 
worden wanneer de beursgenoteerde bedrijven met cijfers komen. Hierbij zal het met 
name gaan om de ’outlook’ voor de 2e jaarhelft. Cruciaal is ook wat de FED op 27 juli zal 
besluiten en wat er in de toelichting zal worden gecommuniceerd voor wat betreft de 
nog te verwachten rentestappen. Maar bovenal gaat het om de inflatiecijfers. Wanneer 
deze hoog blijven dan is het aannemelijk dat de FED ‘hawkish’ zal optreden. Echter, 
wanneer bijvoorbeeld ‘Bloomberg Commodity Index’ verder daalt dan zou dit de FED 
erg goed uitkomen. Want zoals bekend zit de FED niet te wachten op een situatie waar 
men met monetair beleid de economische groei teveel afremt. Dit probleem lijkt voor de 
ECB nog niet aan de orde aangezien men al wekenlang verkondigd dat de beleidsrente 
in juli zal worden verhoogd. Effectief zou dit neerkomen op een marginale verhoging in 
relatie tot de werkelijke inflatie.                                                     
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per saldo beter presteren dan waarde aandelen. Het moge duidelijk zijn dat het bovenstaande geen betoog is om 
binnenkort de bakens te verzetten en weer flink in te stappen. Al was het maar omdat partijen zoals Morgan Stanley 
en Goldman Sachs rekening houden met aanhoudende tegenwind. Anderzijds moeten beleggers zich afvragen of de 
beurzen zo langzamerhand niet teveel slecht nieuws hebben ingeprijsd.             
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iShares S&P 500 Growth ETF – iShares S&P 500 Value ETF 
– iShares Core S&P500 ETF  
Onderstaande grafiek laat goed zien wat het effect is van een oplopende rente met betrekking tot met name groei 
aandelen. De waarde aandelen daarentegen presteerden beduidend beter (minder slecht) vanwege het feit dat dit 
soort aandelen relatief veel dividend betalen. De Core S&P 500 ETF is een mix van groei en waarde aandelen en 
biedt op langere termijn de meest evenwichtige performance.  ■ 

Duurzaamheidsvoorkeuren
Nieuwe regelgeving vanuit Brussel verplicht banken en 
vermogensbeheerders om, met ingang van augustus, 
de duurzaamheidsvoorkeuren van beleggende 
klanten vast te leggen. Dit lijkt een sympathieke 
ontwikkeling maar kan ongewenste gevolgen hebben. 
Immers, het begrip duurzaam is soms vaag en op vele 
manieren te interpreteren. En eenmaal vastgelegd 
dat een belegger, in meer of mindere mare, voorkeur 
heeft voor duurzame beleggingen zal de bank of 
vermogensbeheerder dit tot uitdrukking moeten laten 
komen in het beleggingsbeleid. Probleem daarbij is 
dat er geen uniforme spelregels zijn en bijvoorbeeld 
de obligaties en aandelen Shell als niet duurzaam 
kunnen worden beoordeeld (zoals ook het geval is 
bij het ABP). Een gevolg kan zijn dat de performance 

van een beleggingsportefeuille op termijn achterblijft 
bij de brede indices. Mede daarom is het raadzaam 
om te kiezen voor indexfondsen, bijvoorbeeld de AEX 
iShares ETF. Deze ETF heeft een AAA ESG fondsrating 
van MSCI en volgt keurig het algemene beursbeeld. 
En dat is wel zo prettig aangezien ruim 80% van de 
actieve beleggers niet in staat is om op langere termijn 
de brede indices bij te houden. Niet voor niets belegt 
het Julius Fund dus vrijwel uitsluitend in indexfondsen 
(van BlackRock).     
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