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Duurzaam beleggen 
in de sectoren 
van de toekomst

Het afgelopen jaar was goed voor beleggers in 
’controversiële’ aandelen, in het bijzonder waar het ging 
om fossiele brandstoffen, wapens en tabak. De kans dat 
deze categorie in 2023 opnieuw bovengemiddeld zal 
presteren is echter klein. Beter is het om het vizier weer 
te richten op de rente gevoelige groei aandelen. Niet in 
de laatste plaats omdat de FED bijna klaar is met rente 
verhogingen en de kans op een rente verlaging eind 2023 
aannemelijk is. Bedenk ook dat de waarderingen voor 
met name ‘Big Tech’ aandelen in tijden niet zo gunstig 
waren. Met een Nasdaq die in 2022 op -34% eindigde 
(AEX -14%) is deze index meer dan voldoende afgestraft. 
Dit geldt overigens ook voor de S&P500 Index en de MSCI 
World Index die beiden op -19,5% eindigden. Misschien 
wel het meest opvallende feit van 2022 is dat vrijwel 
het gehele jaar een recessie is voorspeld maar vrijwel 
geen enkele bank voorzieningen hiervoor heeft genomen. 
Of de aangekondigde recessie zich nog zal aandienen is 
nog maar de vraag. Zeker nu China zo’n beetje alle Covid 

maatregelen overboord heeft gezet en straks weer volop 
mee doet met de wereldeconomie. Met een aandeel 
van bijna 18% in het World GDP in 2023 is China immers 
een factor van belang. Mede daarom verwacht Goldman 
Sachs niet langer dat de Eurozone in een recessie terecht 
zal komen. Voor wat betreft de VS zijn de meningen 
nog verdeeld maar het zou ons niet verbazen dat de 
Amerikaanse economie het in 2023 beter zal doen dan 
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Op 15 december 2022 heeft de ECB besloten dat de beleidsrente met 0,50% wordt 
verhoogd naar 2,00%. Tot zover niets aan de hand. Dit besluit was immers conform de 
verwachtingen op de financiële markten. Maar tot ieders verbazing maakte Christine 
Lagarde een opmerkelijke draai met betrekking tot het toekomstige rentebeleid. Zo zijn 
de inflatievooruitzichten opwaarts bijgesteld en denkt men dat de rentetarieven nog 
aanzienlijk en in een gestaag tempo zullen moeten stijgen. Vreemd genoeg verwacht 
de ECB dat de inflatie vooral in de eerste maanden van dit jaar zal toenemen terwijl de 
meest recente data wijzen op het tegenovergestelde. Op de beurzen sloeg het verhaal 
van de ECB desondanks in als een bom en daalden de belangrijkste aandelenindices 
in de laatste weken van het jaar met 6-9%. Ook op de obligatiemarkten was het even 
schrikken maar ging het vooral om de kortlopende obligaties. Opvallend was ook dat 
de FED, de dag voorafgaand aan het ECB besluit, juist een gematigde inflatie outlook 
presenteerde. Of de ECB de rente nog flink gaat verhogen is onzeker. Immers, de Duitse 
6-maands rente staat op 2,50% en wijst erop dat de markt rekent met een bescheiden 
verhoging.                              

Vooral Big Tech klaar voor een inhaalslag                

 

 

DDee  EECCBB  iiss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ttee  ssoommbbeerr                                          
januari 2023         
OOpp  1155  ddeecceemmbbeerr  22002222  hheeeefftt  ddee  EECCBB  bbeessllootteenn  ddaatt  ddee  bbeelleeiiddssrreennttee  mmeett  00,,5500%%  wwoorrddtt  vveerrhhooooggdd  nnaaaarr  
22,,0000%%..  TToott  zzoovveerr  nniieettss  aaaann  ddee  hhaanndd..  DDiitt  bbeesslluuiitt  wwaass  iimmmmeerrss  ccoonnffoorrmm  ddee  vveerrwwaacchhttiinnggeenn  oopp  ddee  ffiinnaanncciiëëllee  
mmaarrkktteenn..  MMaaaarr  ttoott  iieeddeerrss  vveerrbbaazziinngg  mmaaaakkttee  CChhrriissttiinnee  LLaaggaarrddee  eeeenn  ooppmmeerrkkeelliijjkkee  ddrraaaaii  mmeett  bbeettrreekkkkiinngg  
ttoott  hheett  ttooeekkoommssttiiggee  rreenntteebbeelleeiidd..  ZZoo  zziijjnn  ddee  iinnffllaattiieevvoooorruuiittzziicchhtteenn  ooppwwaaaarrttss  bbiijjggeesstteelldd  eenn  ddeennkktt  mmeenn  ddaatt  
ddee  rreenntteettaarriieevveenn  nnoogg  aaaannzziieennlliijjkk  eenn  iinn  eeeenn  ggeessttaaaagg  tteemmppoo  zzuulllleenn  mmooeetteenn  ssttiijjggeenn..  VVrreeeemmdd  ggeennooeegg  
vveerrwwaacchhtt  ddee  EECCBB  ddaatt  ddee  iinnffllaattiiee  vvoooorraall  iinn  ddee  eeeerrssttee  mmaaaannddeenn  vvaann  ddiitt  jjaaaarr  zzaall  ttooeenneemmeenn  tteerrwwiijjll  ddee  mmeeeesstt  
rreecceennttee  ddaattaa  wwiijjzzeenn  oopp  hheett  tteeggeennoovveerrggeesstteellddee..  OOpp  ddee  bbeeuurrzzeenn  ssllooeegg  hheett  vveerrhhaaaall  vvaann  ddee  EECCBB  ddeessoonnddaannkkss  
iinn  aallss  eeeenn  bboomm  eenn  ddaaaallddeenn  ddee  bbeellaannggrriijjkkssttee  aaaannddeelleenniinnddiicceess  iinn  ddee  llaaaattssttee  wweekkeenn  vvaann  hheett  jjaaaarr  mmeett  66--99%%..  
OOookk  oopp  ddee  oobblliiggaattiieemmaarrkktteenn  wwaass  hheett  eevveenn  sscchhrriikkkkeenn  mmaaaarr  ggiinngg  hheett  vvoooorraall  oomm  ddee  kkoorrttllooppeennddee  oobblliiggaattiieess..  
OOppvvaalllleenndd  wwaass  ooookk  ddaatt  ddee  FFEEDD,,  ddee  ddaagg  vvoooorraaffggaaaanndd  aaaann  hheett  EECCBB  bbeesslluuiitt,,  jjuuiisstt  eeeenn  ggeemmaattiiggddee  iinnffllaattiiee  
oouuttllooookk  pprreesseenntteeeerrddee..  OOff  ddee  EECCBB  ddee  rreennttee  nnoogg  fflliinnkk  ggaaaatt  vveerrhhooggeenn  iiss  oonnzzeekkeerr..  IImmmmeerrss,,  ddee  DDuuiittssee  66--
mmaaaannddss  rreennttee  ssttaaaatt  oopp  22,,5500%%  eenn  wwiijjsstt  eerroopp  ddaatt  ddee  mmaarrkktt  rreekkeenntt  mmeett  eeeenn  bbeesscchheeiiddeenn  vveerrhhooggiinngg..                                                              
  
VVoooorraall  BBiigg  TTeecchh  kkllaaaarr  vvoooorr  eeeenn  iinnhhaaaallssllaagg                                  
Het afgelopen jaar was goed voor beleggers in 
’controversiële’ aandelen, in het bijzonder waar 
het ging om fossiele brandstoffen, wapens en 
tabak. De kans dat deze categorie in 2023 
opnieuw bovengemiddeld zal presteren is 
echter klein. Beter is het om het vizier weer te 
richten op de rente gevoelige groei aandelen. 
Niet in de laatste plaats omdat de FED bijna 
klaar is met rente verhogingen en de kans op 
een rente verlaging eind 2023 aannemelijk is. 
Bedenk ook dat de waarderingen voor met 
name ‘Big Tech’ aandelen in tijden niet zo 
gunstig waren. Met een Nasdaq die in 2022 op 
-34% eindigde (AEX -14%) is deze index meer 
dan voldoende afgestraft. Dit geldt overigens ook voor de S&P500 Index en de MSCI World Index die 
beiden op -19,5% eindigden. Misschien wel het meest opvallende feit van 2022 is dat vrijwel het gehele 
jaar een recessie is voorspeld maar vrijwel geen enkele bank voorzieningen hiervoor heeft genomen. Of 
de aangekondigde recessie zich nog zal aandienen is nog maar de vraag. Zeker nu China zo’n beetje alle 
Covid maatregelen overboord heeft gezet en straks weer volop mee doet met de wereldeconomie. Met 
een aandeel van bijna 18% in het World GDP in 2023 is China immers een factor van belang. Mede 
daarom verwacht Goldman Sachs niet langer dat de Eurozone in een recessie terecht zal komen. Voor 
wat betreft de VS zijn de meningen nog verdeeld maar het zou ons niet verbazen dat de Amerikaanse 
economie het in 2023 beter zal doen dan nu wordt aangenomen.  
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ETF in Focus: iShares MSCI Japan                  
De MSCI Japan index bestaat 
uit 225 aandelen met Toyota 
en Sony als grootste posities. 
De iShares MSCI Japan ETF 
volgt deze index nauwgezet 
en sloot 2022 af met -17%. In 
tegenstelling tot veel Europese 
landen heeft Japan een relatief 
lage inflatie (3,8%) en een 
restrictief rentebeleid. Japan is 
de 3e economie van de wereld 
en heeft de afgelopen jaren 
veel last gehad van de Chinese 
‘lock downs’. Nu China weer 
open is kan Japan weer volop 
profiteren. Niet onbelangrijk is 
dat de Japanse Yen de afgelopen maanden zo’n 15% sterker is geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar 
wat het inflatiecijfer ten goede zal komen (en dus de Japanse aandelen). Het JuliusFund heeft recentelijk een 
positie ingenomen (5% van het fondsvermogen) in de iShares MSCI Japan ETF in de overtuiging dat de Japanse 
beurs (YTD +1%) zal aanhaken bij de sterke start van met name de Europese aandelen (YTD +8%). Deze ETF is 
genoteerd in US dollars heeft de hoogste MSCI ESG-Fondsrating (AAA). ■ 
                   

December was een tegenvaller voor het Julius Fund                 
Het voorbije beleggingsjaar verliep voor het Julius Fund redelijk voorspoedig. De performance was beduidend beter 
dan de grote indices. Zowel voor wat betreft de aandelen als de obligaties. Helaas gooide de ECB op 15 december 
roet in het eten met een onverwachte ‘hawkish’ rentevisie. De laatste weken van 2022 daalde de waarde van het 
fonds dan ook met zo’n ruim 4% waarbij vooral de MSCI World ETF, de S&P500 ETF en de Nasdaq ETF het moesten 
ontgelden. Laatstgenoemde ETF/Index sloot het jaar af met -34% hetgeen in ruim 20 jaar niet is voorgekomen. De 
manager van het fonds heeft de beschikbare liquiditeiten in december aangewend om te anticiperen op herstel in 
met name de (Amerikaanse) technologie sector. Nu, halverwege de maand januari, is de waarde van het fonds YTD 
ruim 6% gestegen en is de exposure in aandelen nu 70%, obligaties 20% en OG 10%. Op 12-maands basis bedraagt 
de waarde van een participatie circa € 97,-- hetgeen neerkomt op -3% sinds de start van het fonds. Dit betekent 
dat de deelnemers die vanaf april 2022 zijn ingestapt een positief rendement hebben. Voor de komende maanden 
verwachten wij dat de afnemende inflatieverwachtingen ertoe zullen leiden dat de FED als eerste op de rem zal 
trappen en de Amerikaanse indices aan een ‘come-back’ kunnen beginnen.  

nu wordt aangenomen. Voor de korte termijn is van 
belang hoe de Q4 bedrijfscijfers worden ontvangen 
en wat de verwachtingen van de CEO’s voor 2023 
zijn. Wie iets langer vooruit wil kijken doet er goed 
aan om bijgaande afbeelding nader te bestuderen. 
Het gaat hierbij om de inflatieverwachtingen zoals 

die nu zijn ingeprijsd op de financiële markten en 
beduidend positiever zijn dan de voorspellingen van 
met name de ECB. Mocht blijken dat dat de financiële 
markten gelijk krijgen dan zou 2023 zomaar een 
uitstekend beleggingsjaar kunnen worden. De eerste 
handelsdagen zijn in ieder geval bemoedigend. 

 

 

 
 
          
 


