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ECONOMIE

Beurskoersen worden door ontelbaar veel 

factoren beïnvloed: micro-economische, 

macro-economische, politieke, weerkun-

dige, systeemkundige, gezondheidskun-

dige enz. Dat is op korte termijn. Op lange 

termijn is in een kapitalistisch gedreven 

systeem, de onderliggende winstgroei 

de enige determinerende factor.

Het zou een ‘behavioural bias’1 zijn te den-

ken dat je al die korte-termijn-factoren en 

hun impact zou kunnen voorzien: dat kan 

natuurlijk niet. In januari 2022 bereikten 

de Amerikaanse beurzen nog een historisch 

record op basis van de goede conjuncturele 

vooruitzichten. Enkele weken later dienden 

die vooruitzichten stevig neerwaarts te wor-

den bijgesteld omwille van:

1. Hogere inflatieverwachtingen en dus 

 hogere beleidsrenteverwachtingen

2. Oorlog in Oekraïne

3. Chinese groeivertraging na strenge lock 

 down als gevolg van het Zero-COVID  

 beleid van de Chinese Communistische 

 Partij.

Factor 3 is bijna achterhaald. De visibiliteit 

m.b.t. factor 2 is verbeterd: los van het ontie-

gelijk groot menselijk leed in Oekraïne, lijkt 

de economische weerslag beperkt te blijven 

tot een zeer pijnlijke verhoging van sommige 

voedselprijzen alsook de energieprijzen. De 

vrees voor een verdere escalatie van het con-

flict buiten Oekraïne is echter zo goed als ver-

dwenen.  Het probleem lijkt dus beheersbaar 

te zijn. Neem hier ook in beschouwing dat er 

zich bovenop een fundamentele fysieke vraag 

naar gas, olie, tarwe en dies meer, ook een 

speculatieve financiële vraag heeft gevoegd. 

Indien verleden jaar de markt in evenwicht 

was op prijsniveau 100, kan een toename 

van de vraag met 20% ingevolge financiële 

speculatieve doeleinden, de prijs stevig doen 

opdrijven tot -ik zeg zo maar- niveau 150. 

Onmogelijk om dat precies te analyseren 

maar de prijselasticiteit van de opgesomde 

handelswaar is niet hoog: een lichte stijging 

van de vraag leidt op korte termijn tot een 

disproportioneel grotere stijging van de prijs. 

Eens die bijkomende speculatieve vraag terug 

verdwijnt, kan de prijs weer stevig dalen. We 

verkeren nu in een perfecte storm om de prij-

zen van olie, gas, tarwe sterk op te drijven.

We’re here because we’re here: de huidige 

situatie was niet te voorspellen in januari 

2022, en nu we zover staan, heeft het ook 

geen zin zichzelf of een beheerder dit te ver-

wijten. Dergelijke periodes van onzekerheid 

komen met de regelmaat van een klok voor: 

C19-crisis in maart ‘20, foute communicatie 

renteverhoging december ’18,  enz. De kwa-

liteitsbedrijven waarin we beleggen overle-

ven die stormen, en doen er eventueel zelfs 

hun voordeel mee als de groeitrend waarin 

ze participeren wordt aangewakkerd, dan 

wel omdat concurrenten in gevolge de con-

juncturele weerslag ophouden te bestaan of 

kunnen overgenomen worden. Maar conjunc-

tureel leidt dit -tijdelijk- tot minder gunstige 

vooruitzichten dan voordien.

De eerste factor, inflatie, is veruit de belang-

rijkste. De impact van stijgende rente is -als 

gevolg daarvan- enorm groot en verdient een 

gestructureerd antwoord. 

1 De juiste Nederlandse vertaling voor deze term is ‘gedragspsychologische afwijking’ maar dat klinkt vreemd in de oren.

Door Jules Stevens — Senior Portfolio Manager

We‘re here  
because we‘re 
here

Foto: Adobe



6 — LE POINT — Q3 2022  

IMPACT VAN STIJGING  

VAN DE BELEIDSRENTE

Bekeken vanuit Amerikaans standpunt: 

1.  Tot welk niveau dient de beleidsrente 

verhoogd te worden om de inflatiedruk 

te doen afnemen tot de fameuze “around 

2%”. En dus te voorzien in een neutraal 

monetair beleid.

Alle gissingen voor een toekomstige FED-

funds rente tussen de 1.5% en 2.5% lijken 

momenteel goed. Beneden die vork zouden 

we dan namelijk in stimulus-modus verkeren, 

daarboven in restrictieve modus.

Maar of die rentevork van 1.5%- à 2.5% het 

zal doen, blijft een gissing. Misschien ligt de 

vork op 1 à 2%, misschien op 2 à 3%, of nog 

iets anders? De VSA kennen momenteel een 

werkloosheidsgraad van 3.6% en een inflatie 

van 8.3%. Inflatie is een gevolg van overbe-

vraging van de economische capaciteit: er is 

dus nu geen rentestimulus meer nodig. De 

FED wil die heel terecht afbouwen. Niemand 

weet waar het neutraal renteniveau, dat noch 

in stimulus noch in restrictie voorziet, ligt. 

Hier is geen accurate formule voor, de goed 

bedoelde poging van de Taylor-rule2 niet te 

na gesproken.

2. Dan is de volgende vraag: ervan uitgaan-

de dat een verhoging van de beleidsrente 

van 0% tot 2.5% in 2023 volstaat, welke 

impact heeft dat op onze beleggingen?

Voor langlopende obligaties waarvan het 

vereist rendement in dezelfde grootorde 

stijgt, is dat een catastrofe: dat hoeft geen 

uitleg.

Voor aandelen is het resultaat eveneens 

pijnlijk, maar je kan de pil vergulden met 

winstgroei. Dat wordt geïllustreerd in de 

onderstaande tabel. Die gaat uit van een 

FED-funds van 1.75% op 31/12/2022 en 2.5% 

op 31/12/2023, ofwel een verhoging t.o.v. 

2022 van 0.75%. We klikken de waardering 

van 31 december 2021 vast en gaan dan na 

hoeveel winstgroeistijging noodzakelijk is 

om de rentestijging van 0% naar 2.5% te 

absorberen bij een gelijke waardering in 

2023.

De waardering van groeiaandelen genre 

Microsoft, Amazon situeert zich op een 

K/W (Koers-winstverhouding) van 30 per 

31/12/2021. 

Om op 31/12/2023:

• de koers van 31/12/2021 terug te bereiken 

• én de rentestijging van 0% naar 2.5% 

te absorberen dienen deze aandelen 

zowel in 2022 als 2023 een jaarlijkse 

winstgroei van 32,30% neer te zetten.

Tabel 1: Impact stijging beleidsrente van +1,75% in 2022 en +0,75% in 2023.

K/W Rende-
ment (%)

Vereist Rendement & Stijging  
(%)

Jaarlijkse Groei 
Nettowinst (%)

Koersimpact sinds 2021  
na behalen  

Groeivooruitzicht (%)

2020 2021 2022 ∆ 2023 ∆ 2022 2023

10 10,00 11,75 17,5 % 12,50 25,0 % 11,8 (5,70) 0,00 Value

15 6,67 8,42 26,3 % 9,17 37,5 % 17,3 (8,99) 0,00

20 5,00 6,75 35,0 % 7,50 50,0 % 22,5 (12,53) 0,00

25 4,00 5,75 43,8 % 6,50 62,5 % 27,5 (16,27) 0,00

30 3,33 5,08 52,5 % 5,83 75,0 % 32,3 (20,21) 0,00 Groei

35 2,86 4,61 61,3 % 5,36 87,5 % 36,9 (24,32) 0,00

40 2,50 4,25 70,0 % 5,00 100,0 % 41,4 (28,58) 0,00

* Al de cijfers zijn uitgedrukt op 31 december van desbetreffend jaar

2 Volgens de Taylor rule zou met de huidige inflatie van 8.3% de beleidsrente dienen verhoogd te worden tot 10%. Dat zou meer kwaad dan goed doen.

De VSA kennen  

momenteel een  

werkloosheidsgraad van 

3.6% en een inflatie van 

8.3%. Inflatie is een  

gevolg van overbevraging 

van de economische  

capaciteit: er is dus nu 

geen rentestimulus meer 

nodig. De FED wil die 

heel terecht afbouwen. Foto: Microsoft
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Géén onmogelijk scenario voor groeiaande-

len, maar het klinkt evenmin geweldig aan-

trekkelijk. Vandaar ook dat de Amerikaanse 

groeibeurs Nasdaq in 2022 al 21% gedaald is.

Maar noteer ook: we kijken hierbij niet ver-

der dan 2023. Blijft de rentestijging eind 

2023 beperkt tot 2.5% en treedt er geen 

recessie in, dan is de jaarlijkse superieure 

winstgroei na 2023 een bonus t.o.v. deze 

rudimentaire berekening. Dit scenario is 

verre van onwaarschijnlijk en de impact 

ervan is niet verrekend.

De waardering van de value-aandelen situ-

eert zich op een K/W van 10 per 31/12/2021.

Om op 31/12/2023:

• de koers van 31/12/2021 te bereiken 

• én de rentestijging van 0% naar 2.5% te 

absorberen

• dienen deze aandelen zowel in 2022 als 

2023 een winstgroei van 11.8% neer te 

zetten.

Zeker géén onmogelijk scenario voor 

value-aandelen – vandaar ook dat de presta-

tie van value gedurende 2022 zoveel minder 

slecht is dan die van groeiaandelen. 

Ook hier kijken we niet verder dan 2023. Alles 

wat zich na 2023 aandient, zowel positief als 

negatief zit niet in de verwachtingen verre-

kend.

Dus ja: het worden moeilijke jaren op de 

aandelenbeurzen; vooral voor groeiaan-

delen. Vandaar ook dat de minste groeihape-

ring bij Adobe, Netflix, PayPal en consoorten 

voor zo’n afstraffingen heeft gezorgd.

VALUE VERSUS GROWTH

Er bestaat geen eenduidig winnende strategie 

op de beurs. Geen enkele stijl leidt systema-

tisch naar een overprestatie. Afhankelijk van 

uw geduld, rationaliteit en vooral onderne-

mersinzicht kiest u voor de ene of de andere 

strategie. En houdt u zich daar best aan. 

Het inflatieniveau is allesbepalend. Dat 

bedraagt nu 8.3% en staat op het hoogste 

niveau sinds 1982.

Ook al is deze inflatie voor de grote helft 

geïnduceerd door exogene factoren zoals de 

stijging van de voedsel- en energieprijzen, 

de andere helft is het gevolg van endogene 

factoren. De centrale banken hebben lessen 

getrokken uit hun laissez-faire houding van 

de jaren 1970: ze meenden toen dat de exo-

gene inflatieoorzaken mochten genegeerd 

worden: het effect van de olieprijsstijging 

diende niet bekampt te worden. In plaats van 

de rente te verhogen en de inflatie trachten in 

te dijken, meende men zelfs dat het beter was 

om in stimulus te voorzien om het kwalijk 

conjunctureel effect van die olieprijsstijging 

te bestrijden, tenminste zouden die exogene 

broeihaarden van inflatie wel vanzelf terug 

verdwijnen. Niets is minder waar gebleken.

Met deze wetenschap, mag men er nu ook 

redelijkerwijze van uit gaan dat de centrale 

banken hun anti-inflatoir beleid zullen waar 

maken. Zodoende mogen de inflatie-

verwachtingen op middellange termijn 

getemperd blijven: nl. 2.5% in de VSA en 

1.5% in de EU, beide cijfers op een termijn 

van 5 jaar (Grafiek 2). In dat geval zitten 

we met een Amerikaanse rentestijging 

tot 2.5% en een Europese tot 1.5% waar-

schijnlijk al dicht in de buurt van het neu-

trale niveau.

Maar de hamvragen blijven of (1) een 

Amerikaanse rente van 2.5% het neutraal 

renteniveau vertegenwoordigt en (2) of 

dit volstaat om de inflatie terug naar de 

2% te duwen. •

Grafiek 1: CPI in de VSA (%)
Bron: Bloomberg, data van 2 juni 2022
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Grafiek 2: Inflatieverwachtingen 5-year swap rates (%)
Bron: FT, data van 1 juni 2022
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