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Duurzaam beleggen 
in de sectoren 
van de toekomst

Hoe anders gaat het er bij de ECB aan toe waar men 
nog een beleidsrente van 0% hanteert terwijl de inflatie 
in de Eurozone op 9,1% is uitgekomen. Rationeel gezien 
zou je denken dat de ECB een flinke inhaalslag gaat 
maken. Of dit ook gaat gebeuren is hoogst twijfelachtig 
aangezien vooral het Zuidelijke deel van de Eurozone stijf 
staat van de schulden en in de problemen komt bij een 
te hoge rente. En dat is voor een belangrijk deel de reden 
waarom de euro zo zwak is. Beleggers moeten zich dan 
ook realiseren dat de zwakte van de euro bijdraagt aan de 
hoge inflatie. Feit is ook dat de inflatie, zonder de directe 
invloed van de hoge prijzen voor energie, in augustus op 
5,8% zou zijn uitgekomen. En wanneer de invloed van 
de hoge energieprijzen op bijvoorbeeld voedsel buiten 
beschouwing blijft dan is er niet zoveel aan de hand. Hoe 
anders is de situatie in bijvoorbeeld Japan waar de inflatie 
in juli op 2,4% stond. Het kan dus wel. Het lijkt erop dat de 
Eurolanden zich weer eens in de voet hebben geschoten 
en de koopkracht van veel huishoudens onnodig hard 

wordt geraakt. Zoals gezegd zijn het de energieprijzen 
die voor de grootste ellende zorgen waarbij opvalt dat 
de stroomprijs nog steeds is gekoppeld aan de gasprijs. 
Hierdoor betalen we ook voor stroom van diverse wind- en 
zonneparken nu onnodig veel. En wie dacht dat de Russen 
midscheeps worden geraakt door de ‘gasboycot’ heeft 
het mis. De nettowinst van alleen al Gazprom is in het 1e 
halfjaar uitgekomen op $ 41,75 miljard. Ter vergelijking: 
de nettowinst van Gazprom over geheel 2021 bedroeg $ 
29 miljard. Voor wat betreft de vooruitzichten voor de rest 
van dit jaar zal veel afhangen van de energieprijzen. Mocht 
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Om te begrijpen waarom de koersen weer onder druk staan is het goed om de recente 
’10 minute’ speech van FED baas Powell kritisch te beluisteren. Hierbij heeft Powell 
aangegeven dat het beleid van de FED de komende periode mogelijk zal zorgen voor 
‘some pain to households and business’. En dat was een enigszins onverwachte 
waarschuwing. Immers, de afgelopen maanden lag de focus op een geleidelijk pad 
van renteverhogingen met zo min mogelijk schade voor de economie. Maar kennelijk 
gaat de inflatie niet snel genoeg omlaag en houdt de FED rekening met stagnerende 
koopkracht en gevolgen voor het bedrijfsleven. Tegelijkertijd gaf Powell aan dat de 
economie een ‘strong underlying momentum’ heeft. Marktvorsers gaar er nu vanuit dat 
de FED deze maand haar beleidsrente zal verhogen van 2,25% naar 3%. Een projectie 
voor de iets langere termijn laat zien dat 3,50% mogelijk is als blijkt dat de inflatie in 
de komende maanden niet voldoende daalt. Opmerkelijk is wel dat ‘in de markt’ ook 
al rekening wordt gehouden met een verlaging van de beleidsrente in 2023. Voor wat 
betreft deze fase van het monetaire beleid is het aannemelijk dat het venijn hem in de 
staart zit. Wij sluiten dan ook niet uit dat de volatiliteit op de financiële markten dit 
najaar zal toenemen als blijkt dat de onzekerheid niet afneemt.            

Eurolanden schieten zichzelf in de voet              



de daling die onlangs is ingezet een vervolg krijgen, 
kunnen de renteverhogingen meevallen en hoeven we 
niet langer te vrezen voor een heftig recessie scenario. 
Opvallend is wel dat tal van, met name Amerikaanse, 
bedrijven het zekere voor onzekere nemen en zijn 

begonnen met reorganiseren. Zo verwacht 50% van de 
werkgevers banen te schrappen waaronder BestBuy, 
Ford, Shopify, SNAP, 3M en Walmart. En niet geheel 
verassend was dit goed nieuws voor de koersen van 
deze bedrijven.                 
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iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts
De beursgenoteerde Europese automotive sector behoort tot de laagst gewaarde sectoren en betaalt relatief hoge 
dividenden. Het zwaarwegende aandeel Mercedes (22%) wordt verhandeld tegen een k/w verhouding van 4,5 en 
betaalt 8,5% dividend. Opvallend is ook dat de ‘net cash position’ zo’n 45% van de beurswaarde is. Ook het aandeel 
Volkswagen (voor 13% in de ETF) is goedkoop. Immers, met een beurswaarde van € 85 miljard en voor 70% eigenaar 
van Porsche is het concern sterk ondergewaardeerd. Temeer omdat de aanstaande beursgang van Porsche laat 
zien dat Porsche een waarde heeft van zo’n € 80 miljard. De top 5 posities in deze ETF zijn: Mercedes, Stellantis, 
BMW, Volkswagen en Ferrari en hebben een gezamenlijke weging van 73%. Begin dit jaar noteerde deze ETF krap 
€ 66,-- en heeft onlangs de € 46,-- aangetikt. Het Juliusfund heeft dit voorjaar een bescheiden positie in deze 

ETF verworven en 
is voornemens om 
deze in de loop van 
de komende weken te 
vergroten.  ■ 

September heeft een slechte reputatie
Een recente enquete onder 61 ‘beursexperts’ laat zien 
dat 64% van de deelnemers nu ronduit pessimistisch 
is voor wat betreft de stemming op de beurzen. 
Op zich niet vreemd omdat september gemiddeld 
genomen de slechtste beursmaand van het jaar is. 
Tegelijkertijd is september ook de beste maand om 
te kopen. Interessant is wel dat ‘de-risking’ al heeft 
plaatsgevonden in de eerste 6 maanden van dit jaar en 
het nog maar de vraag is of de koersen in september 
nog heel veel verder kunnen dalen. Temeer omdat 
Morningstar aangeeft dat ‘Global Equities’ sinds de 
corona dip in het begin van 2020 niet zo goedkoop zijn 
geweest. Dit geldt ook voor de AEX die in maart nog 15x de winst noteerde en nu op 12x de winst staat. Let ook op 
de verwachte 12-maands winstverwachting (groene lijn ...).  
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