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IN HET KORT
• De tweede helft van het jaar wordt waarschijnlijk hobbeliger, maar wij verwachten
nog steeds dat de aandelenmarkten hun opwaartse weg voortzetten.
• De inflatiezorgen zullen waarschijnlijk bijdragen aan de nervositeit, maar er zal
veel slecht nieuws nodig zijn om de centrale banken ertoe te bewegen om snel
te stoppen met hun soepele monetaire beleid.
• Waardeaandelen hebben het dit jaar tot dusver aanzienlijk beter gedaan dan
groeiaandelen, en de rotatie heeft nog ruimte om door te gaan.
• De structurele argumenten voor Azië blijven intact, ook al is er momenteel
minder enthousiasme voor de regio wegens de bezorgdheid over
beleidsverkrapping, de vooruitgang op het gebied van vaccins en de
regelgeving in China.
• Gezien de toegenomen wil om de klimaatverandering aan te pakken, zal de
klimaatconferentie van de Verenigde Naties in november 2021 waarschijnlijk
een hele reeks beleids-, regelgevings- en investeringsaankondigingen
opleveren, die binnen portefeuilles winnaars en verliezers zullen opleveren.
• De rol van vastrentende waarden in portefeuilles wordt op de proef gesteld.
Naar onze mening moeten beleggers obligaties niet wegdoen, maar streven
naar wereldwijde diversificatie van obligaties en kijken naar alternatieve
markten voor oplossingen.
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THEMA 1 - INFLATIE ROERT ZICH MAAR RIJST NOG NIET DE PAN UIT
Verwacht wordt dat de ontwikkelde economieën in de tweede
helft van het jaar hun sterke post-lockdown-herstel zullen
voortzetten. In de VS en het VK is de uitrol van vaccins goed
gevorderd, en continentaal Europa loopt zijn achterstand snel
in. Ondanks de recente bestedingen schatten wij dat
huishoudens aan het begin van de tweede helft van het jaar
nog steeds een aanzienlijk spaaroverschot hebben, dat in de VS
ongeveer 12% van het BBP bedraagt, in de eurozone 7% en in
het Verenigd Koninkrijk 10%.
Niet alle sectoren van de economie keren terug naar de
normale situatie: de reisbeperkingen zullen waarschijnlijk van
kracht blijven totdat regeringen er meer vertrouwen in hebben
dat de vaccinatiegraad nieuwe virusstammen aankan.
Consumenten geven echter uit waar ze kunnen en tegenover
het verlies voor het toerisme, lijkt de winst voor
woningrenovatie en bouw te staan. In een groot deel van de
ontwikkelde wereld beleven de huizenmarkten een hausse.
Voorlopig zijn het de stijgende consumentenprijzen, en niet de
huizenprijzen, die de centrale banken in het oog houden. Na
meer dan een jaar van pandemie-gerelateerde verstoringen
heeft het aanbod moeite om gelijke tred te houden met de
stijgende vraag. Naast de stijgende grondstoffenprijzen stijgen
ook de inputkosten, en veel bedrijven berekenen de
kostenstijgingen door aan de eindconsument. De CPI-inflatie in
de VS zal volgend jaar waarschijnlijk boven de 3% blijven en
ook in de eurozone en het VK zal de inflatie de komende
maanden waarschijnlijk stijgen (zie On the Minds of Investors:
Monetary and fiscal coordination and the inflation risks).
De centrale banken denken dat deze inflatoire druk van
voorbijgaande aard zal blijken te zijn. Of dit zal uitkomen, hangt

in grote mate af van het gedrag van de arbeidsmarkten. Als
werknemers in staat zijn te onderhandelen over hogere lonen,
zal de inflatoire druk zich verder verscherpen. Helaas zijn de
arbeidsmarkten op dit moment even moeilijk te voorspellen als
de goederenmarkten. In het VK bijvoorbeeld is het
werkloosheidscijfer gestegen tot 4,7%, maar het ligt ruim onder
de piek van 8,5% die het na de wereldwijde financiële crisis
bereikte. Van de beroepsbevolking is echter 8% nog steeds met
verlof, zodat het moeilijk is om de werkelijke zwakte op de
arbeidsmarkt te meten. In de VS is het werkloosheidscijfer sterk
gestegen en ligt het met 5,8% nog steeds 2,3 procentpunten
boven het dieptepunt van voor de pandemie. En toch zeggen
bedrijven dat ze meer moeite hebben om personeel te vinden
dan ooit tevoren (FIGUUR 1).
De inflatie zal in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk voor
nervositeit op de markten zorgen, maar uiteindelijk denken wij
dat er veel voor nodig zal zijn om de centrale banken af te
brengen van hun huidige voorkeur om liever te laat dan te
vroeg over te gaan tot verkrapping. Het gepraat over tapering
door de Federal Reserve (Fed) zal ongetwijfeld toenemen in de
zomer, maar in ons basisscenario wordt pas begin 2022 een
start gemaakt met het afbouwen van de activa-aankopen en zal
de rente op zijn vroegst in het daaropvolgende jaar worden
verhoogd. In de eurozone zullen de grote activa-aankopen nog
lang doorgaan, gezien de context van een nog steeds gematigde
inflatiedruk, ook al zien we een zekere verschuiving van
aankopen tussen de verschillende aankoopprogramma’s van de
Europese Centrale Bank (ECB). Recent commentaar van de Bank
of England (BoE) suggereert dat de beleidsmakers wellicht
openstaan voor een iets snellere verkrapping van het beleid in het
VK, maar dat is eerder een debat voor volgend jaar dan dit jaar.

FIGUUR 1: BEDRIJVEN VINDEN MOEILIJK ARBEIDSKRACHTEN, WAARDOOR DE LOONDRUK KAN TOENEMEN
NFIB VS: MOEILIJK TE VERVULLEN VACATURES EN PLANNEN OM LONEN TE VERHOGEN
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Deze nieuwe, meer geduldige opstelling van de centrale banken
is niet zonder risico. De bereidheid om de economie aan te
jagen, zorgt op korte termijn voor een sterke opleving. Maar
zodra de tijd voor renteverhogingen is aangebroken, zien wij
het risico dat de centrale banken (vooral de Fed) het beleid
sneller zullen moeten verkrappen dan de markt momenteel
verwacht. Ondersteunend beleid van de centrale banken van de
ontwikkelde landen zal de opkomende economieën helpen om
hun achterstand in te lopen. Sommige economieën, zoals China,
hebben de pandemie relatief snel doorstaan, maar andere
hebben nog steeds moeite om het virus in te dammen. Wij
verwachten echter dat de vaccinvertraging in belangrijke delen
van de opkomende wereld eerder een kwestie van kwartalen
dan van jaren zal zijn, en wij denken dat de economische
activiteit relatief veerkrachtig zal blijken, gezien de kracht van
de mondiale vraag naar goederen en de grondstoffenprijzen
Al bij al blijven de vooruitzichten voor de mondiale groei op
korte termijn volgens ons sterk. Naarmate de opleving door de
inhaalbeweging van de consumentenbestedingen wegebt,
verwachten wij dat de overheids- en bedrijfsuitgaven de fakkel
zullen overnemen. Regeringen richten zich op “beter
heropbouwen” en plannen daartoe meerjarige
infrastructuurprojecten. Dit staat in schril contrast met de
vorige conjunctuurcyclus, toen overheidsbezuinigingen de
bedrijvigheid en de inflatie steeds verder afremden (FIGUUR 2).
FIGUUR 2: FISCAAL BELEID ZAL DE GROEI BLIJVEN
ONDERSTEUNEN, IN SCHERP CONTRAST MET DE BEZUINIGINGEN
VAN DE VORIGE CYCLUS
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Het is ook opmerkelijk te zien hoe snel de investeringen weer
aantrekken, opnieuw in schril contrast met de vorige cyclus
(FIGUUR 3). Als inflatie het grootste neerwaartse risico is dat
beleggers in de gaten moeten houden, dan zijn de
investeringsuitgaven het voornaamste opwaartse risico, omdat
die het begin van een nieuw tijdperk voor productiviteitsgroei
kunnen inluiden en de inflatoire druk kunnen helpen verlichten.
FIGUUR 3: HET OPMERKELIJKE HERSTEL VAN INVESTERINGEN
ZOU DE GROEI OP KORTE TERMIJN EN DAARNA MOETEN
ONDERSTEUNEN
REËLE INVESTERINGEN ONTWIKKELDE MARKTEN
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Bronnen: J.P. Morgan Securities Research, J.P. Morgan Asset Management. Prognoses
zijn van J.P. Morgan Securities Research. WFC=wereldwijde financiële crisis.
Recessieperiodes gedefinieerd aan de hand van de data van de conjunctuurcycli van het
Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER). Gegevens per 10 juni 2021.

Algemeen genomen blijft de macro-economische achtergrond
voor de tweede helft van het jaar sterk. De groei in de
ontwikkelde wereld kan tegen het einde van het jaar vertragen,
maar zal waarschijnlijk boven de trend blijven, zich verbreden
tot de investeringsuitgaven en gelijkmatiger over de regio’s
gespreid raken. De bezorgdheid over de inflatie zal
waarschijnlijk aanhouden, maar uiteindelijk denken wij dat er
veel slecht nieuws nodig zal zijn voordat de centrale banken
hun huidige plannen voor een geleidelijke afbouw van de
stimuleringsmaatregelen significant zullen wijzigen. Deze
aanpak kan in de toekomst voor nieuwe risico’s zorgen, maar de
economische activiteit en de bedrijfswinsten lijken voorlopig
goed ondersteund.

Reële investeringsgroei

Bronnen: ONS, Refinitiv Datastream, Britse overheid, J.P. Morgan Asset Management.
De prognoses voor lonen en werkgelegenheid zijn afkomstig van J.P. Morgan Asset
Management en de prognoses voor reële investeringen zijn afkomstig van de Britse
overheid. Gegevens per 10 juni 2021.
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THEMA 2 - BLIJF BIJ ROTATIE NAAR WAARDE
De belangrijkste vraag voor aandelenbeleggers is hoe de gematigd hogere inflatie en obligatierentes de bedrijfswinsten en
waarderingen zullen beïnvloeden. Gezien de aanzienlijke opgekropte spaaroverschotten van consumenten en de toegenomen
plannen voor kapitaalsinvesteringen (capex) zal de omzetgroei waarschijnlijk sterk zijn. Een sterke omzet leidt doorgaans tot hogere
winsten, zelfs als de inputkosten stijgen.
Hogere obligatierentes kunnen de financieringskosten opdrijven, maar dit kan ook worden gecompenseerd door hogere verkopen,
terwijl hogere lonen gewoonlijk zowel de verkopen als de kosten opdrijven. Ondertussen zullen alle extra belastingen die het
bedrijfsleven treffen, waarschijnlijk op zijn minst gedeeltelijk worden gecompenseerd door de vraagstimulans die van extra
overheidsuitgaven uitgaat.
Tegen de huidige economische achtergrond lijkt het dus onwaarschijnlijk dat de stijgende kosten het verwachte voordeel van de
sterke omzetgroei volledig teniet zullen doen. Een hogere inflatie zal derhalve waarschijnlijk samenvallen met hogere winsten,
zoals gewoonlijk het geval is (FIGUUR 4).
De grotere zorg voor beleggers is of hogere obligatierentes de waarderingen van aandelen zullen schaden, omdat dit de
discontovoet op de toekomstige winsten van bedrijven verhoogt. Maar als de obligatierentes stijgen omdat de groeiverwachtingen
stijgen, dan hoeven de waarderingen niet te dalen. Het is zelfs gebruikelijk dat waarderingen tegelijk met obligatierentes stijgen (en
dalen). Zelfs als stijgende obligatierentes leiden tot lagere waarderingen, dan kunnen aandelen nog steeds stijgen - zolang de
winsten meer stijgen dan de waarderingen dalen. Ons basisscenario is dat stijgende bedrijfswinsten, aangejaagd door een sterke
vraag, een daling van de waarderingen voor de meeste aandelen zullen compenseren.
FIGUUR 4: GEMATIGD HOGERE INFLATIE IS MEESTAL GOED VOOR WINSTEN EN AANDELEN
INFLATIE IN DE VS EN VOORTSCHRIJDENDE WINSTEN S&P 500
% verandering jaar/jaar, winst betreft winst per aandeel (WPA) over de laatste twaalf maanden
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Groei versus waarde is een ander belangrijk debat op weg naar
2022. Tot dusver hebben de verliezers van vorig jaar het in 2021
beter gedaan dan de winnaars van vorig jaar, waarbij
waardeaandelen aanzienlijk beter presteren dan groeiaandelen.
Desondanks worden groeiaandelen nog steeds verhandeld
tegen hoge waarderingen in vergelijking met het verleden en in
verhouding tot waardeaandelen (FIGUUR 5).

Zo verwacht de consensus dat de winst over 12 maanden van de
Russell 1000 Growth Index tegen het einde van volgend jaar
19% hoger zal liggen, tegenover 17% hoger voor de Russell
1000 Value Index. Beide indices zouden dus moeten stijgen,
maar zelfs een bescheiden daling van de waarderingen van
groeiaandelen ten opzichte van waardeaandelen zou ertoe
kunnen leiden dat groeiaandelen achterblijven.

FIGUUR 5: WAARDERINGEN VAN GROEIAANDELEN NOG STEEDS
VEEL HOGER DAN BIJ WAARDEAANDELEN

Op zijn minst is het goed om te beseffen dat de outperformance
van groeiaandelen sinds 2009 voor een groot deel te danken is
aan de forse stijging van hun waarderingen. Een herhaling van
die ruggensteun lijkt vanuit dit vertrekpunt onwaarschijnlijk, en
het is mogelijk dat het nu een tegenwind wordt, als de
waarderingen van groeiaandelen blijven dalen. Waardeaandelen
daarentegen zullen waarschijnlijk geen K/W-compressie zien,
aangezien de waarderingen relatief bescheiden blijven.

MSCI WORLD GROWTH EN VALUE VERWACHTE KOERS-WINSTVERHOUDING
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Bronnen: MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Gegevens per 31
mei 2021.

Aangezien wij denken dat de winstverwachtingen over 12
maanden voor de meeste aandelen waarschijnlijk zullen blijven
stijgen, is het grootste risico voor ons aanhoudende optimisme
over aandelen dat de daling van de waarderingen van duurdere
groeiaandelen sterker is dan de groei van de winsten.
Ons basisscenario is echter dat een verdere compressie van de
waarderingen van groeiaandelen de omvang van hun opwaartse
potentieel slechts zal beperken, in plaats van het volledig
tenietdoen van de verwachte stijging van de winsten. Hoewel wij
voor waardeaandelen geen verdere K/W-stijging verwachten, lijkt
waarderingscompressie hier minder waarschijnlijk dan voor
groeiaandelen, gezien de veel lagere beginwaarderingen.

Opgemerkt zij ook dat financiële waarden wereldwijd verreweg
het grootste deel van de waarde-indices uitmaken. In het
afgelopen decennium was hun relatieve performance sterk
gecorreleerd met de 10-jaars obligatierente. Wij verwachten dan
ook dat financials - en dus waarschijnlijk ook de bredere
waarde-indices - beter zullen presteren, als wij gelijk krijgen dat
de obligatierente vanaf nu verder zal stijgen.
Over het algemeen denken wij dat aandelen zullen stijgen, maar
in een trager tempo en met de mogelijkheid van de
gebruikelijke hobbels op de weg. Wij hebben ook een gematigde
voorkeur voor waarde- boven groeiaandelen op basis van de
relatieve waarderingen en onze visie dat de obligatierente zal
blijven stijgen.
Op indexniveau betekent dit dat de VS het minder goed zou
kunnen doen dan andere regio’s, vanwege de grote weging van
duurdere groeiaandelen. Amerikaanse waardeaandelen zouden
het echter goed kunnen blijven doen, terwijl meer op waarde
gerichte markten zoals Europa en het VK voor outperformance
zouden kunnen zorgen. Voor beleggers die niet alles op het
waardesegment willen inzetten, bieden de opkomende markten
volgens ons groeikansen op lange termijn tegen een redelijker
prijs dan sommige andere markten.
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THEMA 3 - BLIJVEN FOCUSSEN OP HET DECENNIUM VAN AZIË
Aziatische aandelen begonnen 2021 veelbelovend. Gunstige
langetermijntrends in demografie en technologie, in combinatie
met een betere beheersing van de pandemie, zorgden voor een
sterke ruggensteun voor de regio (zie On the Minds of Investors:
Het decennium van Azië: de groeikansen voorblijven).
Sinds februari lijkt het tij te zijn gekeerd. De absolute prestaties
stagneerden, terwijl Amerikaanse en Europese aandelen bleven
stijgen. Hoewel een deel van het verhaal te maken heeft met de
betere vooruitzichten voor de ontwikkelde markten na de
massale fiscale stimuleringsmaatregelen van president Biden,
zijn de relatief slechte prestaties van China sinds februari een
belangrijke oorzaak van de achterblijvende prestatie van
Aziatische aandelen.
Dit kan verrassend lijken, aangezien de economische
vooruitzichten van China voor dit jaar overtuigend lijken.
Doordat China er in een vroeg stadium in is geslaagd om de
pandemie in te dammen, lijkt het land op schema te liggen
voor een BBP-groei van meer dan 8% in 2021.
Drie uitdagingen op korte termijn baren beleggers echter zorgen.
Ten eerste is Peking begonnen met het verkrappen van het beleid
na een expansie tijdens de crisis die resulteerde in een groei van
de kredietvoorraad van meer dan 30% van het BBP. Ten tweede
heeft een aantal nieuwe aankondigingen over de regulering van
de techsector geleid tot bezorgdheid over Pekings
hervormingsagenda. En ten derde is het vaccinatieprogramma in
Azië trager verlopen dan in veel ontwikkelde economieën, wat tot
aanhoudende viruszorgen heeft geleid.
Wij vrezen niet dat deze tegenwind een blijvende rem zal zetten
op de economische of marktprestaties. Een eventuele
verkrapping van de kredietverlening zal geleidelijk en
weloverwogen gebeuren. De consumenteninflatie is momenteel
binnen de perken, waardoor de Chinese centrale bank weinig
reden heeft om de beleidsrente de komende maanden te
verhogen. De huidige beleidsmaatregelen moeten dan ook
worden gezien als een normalisering en niet als een regelrechte
verkrapping (FIGUUR 6).

6

NO G S T EED S O MH OO G , M AAR HO B B EL IGER

FIGUUR 6: PEKING NORMALISEERT KREDIETGROEI; GEEN
REGELRECHTE VERKRAPPING
GROEI KREDIETVERLENING CHINA
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Bronnen: People’s Bank of China (PBoC), J.P. Morgan Asset Management. Kredietgroei
is de verandering over 12 maanden in de kredietvoorraad voor de reële economie als
percentage van het nominale BBP. Gegevens per 10 juni 2021.

Terwijl we ons geen al te grote zorgen maken over verkrapping,
geloven we evenmin dat de hervormingsinspanningen van
China internationale beleggers zouden moeten afschrikken.
Geconfronteerd met monopolieproblemen, bezorgdheid over de
financiële stabiliteit en een veranderende publieke opinie,
stellen de toezichthouders zich strenger op tegenover leidende
techbedrijven en financiële bedrijven. Recente hoge boetes voor
bedrijven die de concurrentiewetgeving overtreden en het
dichten van mazen in de regelgeving kunnen het einde inluiden
van het zeer ondersteunende klimaat dat deze bedrijven in het
recente verleden hebben genoten.
Gezien het gewicht van deze bedrijven in zowel de Chinese als
de bredere Aziatische indices, heeft hun underperformance een
aanzienlijke impact gehad op het totale rendement. Hoewel de
marktleiders op korte termijn door mogelijke nieuwe regels aan
banden kunnen worden gelegd, blijven hun groeivooruitzichten
op lange termijn volgens ons overtuigend en zijn de
waarderingen nu aantrekkelijker.

HALFJAARLIJKSE INVESTERINGSVOORUITZICHTEN VOOR 2021

En wat vaccinaties betreft, maakt China nu een aanzienlijke
inhaalslag bij het vaccineren van zijn bevolking (FIGUUR 7).
In India is slechts 19% van de bevolking ouder dan 50 jaar, dus
hoewel de huidige uitbraak een zware tol eist, zal het niet lang
meer duren voordat de meest kwetsbaren zijn gevaccineerd. In
sommige kleinere Aziatische landen kan het tragere tempo van
de uitrol van vaccins leiden tot aanhoudende problemen met
plaatselijke uitbraken, waardoor een volledig economisch
herstel dit jaar wordt uitgesteld.
FIGUUR 7: CHINA’S UITROL VAN VACCINS VERSNELT, MAAR
ELDERS IS DE VOORUITGANG TRAAG
UITROL VAN VACCINS
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Bronnen: Our World in Data, J.P. Morgan Asset Management. Omvat zowel de eerste
als de tweede dosis van vaccins. Gegevens per 10 juni 2021.

Samengevat: wij erkennen dat de stimuleringsmaatregelen van
president Biden de Amerikaanse economie op korte termijn een
‘turboboost’ hebben gegeven, maar wij denken niet dat de
outperformance van ontwikkelde markten op middellange
termijn zal aanhouden. De Amerikaanse en Europese
beleidsmakers zullen binnenkort voor dezelfde moeilijke vraag
komen te staan als hun Chinese collega’s vandaag de dag:
wanneer en hoe de enorme hoeveelheid stimulering terug te
brengen tot normale proporties? In 2022 en de daaropvolgende
jaren zal de dynamiek dus wellicht veranderen naarmate de
door de pandemie veroorzaakte verstoringen van de
bedrijfswinsten en de beleidsreacties wegebben. In dit klimaat
van gematigder groei zouden structurele thema’s, zoals
stijgende gezinsinkomens en de invoering van technologie in
Azië, aan belang moeten winnen ten opzichte van de cyclische
verhalen die de huidige marktprestaties domineren. Aangezien
we al in het midden van het jaar zitten, zal het slechts een
kwestie van tijd zijn voordat beleggers hun aandacht verleggen
naar de winstverwachtingen voor volgend jaar, wat gunstig zou
moeten zijn voor zowel Chinese aandelen als Aziatische
aandelen in ruimere zin.
In de tweede helft van het jaar blijven de vooruitzichten voor de
Chinese lokale obligatiemarkten aantrekkelijk. De gematigde
consumenteninflatie, de solide bedrijfswinsten en de geringe
kans op renteverhogingen zijn gunstig voor de
beleggingscategorie. Na de appreciatie van de renminbi met 10%
in de afgelopen 12 maanden, denken wij echter dat beleggers
minder ruggensteun mogen verwachten van valuta-effecten.
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THEMA 4 - DE GEVOLGEN VAN COP26 VOOR PORTEFEUILLES OVERWEGEN
Begin november komen de belangrijkste landen opnieuw bijeen
om de wereldwijde plannen voor de aanpak van de
klimaatverandering te bespreken. Tijdens COP26 (de 26e Climate
Change Conference of Parties van de VN) zullen de leiders de
verplichtingen die in 2015 in het kader van het Akkoord van
Parijs zijn aangegaan, opnieuw bekijken, de tot dusver geboekte
vooruitgang evalueren en een routekaart voor de toekomst
opstellen. De in 2015 aangegane juridisch bindende verplichting
hield in dat de opwarming van de aarde tegen het einde van de
eeuw zou worden beperkt tot minder dan twee graden Celsius
ten opzichte van het pre-industriële niveau.
Wat anders is aan deze jaarlijkse bijeenkomst, is dat de VS weer
aan de tafel zit, wat voor een nieuwe impuls zorgt. Bovenaan de
agenda staat de vergelijking van de nationale
broeikasgasemissieresultaten met de geplande doelen, en de
beoordeling of deze resultaten volstaan om de wereldwijde
klimaatdoelstellingen te bereiken.
De conclusie zal waarschijnlijk zijn dat grotere inspanningen zijn
vereist - hoewel veel regeringen hun plannen al hebben
versneld. De EU is van plan haar emissies tegen 2030 met 55%
te verminderen, terwijl het bereiken van een netto-nulemissie
tegen 2050 onlangs de nieuwe benchmark is geworden. In 2020
waren het VK en Frankrijk de eerste grote economieën die hun
emissiedoelstellingen in wetgeving vastlegden, en veel andere
landen, waaronder de VS, volgen nu hun voorbeeld. China heeft
zichzelf een extra decennium gegeven, met als doel een
nulemissie in 2060.

De heraansluiting van de VS bij mondiale klimaatinitiatieven is
een gamechanger. Na de organisatie van een wereldwijde
klimaattop op Earth Day en de steun aan een aankondiging van
de G7 om de subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025 te
beëindigen, zullen de VS tijdens COP26 waarschijnlijk een nieuw
groot klimaatakkoord steunen.
Nu de belangrijkste economieën zich al achter dit doel hebben
geschaard, zou het bereiken van een netto-nulemissie wel eens
de nieuwe officiële wereldwijde doelstelling kunnen worden. Dit
zal drastische veranderingen in de wereldeconomie vereisen, en
wij verwachten dat tijdens COP26 een golf van nieuw beleid en
belangrijke investeringen in groene infrastructuur zullen
worden aangekondigd. Om tot een netto-uitstoot van nul te
komen, zullen beleidsmakers echter ook de private sector meer
moeten stimuleren om de CO2-uitstoot te verminderen. CO2beprijzingsinitiatieven zoals regelingen voor de handel in
emissierechten (EHS) en CO2-heffingen zullen dus waarschijnlijk
ook belangrijke gespreksonderwerpen zijn op COP26 (zie On the
Minds of Investors: The implications of carbon pricing
initiatives for investors).
Dergelijke besprekingen kunnen echter tot handelsspanningen
leiden wanneer landen proberen de schuld - en de noodzaak
om te veranderen - bij anderen te leggen. Op landenniveau is
China de grootste uitstoter van broeikasgassen (FIGUUR 8).
Maar uit de gegevens per hoofd van de bevolking blijkt dat de
VS het meeste werk te doen heeft. Anderen zullen aanvoeren
dat de meest adequate vergelijking rekening houdt met de
stadia van economische ontwikkeling, of de afhankelijkheid van
de maakindustrie voor het BBP. Dit kan het vermogen van de
groep om het eens te worden over een gemeenschappelijke
oplossing in de weg staan.

FIGUUR 8: ONENIGHEID OVER DE ‘SCHULDVRAAG’ KAN INTERNATIONALE BETREKKINGEN ONDER DRUK ZETTEN
AANDEEL IN WERELDWIJDE CO 2 -UITSTOOT PER LAND

MONDIALE CO 2 -UITSTOOT PER HOOFD VAN DE BEVOLKING
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Bronnen: (Alle grafieken) Gapminder, Global Carbon Project, Our World in Data, Verenigde Naties, J.P. Morgan Asset Management. CO2-emissies zijn afkomstig van de verbranding van
fossiele brandstoffen voor energie- en cementproductie. Emissie-impact van veranderingen in landgebruik (zoals ontbossing) is niet meegerekend. Gegevens per 31 maart 2021.
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Belemmeringen voor vooruitgang kunnen bijzonder frustrerend blijken voor Europa, dat op dit gebied veel verder staat en er graag
voor wil zorgen dat zijn eigen hoge regelgevingsnormen ook elders worden geëvenaard, zodat maatregelen zoals hogere CO2-prijzen
in de EU geen schade toebrengen aan de winstgevendheid of het concurrentievermogen van bedrijven in de regio (FIGUUR 9). Als
de EU, China en de VS het niet eens kunnen worden over een traject naar een gemeenschappelijke CO2-prijs, zal de EU wellicht een
kortetermijnoplossing moeten vinden om ervoor te zorgen dat haar klimaatinspanningen het Europese bedrijfsleven niet benadelen.
Een oplossing die in Europa steeds meer in de belangstelling lijkt te komen, is een CO2-aanpassingsmechanisme aan de grens
(CBAM). Dit invoertarief zou ervoor moeten zorgen dat de milieuvoetafdruk van een product dezelfde prijs krijgt, ongeacht of het
product lokaal wordt vervaardigd of wordt ingevoerd.
Beleggers moeten zich ervan bewust zijn hoe aankondigingen tijdens en na COP26 hun portefeuilles kunnen beïnvloeden. Sommige
bedrijven zullen profiteren van nieuwe investeringen in groene infrastructuur, of van het feit dat ze relatief goed voorbereid zijn op
de transitie in vergelijking met hun sectorgenoten. Anderen kunnen verliezen - met name bedrijven die hogere kosten zullen moeten
dragen als gevolg van hogere CO2-prijzen, en vooral als ze deze kosten niet kunnen doorberekenen in hogere prijzen.
FIGUUR 9: DE EU ZAL GRAAG ZIEN DAT ANDEREN HUN CO2-PRIJS VERHOGEN
PRIJZEN PER EMISSIEHANDELSSYSTEEM (EHS)
USD per ton CO2-equivalent
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Bronnen: International Carbon Action Partnership, J.P. Morgan Asset Management. De EHS-prijs voor China is gebaseerd op het gemiddelde van de EHS-prijzen van Beijing,
Chongqing, Guangdong, Hubei, Sjanghai, Shenzhen en Tianjin. CO2-equivalenttonnen standaardiseren de emissies om vergelijkingen tussen gassen mogelijk te maken. Eén ton
CO2-equivalent heeft hetzelfde opwarmingseffect als één ton CO2 over 100 jaar. Gegevens per 31 maart 2021.
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THEMA 5 - ZOEK BESCHERMING TEGEN WOELIGE WATEREN
Naarmate de economieën verder heropenen, verwachten wij een sterke opleving van de groei, met een mogelijk hardnekkige
inflatie. Wanneer centrale banken hun voet van het pedaal halen en op de rem gaan staan, lijden de rendementen op de
obligatiemarkten daaronder. Het eerste kwartaal liet een verlies zien van meer dan 4% voor Amerikaanse staatsobligaties - hun
grootste kwartaaldaling sinds 1980 – en levert daarmee een goed voorbeeld. Tegen deze achtergrond vragen klanten zich af welke
rol obligaties de komende jaren in een evenwichtige portefeuille moeten spelen (zie ‘On the Minds of Investors: Why and how to
re-think the 60:40 portfolio’).
Het lijdt geen twijfel dat de rendementsvooruitzichten voor vastrentende waarden uitdagend zijn. In het verleden vingen de coupons
die obligaties betaalden, op zijn minst de klap op van stijgende rentes. Tijdens de laatste renteverhogingscyclus van de Fed
(december 2015-december 2018) daalde de koers van Amerikaanse staatsobligaties bijvoorbeeld met ongeveer 2%, maar de coupon
die in die periode werd betaald, maakte dat verlies meer dan goed, zodat het totale rendement in die periode nog steeds positief
was, met ongeveer 4%. In dezelfde periode leverden wereldwijde staatsobligaties met investment grade een rendement van
ongeveer 12%. Nu de aanvangsrentes en de spreads zo laag zijn, zijn er zeer weinig inkomsten als buffer tegen stijgende
rentetarieven (FIGUUR 10).
Het zou dan verleidelijk kunnen zijn om obligaties helemaal uit portefeuilles te weren. Dat zou echter leiden tot een veel hogere
volatiliteit van de portefeuille en geringe bescherming tegen onvoorziene neerwaartse risico’s. Mocht het virus bijvoorbeeld zodanig
muteren dat vaccins niet langer effectief zijn, dan zouden staatsobligaties waarschijnlijk een van de weinige activa zijn die een
positief rendement opleveren.
Naar onze mening moeten beleggers vastrentende strategieën overwegen die de mogelijkheid bieden om wereldwijd te beleggen in
het streven naar grotere inkomensbescherming, en die flexibel kunnen meebewegen bij veranderende economische klimaten.
FIGUUR 10: LAGE SPREADS VERMINDEREN DE BUFFER TEGEN STIJGENDE RENTETARIEVEN
RENTEBUFFER VASTRENTENDE WAARDEN
Basispunten; hoe ver kunnen obligatierentes stijgen voordat de inkomsten van een jaar teniet zijn gedaan
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Bronnen: Bloomberg Barclays, ICE BofA, J.P. Morgan Economic Research, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. De “inkomensbuffer” is het bedrag waarmee de
rentes zouden moeten stijgen om een jaar aan inkomsten teniet te doen, en wordt berekend door de indexopbrengst te delen door de duration van de index. Euro st.obl.:
Bloomberg Barclays Euro Agg. Gov., Staatsobl. VK: Bloomberg Barclays Sterling Gilts, Staatsobl. VS: Bloomberg Barclays US Agg. Gov. - Treasury, Inv. grade wereldwijd: Bloomberg
Barclays Global Aggregate - Corporates, Opk. mkt. China: JPM GBI-Emerging Markets Broad Diversified China, $ EMD: JPM EMBI Global Diversified, HY wereldwijd: ICE BofA Global
High Yield. Gegevens per 31 mei 2021.
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Een wereldwijde oplossing die er volgens ons nu bijzonder aantrekkelijk uitziet, zijn Chinese staatsobligaties, die momenteel meer dan
3% aan renteopbrengsten bieden en een sterke kredietrating hebben. Een relatief lage gemiddelde duration maakt ze ook minder
kwetsbaar voor stijgende rentes. Chinese obligaties hebben bewezen een lage correlatie te hebben met zowel de wereldwijde obligatieals aandelenmarkten, waardoor de markt een goede bron van portefeuillediversificatie is (FIGUUR 11). De Chinese onshore vastrentende
markt is de op één na grootste na de Amerikaanse staatsobligatiemarkt, maar de vertegenwoordiging ervan in de wereldwijde
benchmarks is nog klein. Naarmate het gewicht ervan toeneemt, zouden beleggers moeten profiteren van de stijgende vraag.
FIGUUR 11: CHINESE OBLIGATIES SPELEN EEN STEEDS BELANGRIJKERE ROL IN PORTEFEUILLES
RENDEMENTEN EN CORRELATIES VAN VASTRENTENDE RENDEMENTEN MET AANDELEN
% rendement en 10-jaars correlatie van maandelijkse rendementen met MSCI AC World
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Bronnen: Bloomberg Barclays, ICE BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Index Research, MSCI, J.P. Morgan Asset Management. Gebruikte indices zijn als volgt: Amerikaanse
staatsobligaties: Bloomberg Barclays US Agg. Gov. - Treasury; Staatsobligaties VK: Bloomberg Barclays Sterling Gilts; Euro staatsobligaties: Bloomberg Barclays Euro Agg.
Government; High yield EU: ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index; High yield VS: ICE BofA US High Yield Constrained Index; High yield Azië:
J.P. Morgan Asia Credit (JACI) Non-Investment Grade; Azië IG: J.P. Morgan Asia Credit (JACI) Investment Grade; Staatsobl. Azië: J.P. Morgan JADE Broad - Asia Diversified Broad
Index; China IG: J.P. Morgan CEMBI IG+ China; Staatsobl. China: JPM GBI-Emerging Markets Broad Diversified China. Indices zijn in lokale valuta, tenzij anders vermeld. Correlaties
zijn gebaseerd op 10 jaar van maandelijkse totaalrendementen van de respectievelijke vastrentende indices met het MSCI ACWI totaalrendement. Gegevens per 31 mei 2021.

Naast vastrentende waarden kunnen beleggers ook naar andere
alternatieven kijken voor diversificatie. Macrostrategieën kunnen
hun correlatie met aandelen en andere beleggingscategorieën
aanpassen en dynamisch meebewegen met veranderende
marktomstandigheden. In perioden van onzekerheid - waarin
beleggers behoefte hebben aan portefeuillebescherming hebben macrofondsen het in het verleden beter gedaan dan
aandelen (FIGUUR 12).

FIGUUR 12: MACROFONDSEN HEBBEN DE NEIGING OM GOED TE
PRESTEREN IN PERIODEN VAN VOLATILITEIT

Echte nervositeit op de markten zou ontstaan als de inflatie
ongeremd zou stijgen. Wij zien dit als een staartrisico, maar
aangezien dit waarschijnlijk niet goed zal zijn voor zowel
aandelen als obligaties, mogen we er niet laconiek over doen.
Vastgoed en kerninfrastructuur hebben een lage correlatie met
de aandelenmarkten, maar hun inkomstenstromen zijn vaak
gekoppeld aan de inflatie, zodat ze als een goede
inflatieafdekking kunnen dienen. Natuurlijk heeft alles zijn prijs
en gaan dergelijke activa gewoonlijk gepaard met
liquiditeitsbeperkingen. Maar wie voor de langere termijn kan
beleggen, kan profiteren van de inflatiebescherming die ze
kunnen bieden.

MACRO-HEDGEFONDSEN: RELATIEVE PERFORMANCE & VOLATILITEIT
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Bronnen: CBOE, MSCI, Hedge Fund Research Indices (HFRI), Refinitiv Datastream, J.P.
Morgan Asset Management. De relatieve performance van Macro hedgefondsen
(totaalrendement in USD) is berekend ten opzichte van MSCI World (totaalrendement
in USD). VIX is de impliciete volatiliteit van de S&P 500 Index op basis van de
prijsstelling van opties. Gegevens per 31 mei 2021.
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THEMA 6 - CENTRALE PROGNOSES EN RISICO’S VOOR DE KOMENDE 6-12 MAANDEN

MACRO

Ons basisscenario is een aanhoudend herstel dat zich verbreedt en meer gesynchroniseerd wordt. De inflatiezorgen leiden tot wat
hobbels, maar de normalisering van het monetaire beleid verloopt traag. We blijven echter in een ongewone omgeving zitten en het
is even belangrijk als altijd om de risico’s voor onze centrale visie in het oog te houden. Positief is dat de inflatiezorgen sneller
kunnen afnemen dan wij denken, naarmate de knelpunten aan aanbodzijde verdwijnen, waardoor de centrale banken nog langer
accommoderend kunnen blijven. Negatief is dat, als de knelpunten aan aanbodzijde zich verder verankeren en de vooruitgang op
vaccingebied stokt, we te maken kunnen krijgen met stagflatie.

NEERWAARTS

CENTRAAL

OPWAARTS

STAGFLATIE

GESYNCHRONISEERDE
WERELDWIJDE GROEI

‘GOLDILOCKS’

Acute aanbodproblemen leiden tot een
onaangename mix van zwakke groei en
hoge inflatie.
Uitdagingen rond de uitrol van vaccins
verergeren het ongelijke karakter van het
wereldwijde herstel.

Het herstel breidt zich uit en raakt meer
gesynchroniseerd tussen de regio’s.
De uitrol van vaccins verloopt soepel.
Knelpunten in het aanbod blijven
wereldwijd tot zorgen leiden over inflatie.

De inflatie matigt snel naarmate de
verstoringen van het aanbod afnemen en
de loonstijging vertraagt, ondanks dalende
werkloosheid. De grondstoffenprijzen
koelen af naarmate de bestedingen
verschuiven naar diensten.
Vroege tekenen dat de
investeringsuitgaven de productiviteit
doen opleven.

MARKTEN

BELEID

MONETAIR: Centrale banken zijn
gedwongen sneller dan verwacht te
verkrappen.
FISCAAL: De bezorgdheid over de
houdbaarheid van schulden in een
klimaat van stijgende rentes en zwakke
groei leidt tot premature fiscale
aanscherping.
ESG: Gebrek aan wereldwijde
overeenstemming over middelen om
klimaatdoelstellingen te bereiken leidt tot
geopolitieke spanningen tussen VS/EU/
China.

MONETAIR: Normalisatie verloopt traag
ondanks inflatiedruk - Fed en ECB
bouwen activa-aankopen af in 2022 maar
verhogen basisrente niet.
FISCAAL: Het beleid blijft expansief,
maar is gericht op infrastructuurprojecten
op middellange termijn.
ESG: Overeenstemming bereikt over
ordelijk traject naar gemeenschappelijke
CO2-prijs, waardoor er minder behoefte is
aan CO2-grensheffingen.

VASTRENTEND: Rentecurves steiler;
rente op Amerikaanse 10-jaars
staatsobligaties stijgt naar ongeveer 2%
tegen het einde van het jaar.

AANDELEN: Aandelen ook onder druk,
vooral opkomende en groeiaandelen.
Waardeaandelen van hoge kwaliteit zijn
relatief veerkrachtiger.

AANDELEN: Positief maar hobbelig
klimaat voor aandelen. Rotatie gaat door
van pandemie-winnaars naar verliezers
(van tech naar financials, groei naar
waarde, VS naar VK/Eurozone/Japan).

VALUTA: Amerikaanse dollar wordt
sterker.

FISCAAL: Lage rentetarieven en sterke
groei verminderen de druk op de
kasstromen van de overheid, waardoor
meer fiscale expansie wordt
aangemoedigd.
ESG: Technologische vooruitgang
vermindert de bezorgdheid over de
kosten van de energietransitie.

VASTRENTEND: Obligatiemarkten onder
druk, met vooral problemen in HY en
EMD. Korte looptijden vertonen
outperformance.

ALTERNATIEVEN: Kerninfrastructuur en
(in mindere mate) vastgoed bieden beste
afdekking tegen inflatie. Macrofondsen
presteren met gebruik van volatiliteit en
kortetermijntransacties.

MONETAIR: Centrale banken blijven
langer accommoderend. De omvangrijke
activa-aankopen worden voortgezet en de
verwachtingen voor toekomstige
renteverhogingen verdwijnen naar de
achtergrond.

ALTERNATIEVEN: Goed klimaat voor
private equity. Macrofondsen, vastgoed
en kerninfrastructuur houden gelijke tred
en leveren marktrendementen met
gelijkmatige profielen.
VALUTA: Amerikaanse dollar verzwakt
lichtjes.

VASTRENTEND: Geen verdere
versteiling van de curve; carry-activa
(HY/EMD) presteren sterk.
AANDELEN: Goed voor aandelen;
groeistijl weer in trek. Winstverhogingen
door sterkere marges.
Traditionele energiebedrijven uitgedaagd
door ‘peak oil’/’peak gas’.
ALTERNATIEVEN: Sterkste klimaat voor
private equity en privaat krediet.
Vastgoed en kerninfrastructuur fungeren
als beste schokdempers. Macrofondsen
maken gebruik van marktbèta.
VALUTA: Amerikaanse dollar verzwakt.

In het verleden behaalde resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicatoren voor de huidige en toekomstige resultaten.
Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten.
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Het Market Insights-programma biedt uitgebreide gegevens en commentaren op de wereldwijde markten, zonder te verwijzen naar producten. Market Insights is ontworpen als
instrument om klanten te helpen om de markten te begrijpen en hen te ondersteunen bij de besluitvorming over beleggingen, en is gericht op het onderzoeken van de implicaties
van actuele economische gegevens en veranderende marktomstandigheden. Voor de toepassing van MiFID II worden de JPM Market Insights en Portfolio Insights-programma’s
aangemerkt als marketingcommunicatie en vallen deze niet onder de MiFID II/MiFIR-vereisten die specifiek betrekking hebben op beleggingsonderzoek. Verder zijn de J.P. Morgan
Asset Management Market Insights en Portfolio Insight-programma’s, als niet-onafhankelijk onderzoek, niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld
zijn om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen, en ook zijn ze niet onderworpen aan enig verbod om te handelen voorafgaand aan de verspreiding van
beleggingsonderzoek.
Dit document omvat algemene communicatie, uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is in zijn aard bedoeld om kennis te verstrekken en is niet bedoeld als advies of aanbeveling voor
specifieke beleggingsproducten, strategieën, planmogelijkheden of andere doelen in welke jurisdictie dan ook. Ook omvat het geen verplichting van J.P. Morgan Asset Management of zijn
filialen om te participeren in de in dit document genoemde transacties. Alle gebruikte voorbeelden zijn algemeen van aard, hypothetisch en alleen bedoeld ter illustratie. Dit materiaal
bevat niet voldoende informatie om een beleggingsbeslissing op te baseren en er mag door u niet op vertrouwd worden om het beleggen in effecten of beleggingsproducten op zijn merites
te beoordelen. Daarnaast wordt aangeraden aan gebruikers van dit document om een onafhankelijke beoordeling te maken van de implicaties op juridisch gebied, reguleringsgebied,
belastinggebied, kredietgebied en boekhoudkundig gebied, en samen met hun professionele financiële expert te bepalen of beleggingen die hierin worden genoemd, geschikt worden
geacht voor hun persoonlijke doelen. Beleggers moeten ervoor zorgen dat zij alle beschikbare informatie verkrijgen alvorens ze een belegging doen. Alle genoemde voorspellingen, cijfers,
opinies of beleggingstechnieken en -strategieën zijn uitsluitend vermeld ter informatie, en zijn gebaseerd op bepaalde aannames en huidige marktomstandigheden. Ze kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Alle vermelde informatie wordt nauwkeurig geacht op het moment van opstellen, maar de nauwkeurigheid is niet gegarandeerd en er is geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies.
Opgemerkt zij dat beleggen gepaard gaat met risico, dat de waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren al naar gelang de marktomstandigheden en fiscale regels. De
mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke belegging terugkrijgen. Rendementen en opbrengsten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator
voor huidige en toekomstige resultaten. J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en zijn filialen wereldwijd. Voor
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