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Duurzaam beleggen 
in de sectoren 
van de toekomst

Het is evident dat de rente verhogingen in diverse 
segmenten van de financiële markten voor aanzienlijke 
koersdalingen hebben  gezorgd. Wat te denken van 
de Nasdaq die YTD op -28% staat of een mandje met 
Europese obligaties dat YTD -21% moet incasseren. Maar 
ook OG fondsen hebben het zwaar gehad en dan met 
name in Europa waar de brede index YTD op -36% staat. 
Maar er waren ook lichtpuntjes, zo noteert de Britse FTSE 
100 dit jaar licht positief dankzij de zwaargewichten in de 
grondstoffen sector. Voor 2023 is het niet vreemd om te 
veronderstellen dat vooral de iShares Nasdaq 100 ETF een 
aanzienlijk herstelpotentieel heeft. Niet in de laatste plaats 
vanwege het feit dat de zwaarstwegende  aandelen (Apple, 
Microsoft, Amazon, Google en Tesla) allen marktleider zijn 
en een bovengemiddelde groei kunnen realiseren met 
balansen die netto aanzienlijke ’net cash’ posities laten 
zien. Prettig is ook dat de waarderingen eindelijk zijn 

‘genormaliseerd’. Zo is Google nu goedkoper dan Unilever 
dat al jaren niet of nauwelijks groeit. Beleggers die graag 
wat breder gespreid willen beleggen kunnen de S&P 500 
ETF overwegen. Voor wat betreft de obligaties zijn er 
diverse ETF’s met aantrekkelijke yields. Denk hierbij aan 
de iShares Fallen Angels ETF die een effectieve duration 
heeft van 4,5 jaar en waar de gemiddelde YTM 7,2% per 
jaar bedraagt. Hierbij mag niet worden uitgesloten dat de 
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Er zijn nog een paar weken te gaan voordat dit turbulente beursjaar kan worden 
afgesloten. Het centrale thema was de doorgeschoten inflatie in met name Europa. Dit 
voornamelijk als gevolg van de hoge energieprijzen en de problemen in de mondiale 
‘supply chain’ met Azië als grote ‘boosdoener’. Inmiddels lijkt het evenwicht tussen vraag 
en aanbod weer in balans en zullen de inflatiecijfers langzaam maar zeker normaliseren. 
En dat betekent dat het einde van de renteverhogingen in zicht is. Zoals onderstaande 
projectie laat zien verwacht zo’n 75% van professionals dat de FED de beleidsrente nog 
met maximaal 0,75% zal verhogen: in december 0,50% en in februari nog eens 0,25%. Het 
tarief komt dan op 4,50% terwijl de 10-jaars rente nu op 3,50% staat. Mede daarom is 
het niet vreemd dat al in het 4e kwartaal van 2023 de eerste renteverlagingen worden 
voorzien. Voor wat betreft de economie geldt dat we waarschijnlijk eerst nog een milde 
recessie zullen moeten verwerken voordat de groei weer aantrekt. Ervaren beleggers 
weten dat er op basis van bovenstaand scenario kansen gaan komen in de segmenten 
die in 2022 veel last hebben gehad van de opgelopen rente. Het gaat dan vooral om 
groei aandelen (met name technologie), bedrijfsobligaties en OG fondsen. Externe 
factoren die de beurzen een extra zetje in de rug kunnen geven zijn: het afschalen van 
de Covid 19 maatregelen in China en een oplossing voor het Oekraïne conflict.   

De kanshebbers voor 2023  
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niet worden uitgesloten dat de koers van deze ETF in de loop van 2023 ruim 7% in waarde zal stijgen. Tot slot kan de 
iShares European Property Yield ETF worden overwogen. Met ruim 60 posities en een verwacht dividend van ruim 
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iShares JPMorgan EM Bond ETF -Euro Hedged-  
Het JuliusFund mag voor maximaal 70% 
in aandelen beleggen en is mede daarom 
verheugd dat de rente dit jaar eindelijk 
weer een beetje is genormaliseerd. Er zijn 
dan ook weer tal van interessante obligatie 
ETF’s zoals de JPMorgan EM Bond ETF. 
Dit fonds investeert vrijwel uitsluitend 
in staatsobligaties van landen die in de 
categorie ‘’Emerging Markets’ vallen. Het 
betreft hier obligaties die zijn uitgegeven 
in Amerikaanse dollars en waar het 
valutarisico wordt afgedekt. De effectieve 
duration is 7 jaar en de gewogen YTD 
bedraagt 8,1% per jaar. Mede als gevolg van de opgelopen ‘spreads’ is koers van deze ETF dit jaar gedaald van  
€ 88,-- naar € 67,--. Exclusief  betaalde rente staat de koers YTD 23% lager. Behoudens bijzondere omstandigheden 
verwachten wij de komende 12 maanden zo’n 10% koersherstel hetgeen, inclusief de te ontvangen rente, voor 
een totaalrendement van ruim 15% kan zorgen. En dat is in relatie tot het potentieel van de grote aandelenindices 
bovengemiddeld. ■ 

ETF’s in focus
iShares S&P500 Communications Sector  
Naast de ETF’s die de toonaangevende 
indices volgen biedt iShares de Europese 
belegger ruim 75 sector- en thema ETF’s 
waarmee kan worden ingespeeld op 
een mogelijke ‘’outperperformance’ van 
bijvoorbeeld een sector ten opzichte van 
een brede index. Het Julius Fund heeft 
vooralsnog een bescheiden positie in de 
iShares S&P500 Communications ETF 
maar verwacht deze uit te breiden. De vijf 
grootste posities in deze ETF (Alphabet, 
Meta, Disney, Verizon & Comcast) hebben 
een weging van bijna 70% en zijn dus zeer 
bepalend voor wat betreft de performance 
van deze ETF. Met slechts 21 posities is er sprake van een ’highly concentrated’ fondsstructuur. De gemiddelde P/E 
ratio bedraagt slechts 13,4 en de MSCI ESG-Fondsrating is BBB.   
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