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Duurzaam beleggen 
in de sectoren 
van de toekomst

Onder invloed van het verkrappende monetaire beleid van 
de FED is de Amerikaanse dollar ten opzichte van tal van 
valuta flink sterker geworden. Dit is een meevaller voor de 
inflatie in de VS maar drukt de winsten van multinationals. 
In Europa zien we dan ook een tegenovergesteld beeld. 
Net als de FED is de ECB tamelijk laat begonnen met het 
verhogen van de beleidsrente (nu 0,75%) en staat nu voor 
een welhaast onmogelijke taak om de inflatie af te remmen 
zonder al te grote schade toe te brengen aan de economie. 
Belangrijk is dat men onderkent dat de hoge inflatie vooral 
wordt veroorzaakt door politieke keuzes (minder gas uit 
Rusland) en dat een flink hogere rente het energieprobleem 
niet oplost. Ook moet de ECB ervoor waken dat men de rente 
niet te snel en te fors verhoogd waardoor pensioenfondsen 
in de problemen komen. Want voor wie het bericht van De 
Nederlandsche Bank heeft gemist: in het eerste halfjaar 
van 2022 hebben alleen al de pensioenfondsen voor  
€ 88 miljard aan (aandelen)beleggingen verkocht en  
€ 82 miljard gestort op zogenaamde margin accounts 

met rente derivaten. Dit als gevolg van de gestegen rente. 
In Nederland gaat dit nog goed maar in Engeland ging 
het bijna fout. Daar dacht de nieuwe regering dat het 
een goed idee zou zijn om de economie te steunen en de 
staatschuld extra op te laten lopen. Het gevolg was dat 
de 30-jaars rente vanaf begin september van 3% naar 5% 
vloog en tal van pensioenfondsen versneld beleggingen 
moesten verkopen om de tekorten op de margin accounts 

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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Tijdens de FED meeting van september 2021 zag men geen enkele noodzaak om 
het monetaire beleid te verkrappen en een begin te maken met het verhogen van de 
beleidsrente. Men vond 0% passend ondanks het feit dat de grondstoffenprijzen toen 
al flink waren opgelopen. De angst voor een nieuwe coronagolf was toen groter dan de 
stijgende inflatie. Inmiddels weten we dat de FED bezig is met een inhaalslag terwijl 
veel grondstoffenprijzen inmiddels weer in een dalende trend zitten. Zo staat de prijs 
van ruwe olie nu rond het niveau van oktober 2021. Ook nemen de problemen in de 
‘supply chain’ af en begint de huizenmarkt in de VS af te koelen. En vooral dat laatste 
is van belang aangezien zo’n 32% van het Amerikaanse inflatiecijfer verband houdt met 
‘housing’. Nu de FED in september 2022 de beleidsrente met 0,75% heeft verhoogd naar 
3% wijzen steeds meer deskundigen op het risico dat de FED te hard gaat. Niet in de 
laatste plaats omdat de rentemarkten rekening houden met een scenario dat de FED 
in november nogmaals met 0,75% zal verhogen en in december met nog eens 0,50%. En 
dan hebben het nog niet eens over de ‘stille’ afbouw van de balans van de FED. Een te 
agressief rentebeleid zal met name Amerikaanse economie onnodige schade toebrengen 
zo klinkt het.  
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nieuw obligatie opkoopprogramma van de Bank of England is de Britse 30-jaars rente weer gedaald naar 3,9% en is 
het gevaar voorlopig geweken. Ondertussen is het wel zo dat de MSCI World Index alleen al in september 9,5% aan 
waarde heeft verloren en YTD op -25% staat. Of hiermee een bodem is bereikt en een lichte recessie voldoende is in 
geprijsd valt nog niet te zeggen. Feit is wel dat de economie niet op instorten staat en vooral Europese aandelen erg 
goedkoop zijn geworden en niet zelden dividenden betalen die ruim boven de 5% liggen. Opvallend is ook dat tal van 
5-jaars Investment Grade obligaties inmiddels effectieve rendementen betalen van >5% op jaarbasis wat beduidend 
hoger is dan de 5-jaars inflatie verwachtingen die net boven de 2% liggen.    
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iShares Stoxx Europe 600 Retail
De Europese retailsector heeft het zwaar zo valt af 
te lezen aan het koersverloop van de sector ETF: 
iShares Stoxx Europe 600 Retail die YTD op -43% 
staat. Deze geconcentreerde ETF zit voor 33% in 
Inditex (Zara) en voor 12% in Hennes & Mauritz. 
Deze familiebedrijven zijn opgeteld goed voor een 
omzet van zo’n € 50 miljard en € 5 miljard netto 
winst. Opmerkelijk is dat de zwaargewichten in 
deze ETF dit jaar een omzet realiseren die vrijwel 
gelijk is aan het topjaar 2019 maar netto minder 
overhouden. Deels als gevolg van voorzieningen 

die men heeft moeten nemen naar aanleiding van het vertrek uit Rusland maar ook heeft men last van hogere 
kosten. Een andere zwaargewicht in deze ETF is Zalando waarvan de koers dit jaar 71% is gedaald en inmiddels 
een marktconforme waardering heeft. Zalando heeft in de corona periode bovenmatig geprofiteerd van de lock-
downs maar zag dit jaar de consument weer teruggaan naar de winkels. Ondanks het feit dat een omzet redelijk 
op peil blijft staat de winstgevendheid dit jaar onder druk als gevolg van hogere kosten en problemen in de ‘supply 
chain’. Men verwacht voor 2023 en 2024 een stevig herstel van het netto resultaat. En ook al is het misschien nog 
wat te vroeg, de huidige waarderingen van de onderliggende aandelen zijn reden genoeg voor het Julius Fund om 
deze ETF op de shortlist te plaatsen. ■ 

Kwartaalcijfers Europese bedrijven blijven stijgen
De analisten van de Bank of America verwachten dat 
de aanstaande kwartaalcijfers van de bedrijven in 
de Stoxx Europe 600-index gemiddeld met zo’n 30% 
zullen toenemen. Echter, tweederde van de verwachte 
winstgroei komt voor rekening van de energiesector. 
Zonder deze sector komt de winstgroei uit op 11%. Niet 
onbelangrijk is dat de  dure dollar veel multinationals 
in de kaart speelt en banken en verzekeraars (kunnen) 
profiteren van een hogere rente. Op de wat langere 
termijn wordt rekening gehouden met afvlakkende 
winstgroei hetgeen ook valt af te lezen aan de 
lagere koersen. Met een daling van 21% YTD lijkt de Stoxx Europe 600 tamelijk ver vooruitgelopen op een mindere 
economische periode. Het gebeurd overigens maar zelden dat een aandelenindex ondanks de sterk toenemende 
bedrijfswinsten zo sterk daalt. Het is evident dat de opgelopen rente en het agressievere beleid van centrale banken 
nu een allesoverheersende rol spelen. Met een stand van 388 punten noteert de Stoxx Europe 600-index op nog 
geen 11x keer de winst (forward) terwijl de S&P500 een waardering heeft van 16x de winst. Het Julius Fund zit op 
de lijn van de analisten van de Bank of America en is van oordeel dat het ergste koersleed is geleden.     
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