
Juni 2022

Mid-Year Investment Outlook 2022
Het recessierisico beoordeeld

In het kort

• Ons basisscenario is dat een ernstige wereldwijde neergang wordt 
voorkomen, grotendeels dankzij fiscale steun en een meer geleidelijk 
verkrappingstempo van centrale banken in de tweede helft van het jaar. 
Nu de belangrijkste markten al met dalingen van in de dubbele cijfers 
zijn geconfronteerd, is een aanzienlijke verdere daling van risicovolle 
beleggingen niet ons basisscenario.

• In overeenstemming met dit centrale macroscenario zullen de 
bedrijfswinsten in de ontwikkelde markten in 2022 waarschijnlijk 
gematigd groeien, zij het veel minder dan nu wordt verwacht, en zal de 
bestendigheid van de winstmarges van doorslaggevend belang zijn voor 
de koersontwikkeling.

• Na een moeilijke start van het jaar zijn de risico's voor de staatsobligatie-
koersen nu meer in evenwicht en kunnen obligaties nu enige diversificatie 
in portefeuilles bieden in de meer extreme negatieve scenario's.

• De outperformance van waarde ten opzichte van groei kan 
aanhouden als de economische activiteit bestand blijkt tegen hogere 
grondstoffenprijzen en rentevoeten.

• Zolang de inflatie niet afneemt, zullen beleggers zich zorgen blijven 
maken over stagflatie. Alternatieve beleggingen zoals kerninfrastructuur 
en vastgoed, en aandelen die veerkrachtige hoge dividenden bieden, zijn 
relatief aantrekkelijk in dit uitdagende klimaat.
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Niet zo erg als de krantenkoppen suggereren

De economische vooruitzichten zijn sinds het begin van het jaar aanzienlijk verslechterd. De aanhoudende inflatiezorgen 
zijn nog verergerd door de sterke stijging van de grondstoffenprijzen als gevolg van de tragische oorlog in Oekraïne en de 
problemen in toeleveringsketens als gevolg van de Covid-lockdowns in China.

Met de inflatie als hoofdoorzaak van het probleem bevinden beleggers zich tussen wal en schip, met dalende koersen van 
obligaties en aandelen (Figuur 1).

Figuur 1: 60:40-portefeuilles stevenen af op slechtste jaar sinds de financiële crisis
Jaarlijkse rendementen in een 60/40 aandelen-obligatieportefeuille
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Bronnen: Bloomberg Barclays, MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. De aandelenrendementen zijn berekend op basis van de 
MSCI All-Country World Index en de obligatierendementen op basis van de Bloomberg Barclays Global Aggregate. Alle vermelde rendementen zijn in USD. 
Gegevens per 14 juni 2022.

Gezien de dalingen die zich dit jaar al hebben voorgedaan, 
is de vraag die wij in deze Mid-Year Investment Outlook 
proberen te beantwoorden niet of de vooruitzichten 
somberder zijn geworden, maar eerder of ze veel erger 
zullen zijn dan de markt nu al verwacht. Met andere 
woorden, zal er een recessie komen en zo ja, zal deze kort 
en oppervlakkig zijn - wat normaal gepaard gaat met een 
winstdaling van ongeveer 10% en een koerscorrectie van 
20%-25% - of diep en langdurig, met veel grotere winst- en 
koersdalingen?

Een verdere escalatie van de oorlog tussen Rusland en 
Oekraïne blijft een belangrijk staartrisico. Een oplossing 
van het conflict via onderhandelingen lijkt steeds 
onwaarschijnlijker. Het Europese verbod op de invoer van 
Russische olie over zee zou Moskou tot andere gedachten 
kunnen dwingen, maar Poetin zou zich kunnen wreken 
door de gaslevering aan Europa te beperken. Als dat 
gebeurt, zou dat ernstige economische gevolgen hebben 
voor Europa. Maar zelfs als een verdere escalatie van de 
gasprijzen uitblijft, zullen Europese huishoudens komende 
winter een hogere energierekening moeten betalen.

De impact op de consumentenvraag hangt af van de 
mate waarin de ministers van Financiën bereid zijn om 
de inkomens van huishoudens te ondersteunen. Dit lijkt 
een uitdaging voor de Amerikaanse president Biden, 
die binnen zijn partij aanzienlijke weerstand ondervindt 
tegen verdere uitgaven. Een gebrek aan steun kan het 
risico verder vergroten dat Biden tijdens de Amerikaanse 
tussentijdse verkiezingen (de ‘midterms’) in november de 
controle over beide huizen verliest, waardoor hij minder 
goed in staat zal zijn om tijdens de resterende duur van 
zijn ambtstermijn verdere wetgeving uit te vaardigen. 
Het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs aanzienlijke 
verdere overheidssteun aangekondigd, met name voor 
de lagere inkomensgroepen, om de druk van de hogere 
energierekeningen te helpen verlichten. Ook elders in 
Europa zijn diverse steunmaatregelen aangekondigd. De 
cruciale vraag is of de nu aangekondigde en eventuele 
verdere steunmaatregelen voldoende zullen blijken te zijn. 
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Hoewel de “crisis in de kosten van levensonderhoud” en het zwakke consumentenvertrouwen de krantenkoppen hebben 
beheerst, is het verhaal niet zo eenzijdig. Huishoudens hebben tijdens de pandemie aanzienlijke spaarsaldo’s opgebouwd, 
die op zijn minst voor een buffer hebben gezorgd in de afgelopen maanden. Wellicht nog belangrijker is dat de arbeidsmarkt 
zeer sterk is. Er zijn meer vacatures in de VS en het VK (Figuur 2) dan werklozen. Werknemers slagen erin om hogere lonen te 
bedingen (Figuur 3), waardoor de druk op de gezinsinkomens is afgenomen.

Figuur 2: In verschillende landen zijn er momenteel meer 
vacatures dan werklozen
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Bronnen: BLS, Deutsche Bundesbank, ONS, Refinitiv Datastream, 
J.P. Morgan Asset Management. Britse vacaturegegevens betreffen een 
3-maands gepubliceerd gemiddelde. Gegevens per 31 mei 2022.

Figuur 3: Loonstijgingen kunnen consumenten helpen om 
stijgende kosten aan te kunnen
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Bronnen: BLS, ECB, Federal Reserve Bank of Atlanta, ONS, Refinitiv 
Datastream, J.P. Morgan Asset Management. De loonstijging in de VS 
betreft het gemiddelde uurloon tot 2007; daarna betreft deze de Atlanta 
Fed wage tracker. De loonstijging in de eurozone is gebaseerd op de 
onderhandelde lonen. De Britse loonstijging betreft een 3-maands 
voortschrijdend gemiddelde van het gemiddelde weekloon. Gegevens per 
31 mei 2022.

Snelle loonstijgingen zijn echter een tweesnijdend zwaard. 
Hoewel ze de inkomens van gezinnen ondersteunen om 
de stijgende kosten op te vangen, duiden ze ook op een 
economie die moet afkoelen om te vermijden dat de inflatie 
vaste grond onder de voeten krijgt.

Het risico bestaat dat de economie te sterk vertraagt 
en dat we te maken krijgen met een wezenlijke en 
langdurige recessie, in plaats van slechts een afkoeling 
van de activiteit. Wij voelen ons echter enigszins 
gerustgesteld door het feit dat wij in de woningbouw 
en de bedrijfsinvesteringen geen tekenen zien van 
economische overcapaciteit die in het verleden 
resulteerde in meerjarige, diepe recessies (Figuur 4). 
Bovendien bevinden de commerciële banken zich in een 
sterke positie om elke periode van economische zwakte 
te doorstaan, omdat hun balansen sinds de financiële 
crisis aanzienlijk zijn verbeterd. Dit maakt het vooruitzicht 
van een venijnige, door een kredietcrisis veroorzaakte 
recessie minder waarschijnlijk. De bruto schuld van 
bedrijven is hoog, maar ze beschikken over veel liquiditeit 
en er is weinig dat erop wijst dat ze te veel schulden 
hebben gemaakt. Ook de schuldratio's van consumenten 
ogen gezond.

Figuur 4: We hebben geen excessen in de bouw of 
investeringen gezien die voorafgingen aan diepe en langdurige 
recessies
Woningbouwinvesteringen en bedrijfsinvesteringen in de VS
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Bronnen: BEA, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. 
Periodes van “recessie” zijn gedefinieerd aan de hand van de data van de 
conjunctuurcyclus van het Amerikaanse National Bureau of Economic 
Research (NBER). Gegevens per 31 mei 2022.
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Tot minder optimisme stemt het gegeven dat, terwijl het 
Westen leert te leven met Covid, China het moeilijker 
heeft om het hoofd te bieden aan de zeer besmettelijke 
Omikronvariant. Gezien de geringere door infectie 
veroorzaakte immuniteit, de lagere vaccinatiegraad onder 
ouderen en de twijfels over de doeltreffendheid van de 
Chinese vaccins, ziet het ernaar uit dat er nog enkele weken 
sprake zal zijn van enige vorm van activiteitsbeperkingen. 
Aangezien China goed is voor een derde tot de helft van 
alle groei in de wereld, hebben deze beperkingen bredere 
economische gevolgen. De markten kunnen echter 
door de zwakte heen gaan kijken als duidelijk wordt 
dat de beleidsmakers een medische oplossing en een 
stimuleringsplan hebben om de economische activiteit te 
herstellen. 

De centrale banken zijn minder vriendelijk voor 
de markten, maar zijn nog steeds geen vijand

Het gedrag van de centrale banken vormt een ander risico 
voor de mondiale groei. Beleggers zijn steeds banger 
geworden dat de centrale banken hebben "besloten" 
om een nare recessie te veroorzaken om de inflatie te 
verdrijven, zoals we in de jaren ‘70 van de vorige eeuw 
hebben gezien.

De Federal Reserve (Fed) heeft deze onverteerbare 
mogelijkheid openlijk besproken, en de agressieve retoriek 
heeft bijgedragen aan een dramatische herprijzing van de 
korte rentes. Uit Figuur 5 blijkt dat de markt ervan uitgaat 
dat de Fed en de Bank of England (BoE) een vertraging in 
de hand zullen werken door dit jaar zo snel te verkrappen, 
dat ze naar verwachting binnen een paar jaar de rente 
weer gaan verlagen.

Figuur 5: De markten gaan uit van een sterke stijging van de 
rente
Marktverwachtingen voor de beleidstarieven van centrale banken
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Bronnen: Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management. De verwachtingen 
zijn berekend op basis van OIS-forwards. Gegevens per 15 juni 2022.

Als de post-pandemische golf in de vraag echter wegebt 
en de animo voor nieuwe bestedingen gaat afnemen door 
de hogere prijzen, zouden de inflatie en de arbeidsmarkt 
in de komende maanden moeten afkoelen. Dit zou kunnen 
zorgen voor een meer geleidelijk opererende en zich op 
data baserende Fed.

Andere centrale banken in de ontwikkelde wereld 
bevinden zich in een wat andere positie. Er zijn minder 
duidelijke tekenen van oververhitting in de eurozone, 
waardoor de Europese Centrale Bank (ECB) het beleid 
geleidelijker kan verkrappen. Het lijkt er steeds meer op 
dat Europa eindelijk afscheid kan nemen van de negatieve 
rentes. Hoe ver Europa precies kan komen met zijn 
renteverhogingen is onduidelijk, maar het is de moeite 
waard om dat in de gaten te houden, dit gezien de impact 
die Europa’s negatieve rentetarieven hebben gehad op de 
obligatierentes wereldwijd.

De BoE bevindt zich wellicht in de moeilijkste positie. De 
feitelijke inflatie zal naar verwachting verder oplopen tot 
10% en zal nog enige tijd hoog blijven (Figuur 6). Indien de 
groei veerkrachtig blijft, dan heeft de BoE nog een flinke 
weg af te leggen om tot een passend monetair beleid te 
komen. Opgemerkt zij echter dat al verwacht wordt dat 
de rente zal oplopen tot ongeveer 3,5%, wat betekent dat 
een groot deel van de verkrapping al is ingeprijsd in Britse 
staatsobligaties.

Figuur 6: Inflatie zal naar verwachting pieken in het tweede of 
derde kwartaal van 2022
Mediaan van de prognoses van economen voor de feitelijke CPI
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Bronnen: Bloomberg, BLS, Eurostat, ONS, J.P. Morgan Asset Management. 
CPI is consumentenprijsindex. Gegevens per 9 juni 2022.



J.P. Morgan Asset Management  5

Tekenen van afkoeling van de economische activiteit 
zouden een meer geleidelijke aanpak door centrale 
banken mogelijk kunnen maken. Dit zou het neerwaartse 
risico voor beleggingen moeten beperken en kunnen 
zorgen voor een terugkeer van de negatieve correlatie 
tussen aandelen en obligaties, die in het verleden zo nuttig 
is gebleken voor beleggers die ernaar streven om een 
evenwichtige portefeuille samen te stellen.

Een zekere bescheidenheid met economische 
voorspellingen, een zeker evenwicht in 
portefeuilles

Ons centrale scenario is dat fiscale ondersteuning en 
meer geleidelijk opererende centrale banken zullen helpen 
om een ernstige wereldwijde neergang te voorkomen. 
Aangezien de belangrijkste markten al met dalingen 
van in de dubbele cijfers te maken hebben gehad, wijst 
ons basisscenario niet op een aanzienlijke verdere 
neerwaartse tendens voor risicovolle beleggingen.

Maar dit is een tijd waarin voorspellers bescheiden moeten 
zijn met hun overtuigingen. Het maken van prognoses 
over economieën en markten is nooit gemakkelijk. Inzicht 
in de post-pandemische economie en de ongekende 
beleidsreactie maken het voorspellingsproces nog 
ingewikkelder. Daar komt nog bij dat onze prognoses 
afhankelijk zijn van de oordelen en besluiten van een 
handvol sleutelfiguren. Zij bepalen of het vooruitzicht van 
een lange en kostbare oorlog leidt tot een strategische 
heroverweging in Moskou, of dat Poetin wraak neemt 
vanwege het embargo op Russische olie; of centrale 
banken en politici voorrang geven aan groei boven inflatie; 
en of president Xi stopt met het Chinese zero-Covidbeleid.

Deze vele variabelen vereisen een zekere bescheidenheid 
bij het voorspellen van de economische vooruitzichten. 
Voor beleggers vertaalt dit zich in een behoefte aan 
evenwicht in portefeuilles. Daarom denken wij dat een 
meer neutrale allocatie naar risicovolle beleggingen en 
staatsobligaties momenteel zinvol is. En het laatste deel 
van deze Mid-Year Investment Outlook – scenario’s en 
risico’s –vereist meer aandacht dan gewoonlijk.
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De scherpe verkoopgolf van aandelen dit jaar was het 
gevolg van dalende waarderingen, en niet zozeer van 
veranderende winstverwachtingen. De multiples van 
aandelen uit ontwikkelde markten zijn gedaald van bijna 
20x de verwachte winst voor de komende 12 maanden aan 
het begin van het jaar, tot ongeveer 15x per eind mei. In 
dezelfde periode zijn de verwachtingen voor de winstgroei 
in 2022 zelfs opwaarts bijgesteld, van 7% tot meer dan 
10%, ondanks de verslechtering van de economische 
vooruitzichten. Daarom willen we ook goed kijken naar het 
risico dat een teleurstellende winstgroei kan leiden tot een 
nieuwe daling van de aandelenkoersen.

Uit de geschiedenis blijkt dat tijdelijke verschillen tussen 
economische groei en winstgroei niet ongewoon zijn. De 
winstgroei bleef versnellen toen de economie vertraagde in 
de herstelperiodes die volgden op zowel het uiteenspatten 
van de internetzeepbel als de wereldwijde financiële 
crisis van 2008-2009, hoewel deze trend slechts een paar 
maanden aanhield.

Een nadere blik op de cijfers op sectorniveau helpt om 
een deel van de veerkracht van de winstverwachtingen te 
verklaren. Zo heeft de forse stijging van de energieprijzen 
de winstgroeiverwachtingen voor de energiesector 
in ontwikkelde markten in 2022 met meer dan 60 
procentpunten opgedreven, en ook bedrijven die 
basismaterialen produceren, hebben flink geprofiteerd 
van de stijgende grondstoffenprijzen. Daar staat 
tegenover dat de winstverwachtingen voor bedrijven in 
de consumentensector zijn gedaald, dit als gevolg van de 
toenemende vrees dat het besteedbaar inkomen onder 
druk zal komen te staan.

Het zal geen verbazing wekken dat de samenstelling qua 
sectoren een grote invloed heeft op de winstramingen 
in de diverse regio’s. Een uitstekend voorbeeld komt van 
de zwaar op grondstoffen leunende Britse markt, waar 
de totale winstverwachtingen omhoog zijn geschoten 
door de aanzienlijke weging van energie en materialen, 
ondanks de verlaagde winstverwachtingen voor elke andere 
sector. Hoewel aanhoudende steun voor de energieprijzen 
waarschijnlijk lijkt, gezien het voortslepende karakter van 
de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zijn wij ons ervan 
bewust dat een oplossing kan leiden tot een scherpe 
omslag in de winstverwachtingen op sectorniveau.

Sommige tekenen wijzen erop dat de winstverwachtingen 
een piek naderen. De winstherzieningsratio’s - een maatstaf 
voor het aantal upgrades door analisten tegenover 
downgrades - geven meestal een goede indicatie van 
de richting van de komende winsten. Deze ratio’s zijn 
sinds vorige zomer gedaald, wat betekent dat het aantal 
downgrades groter is dan het aantal upgrades. Het is 
misschien niet verrassend dat het even duurt voordat 
de ramingen door analisten zijn bijgesteld. Voorspellers 
extrapoleren lineaire groei doorgaans graag, maar de 
afgelopen twee jaar is de toekomstige vraag in sommige 
sectoren enorm “naar voren getrokken” en in andere 
sectoren juist sterk gedaald. De ommekeer ten opzichte 
van de pandemische trends was duidelijk zichtbaar in de 
winstcijfers over het eerste kwartaal, waarbij verschillende 
"Covid-19 winnaars" nu een verzwakkende vraag 
rapporteerden, doordat consumenten terugschakelen naar 
hun oude gewoontes.

Het is belangrijk om te beseffen dat de aandelenkoersen 
voorlopen op de winsten, en niet omgekeerd. Figuur 7 
vergelijkt historische markt- en winstdalingen. De daling 

Winstvooruitzichten: Marges zijn het belangrijkst

Figuur 7: De aandelenmarkt is vooruitgelopen op de winstverwachtingen
MSCI World: winst- en marktdalingen in eerdere recessies
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Bronnen: MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Grafiek toont de daling van de 12-maands voortschrijdende winsten en de 
koersrendementen in USD voor de MSCI World. Winsten en markten bereiken bodem mogelijk niet op dezelfde datum. Gegevens per 14 juni 2022.
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van aandelen van ontwikkelde markten in het jaar tot nu 
toe, lijkt nu in grote lijnen overeen te komen met de omvang 
van dalingen die tijdens eerdere, niet recessie-gebonden 
economische vertragingen optraden, dit ondanks het feit 
dat het doorwerkende effect van de winst-downgrades 
nog moet plaatsvinden. Veel grote aandelenmarktdalingen 
vielen vaak samen met diepe en langdurige economische 
neergangen. De kernvraag voor de komende tijd 
weerspiegelt dan ook het thema dat we in het eerste deel 
van deze outlook aanstipten. Wij weten dat winstverlagingen 
waarschijnlijk zijn, maar hoe erg zullen ze zijn?

De veerkracht van de winstmarges van bedrijven bepaalt 
een groot deel van het antwoord. Figuur 8 toont het hoge 
uitgangspunt voor de marges in zowel de VS als Europa, 
dat is veroorzaakt doordat bedrijven hogere kosten 
doorberekenden aan hun klanten tijdens de sterke stijging 
van de inputkosten na de coronacrisis. Knelpunten in 
de toeleveringsketen en krappe arbeidsmarkten zijn 
factoren die de bedrijfskosten in 2022 al verder onder druk 
gingen zetten, maar de Russische invasie van Oekraïne 
heeft daar nog een energieschok aan toegevoegd. 
Prijsstellingsvermogen zal vanaf nu een belangrijke 
bepalende factor zijn voor de relatieve prestaties. Een sterk 
prijsstellingsvermogen kan het gevolg zijn van hogere 
niveaus van operationele hefboomwerking (wat een groter 
aandeel van vaste tegenover variabele kosten impliceert), 
een sterke merkbekendheid die bijdraagt aan een 
minder prijsgevoelige vraag, of mogelijk een gebrek aan 
concurrentie binnen een sector. 

Figuur 8: Marges van bedrijven in de VS en Europa zijn sterk 
gebleven
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Bronnen: FTSE, MSCI, Refinitiv Datastream, Standard & Poor's, J.P. Morgan 
Asset Management. VS: S&P 500, Europa ex-VK: MSCI Europe ex UK, VK: 
FTSE All-Share. Gegevens per 31 mei 2022.

Wij verwachten dat de veerkracht van de marges zowel 
per regio als per sector zal verschillen. Het risico dat de 
winst dit jaar tegenvalt, lijkt groter in de eurozone dan in 
de VS, deels door de grotere aanwezigheid van grondstof- 
en hulpbronnenintensieve sectoren in de indices van 
de eurozone. Het winstrisico zou bijzonder acuut zijn 
bij een verstoring van de energievoorziening, hoewel 
verdere neerwaartse druk op de euro dit enigszins zou 
compenseren. In het VK krijgen de largecap-indices een 
impuls door de hogere energieprijzen, terwijl de meer op 
het binnenland gerichte aandelen onder druk staan door 
de druk op de beschikbare inkomens. Wat meer in het 
algemeen de consumenten betreft, zullen bedrijven die 
meer gericht zijn op hogere inkomensgroepen het wellicht 
beter doen dan bedrijven die gevoeliger zijn voor de 
bestedingen van lagere inkomensgroepen, waar hogere 
voedsel- en energieprijzen een veel groter deel van de 
totale bestedingen zullen opslorpen.

Kortom, hoewel de winstverwachtingen altijd enige tijd 
nodig hebben om de ontwikkeling van de economie 
te weerspiegelen, is de vertraging dit jaar misschien 
begrijpelijk, gezien de unieke omstandigheden van de 
huidige herstelfase. Wij verwachten de komende tijd 
neerwaartse bijstellingen van de winstverwachtingen door 
analisten, maar de marktbewegingen wijzen al op een 
bescheiden vertraging van de winsten. Als ons centrale 
macroscenario uitkomt, zullen de bedrijfswinsten in de 
ontwikkelde markten in 2022 blijven stijgen, zij het minder 
sterk dan nu wordt verwacht. Wij zullen de winstmarges 
nauwlettend in de gaten houden om te zien of er tekenen 
zijn dat het prijsstellingsvermogen achteruitgaat.
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De rente op staatsobligaties is de afgelopen paar jaar 
aanzienlijk gestegen. Is dit het moment om te overwegen 
neutraler te worden qua duration? Wij denken van wel.

De obligatiemarkt heeft nu al een aanzienlijke verdere 
verstrakking ingeprijsd van het monetaire beleid door de 
belangrijkste centrale banken. Verwacht wordt dat de Fed 
en de BoE de rente tegen het einde van het jaar verhoogd 
zullen hebben tot respectievelijk ongeveer 3,5% en 3%, 
terwijl de markten ervan uitgaan dat de beleidsrente van 
de Europese Centrale Bank tegen het einde van volgend 
jaar in de buurt van 2,5% zal liggen.

De ruimte voor een stijging van de rentetarieven boven 
deze niveaus berust grotendeels op het vermogen van 
huishoudens om hogere hypotheekrentes aan te kunnen. 
In de VS ligt 95% van de hypotheken nu vast en ongeveer 
80% ligt voor 30 jaar vast, terwijl de overige 15% voor 
ten minste 15 jaar vastligt. Dus als de rente stijgt, zal de 
overgrote meerderheid van de huiseigenaren in Amerika 
dat niet eens merken. Dit in tegenstelling tot 2007, toen 
ongeveer 20% van de hypotheken in de VS een variabele 
rente had.

In het VK is er ook een verschuiving naar hypotheken 
met een vaste rente (Figuur 9). In 2007 had 50% van de 
Britse hypotheken een variabele rente, nu is dat nog 
maar 20%. De periode waarvoor Britse huishoudens 
een vaste rente hebben, is echter veel korter dan in de 
VS. Ongeveer de helft van alle Britse hypotheken heeft 
een variabele rente of een vaste rente van 2 jaar. Daarom 
zullen alle renteverhogingen van de BoE binnen een paar 
jaar doordringen tot ongeveer de helft van alle Britse 
hypotheekbezitters. Britse huishoudens zijn dus meer 
blootgesteld aan stijgende rentetarieven dan huishoudens 
in de VS, tenzij ze van plan zijn te verhuizen.

Staatsobligaties: Terug naar de benchmark

Figuur 9: Hypotheken in het VK verschuiven van variabele rente naar vaste rente
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Bronnen: Bank of England, J.P. Morgan Asset Management. Gegevens per 31 maart 2022.
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De andere factor waarmee rekening moet worden 
gehouden, is de betaalbaarheid van woningen voor 
mensen die willen verhuizen of hun eerste huis willen 
kopen. Sinds de pandemie zijn de huizenprijzen aanzienlijk 
gestegen, met ongeveer 40% in de VS en 25% in het VK. 
Dat is het gevolg van de vraag naar meer ruimte vanwege 
de verschuiving naar hybride/thuiswerken, onvoldoende 
woningaanbod en lagere rentetarieven tijdens de 
pandemie. Nu de rente weer stijgt, worden woningen 
minder betaalbaar (Figuur 10).

De 30 jaar vaste hypotheekrente in de VS is in de 
afgelopen paar jaar gestegen van minder dan 3% tot 
bijna 6%. In combinatie met de sterke stijging van de 
huizenprijzen betekent dit dat het deel van het gemiddelde 
inkomen dat nodig is om het gemiddelde huis te kopen, 
nu al aanzienlijk is gestegen. In het Verenigd Koninkrijk 
zijn de kosten van een 2-jarige hypotheek met vaste rente 
gestegen van 1,2% in september tot meer dan 2,5% voor 
een koper met een loan-to-value ratio van 75%.

Redelijkerwijs mag dan ook worden aangenomen dat 
de rente niet veel verder kan stijgen dan al is ingeprijsd 
in Amerikaanse en Britse staatsobligaties, voordat de 
huizenmarkt onder druk zou komen te staan.

Figuur 10: Woningen worden minder betaalbaar
Amerikaanse hypotheekrente en huizenprijzen
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Er zijn echter enkele tegenargumenten voor de gedachte 
dat de rente op staatsobligaties vanaf nu niet veel verder 
meer zal stijgen. Ten eerste zijn we in een veel onzekerder 
economische periode beland, waarin realistische 
potentiële uitkomsten voor zowel de groei als de inflatie 
veel sterker uiteenlopen dan in het grootste deel van het 
afgelopen decennium. Als bijvoorbeeld de loonstijging 
sterk blijft, kunnen huishoudens zich mogelijk hogere 
hypotheeklasten veroorloven. Obligatiebeleggers kunnen 
een hogere rente eisen om hen te compenseren voor het 
feit dat we mogelijk in een nieuw inflatieregime zijn beland, 
waarbij de inflatie en de rente mogelijk op een hoger 
niveau blijven dan in het afgelopen decennium.

Ten tweede zou de vraag naar staatsobligaties zonder 
kwantitatieve versoepeling en met het begin van de 
geleidelijke ommekeer daarvan, aanzienlijk lager 
kunnen uitvallen, wat voor extra opwaartse druk op de 
obligatierentes zou kunnen zorgen.

Ten derde: zelfs als wordt aangenomen dat de 
obligatierente niet veel verder zal stijgen, bij afwezigheid 
van een recessie, dan kan het reële rendement op 
obligaties nog steeds negatief zijn, tenzij de inflatie snel 
terugvalt tot het streefcijfer.

Deze argumenten tegen elkaar afwegend, zijn wij van 
mening dat staatsobligaties minder onaantrekkelijk zijn 
dan toen de rentes veel lager waren. Hoewel beleggers 
nog steeds geld kunnen verliezen op staatsobligaties, 
vooral in reële termen, is het opwaartse potentieel 
nu waarschijnlijk meer in evenwicht met het verdere 
neerwaartse potentieel. Bovendien bieden ze enige 
portefeuillediversificatie in de meer extreme negatieve 
scenario's, zolang de zwakkere economische activiteit 
samenvalt met een afnemende inflatiedruk. Met dat 
in gedachten, maar zonder een overwogen positie in 
staatsobligaties en duration aan te bevelen, denken wij 
dat het voor beleggers nu zinvol is om te overwegen om 
hun positie in staatsobligaties en duration dichter bij hun 
benchmark te brengen.
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Het vertrouwen van beleggers in Chinese aandelen is het 
afgelopen jaar zwaar op de proef gesteld. De groei in China 
is verslechterd als gevolg van het zero-Covidbeleid van 
de regering, de toegenomen regelgeving, de zwakte in 
de vastgoedsector en de fiscale consolidatie. De officiële 
BBP-groeidoelstelling van 5,5% voor 2022 lijkt nu moeilijk 
haalbaar. Chinese aandelen zijn sterk gedaald en de 
waarderingen zijn nu naar historische normen laag.

Zijn de zorgen van beleggers terecht of biedt de huidige 
situatie een aantrekkelijke beleggingskans voor 
beleggers op langere termijn? Wij denken dat sommige 
risico’s beginnen af te nemen en dat de aandelenmarkt 
aantrekkelijk gewaardeerd is.

Covid-19 blijft vooralsnog een risico. De zeer besmettelijke 
Omikronvariant heeft onlangs in China het hoogste 
aantal besmettingen veroorzaakt sinds het uitbreken 
van de pandemie. De autoriteiten hebben een restrictief 
lockdown-beleid doorgevoerd, met ernstige gevolgen voor 
de economische groei. Begin april hadden 400 miljoen 
Chinezen te maken met lockdowns. De uitvoering van deze 
maatregelen heeft geleid tot een aanzienlijke vertraging 
van de groei. Zo zijn de detailhandelsverkopen met 11% 
jaar-op-jaar (j/j) gedaald en is het vrachtvervoer over de 
weg in het hele land aanzienlijk afgenomen sinds het 
begin van de Omikrongolf (Figuur 11). De knelpunten in de 
bevoorrading zijn ook in volle hevigheid teruggekeerd en 
zullen waarschijnlijk wereldwijd gevolgen hebben.

 

Wij verwachten enige verbetering in de situatie tegen 
oktober of november, gezien de wens van president Xi om 
voor een derde termijn als hoofd van de Communistische 
Partij te worden gekozen. Grootschalige lockdowns 
kunnen niet lang duren, hoewel het gezondheidsstelsel 
overbelast kan raken als ze snel worden opgeheven. Uit de 
laatste gegevens blijkt dat in China nog steeds betrekkelijk 
weinig ouderen een boostervaccinatie hebben gekregen.

Een mogelijke weg naar "leven met Covid" is gericht op het 
vergroten van het aandeel van de bevolking dat drie doses 
van het door China ontwikkelde vaccin toegediend krijgt. 
Mensen zouden kunnen worden aangemoedigd door 
een combinatie van een verhoogde kans op infectie en 
mobiliteitsbeperkingen die de overheid oplegt aan niet-
gevaccineerde leden van de bevolking (vergelijkbaar met 
Europa’s strategie). Dit zou dan het proces van heropening 
kunnen ondersteunen, terwijl de autoriteiten het tempo 
daarvan afstemmen op de druk op het gezondheidsstelsel. 
Dit proces zal waarschijnlijk nog steeds traag verlopen, 
maar een lange periode van lockdowns is naar onze 
mening onhoudbaar.

Ook op de vastgoedmarkt is het tij wellicht aan het keren. 
Fiscale beperkingen en strengere regelgeving in de 
financiële sector hebben geleid tot een inzinking van de 
activiteit op de vastgoedmarkt en een crisis voor sommige 
projectontwikkelaars. De investeringen in vastgoed 
daalden in april met 10,1% j/j.

Chinese aandelen: Winst op lange termijn, na recente pijn

Figuur 11: Lockdowns in verband met China’s zero-Covidbeleid raken de economie
Vrachtvervoer over de weg en nieuwe Covid-19-gevallen
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Op regionaal niveau zijn de beleidsmakers begonnen met 
het versoepelen van de beperkingen op de aankoop van 
huizen en het verlagen van de aanbetalingsvereisten. Maar 
veel belangrijker is het vooruitzicht van een expansiever 
fiscaal beleid en een ondersteunende centrale bank die 
de monetaire condities verder kan versoepelen dankzij 
het relatief gematigde inflatieniveau. De kredietverlening 
in de economie begint al te herstellen. Figuur 12 laat 
zien dat de kredietgroei de afgelopen tien jaar een 
betrouwbare indicator is geweest voor de prestaties van 
de aandelenmarkten in China. De stabilisatie van de 
kredietgroei wijst erop dat de tegenwind voor aandelen 
wellicht aan het wegebben is.

Figuur 12: Prestaties Chinese aandelen zijn gecorreleerd met 
momentum kredietgroei
Kredietgroei in China en aandelenprestaties
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Bronnen: Bloomberg, MSCI, People's Bank of China, Refinitiv Datastream, 
J.P. Morgan Asset Management. Kredietgroei betreft de verandering over 
12 maanden in de kredietvoorraad voor de reële economie als percentage 
van het nominale BBP. Gegevens per 31 mei 2022.

Regelgeving is een andere hardnekkige tegenwind 
voor de aandelenmarkt geweest. Vooral IT-, media- 
en onlinebedrijven werden getroffen door strengere 
regelgeving. Recent waren er echter enkele positieve 
signalen te zien. In maart moedigde de Chinese 
Staatsraad regelgevers aan om met een transparanter 
en voorspelbaarder beleid te komen en in april sprak het 
Politbureau van de Chinese Communistische Partij zijn 
steun uit voor een beleid dat de groei moet stabiliseren, 
met steun voor investeringen in infrastructuur, de 
vastgoedmarkt en internetplatforms. Ons vertrouwen is 
dan ook toegenomen dat er minder tegenwind zal komen 
van regulering.

In het buitenland genoteerde bedrijven werden bijzonder 
hard getroffen door regelgeving. Naast de binnenlandse 
regelgeving heeft het voortdurende meningsverschil 
tussen de VS en China over de toegang voor audit-
kantoren tot in de VS genoteerde Chinese ADR’s, de vrees 
vergroot voor gedwongen schrapping van de notering 
in 2024. De Chinese commissie voor effectenregulering 
heeft inmiddels aangekondigd te werken aan een 
ontwerp-voorstel om Amerikaanse toezichthouders 
volledige toegang te geven tot de auditverslagen van de 
meeste in de VS genoteerde Chinese bedrijven. Indien een 
overeenkomst wordt bereikt, zou het risico dat Chinese 
ADR's van de beurs worden gehaald, aanzienlijk worden 
verminderd.

Beleggers hebben ongetwijfeld enige pijn op korte termijn 
ondervonden met Chinese aandelen, maar wij denken 
dat er een kans is voor winst op lange termijn. Na de 
zeer zwakke prestaties van het afgelopen jaar, ligt de 
waardering van Chinese aandelen nu aanzienlijk onder het 
langetermijngemiddelde. Beleggers hebben de kans om 
te profiteren van de vooruitzichten op lange termijn voor 
de winstgroei in China, tegen waarderingen waarin al veel 
slecht nieuws is verwerkt.
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Waarde heeft het dit jaar aanzienlijk beter gedaan dan 
groei. De MSCI World Index is met meer dan 20% gedaald, 
maar daarbinnen daalde de MSCI World Growth Index met 
30%, terwijl de MSCI World Value Index met slechts 13% is 
gedaald.

Terwijl de daling van groeiaandelen over een brede 
linie plaatsvond, was de performance van waarde 
veel ongelijkmatiger. De belangrijkste aanjager 
van de outperformance kwam van de stijging van 
energieaandelen, terwijl enkele defensieve sectoren, zoals 
nutsbedrijven en niet-duurzame consumentengoederen, 
die doorgaans profiteren van een veerkrachtige vraag, 
ook bijdroegen aan het relatieve rendement. De cyclische 
waardesectoren, zoals financials en industrie, hadden 
daarentegen zwaarder te lijden dan het gemiddelde van de 
waardecategorie, omdat beleggers zich zorgen maakten 
over de risico's van een recessie.

Zal de outperformance van waarde aanhouden? Als we 
kijken naar de belangrijkste opwaartse en neerwaartse 
scenario's, denken we dat het antwoord waarschijnlijk 
“ja” is. In ons neerwaartse scenario kan een verdere 
escalatie van de oorlog in Oekraïne de opwaartse druk 
opvoeren op de prijzen van grondstoffen en, op hun 
beurt, energieaandelen (hoewel beleggers op hun hoede 
moeten zijn voor regeringen die zich laten verleiden tot 
belastingen op meevallende winsten). In een positiever 
scenario, waarbij de wereldwijde kostendruk afneemt 
en de economie veerkrachtig blijkt, hebben de meer 
cyclische waardecategorieën het potentieel om aan te 
haken. Dat geldt met name voor de financiële sector, 
waar de combinatie van hogere rentevoeten en solide 
leningprestaties zou kunnen leiden tot een herwaardering 
van de sector.

Ook moet worden opgemerkt dat, ondanks de recente 
bewegingen, de waarderingskloof tussen de twee stijlen 
aanzienlijk blijft. Uit Figuur 13 blijkt dat op het hoogtepunt 
van de coronapandemie in 2020, de voortschrijdende 
koers-winstverhouding (K/W) van de MSCI World Value 
Index slechts 42% bedroeg van het equivalent voor 
groeiaandelen. Momenteel bedraagt de K/W-verhouding 
nog steeds slechts de helft van die van groeiaandelen. 
Dat is dezelfde ratio als in 1999 aan de vooravond van het 
uiteenspatten van de techzeepbel, en veel lager dan het 
gemiddelde van 70% over de hele periode.

De aantrekkingskracht van dividenden kan beleggers 
ook verleiden tot waardeaandelen. Het gemiddelde 
dividendrendement van de Value Index is meer dan 3%. 
Hoewel de rente op staatsobligaties is gestegen, liggen de 
coupons vast en bieden ze dus niet de inflatiebescherming 
die bedrijfsdividenden mogelijk zouden kunnen bieden.

Figuur 13: Waardeaandelen lijken historisch goedkoop ten 
opzichte van groeiaandelen
Waarderingsverschil MSCI World Value en Growth
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Er zit nog steeds waarde in waarde
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De relatieve performance hangt ook af van de 
vooruitzichten voor groeiaandelen, die met twee 
aanhoudende onzekerheden worden geconfronteerd. Ten 
eerste zijn de winstvooruitzichten van bedrijven in deze 
categorie op dit moment bijzonder moeilijk te voorspellen. 
De pandemie viel samen met een snelle invoering van 
technologie die leidde tot een grote verhoging van de 
winstverwachtingen (Figuur 14). Maar sommige aandelen 
- zoals streamingdiensten - hebben moeite om aan deze 
hooggespannen verwachtingen te voldoen. Ten tweede 
blijft het risico bestaan dat de rente verder stijgt als de 
economische activiteit en/of de inflatie verder toeneemt, 
wat kan wegen op groeiaandelen gericht op de langere 
termijn. Een brede uitverkoop biedt echter ook selectieve 
kansen om goede groeibedrijven aan te kopen tegen 
betere koersen. De uitdaging voor beleggers zal zijn om 
aantrekkelijke innovatieve bedrijven te vinden zonder te 
veel te betalen.

Fundamenteel denken wij dat de combinatie van de 
pandemie en de oorlog in Oekraïne ons in een nieuw 
groei-, inflatie- en renteregime heeft laten belanden. De 
lage groei, lage inflatie en lage rente van het afgelopen 
decennium, die de basis vormden voor de fenomenale 
outperformance van groeiaandelen, lijken nu achter ons 
te liggen. In ons basisscenario, waarin de economische 
groei blijk geeft van een zekere veerkracht, zou de 
outperformance van waarde nog wel eens langer kunnen 
gaan aanhouden.

Figuur 14: Schattingen van de winstgroei voor groeiaandelen 
stegen aanzienlijk tijdens de pandemie
MSCI World Value en Growth: verwachte WPA komende 12 
maanden
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De oorlog in Oekraïne, China’s zero-Covidbeleid en het 
strakkere mondiale monetaire beleid hebben geleid tot 
bezorgdheid over een langdurige periode van stagflatie. 
Deze term verwijst naar een economie die geplaagd wordt 
door lage of negatieve groei, stijgende werkloosheid en 
toch een hardnekkig hoge inflatie, een combinatie die we 
sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw niet meer hebben 
meegemaakt.

Stagflatie is het slechtst denkbare scenario voor beleggers 
omdat centrale banken dan moeten verkrappen bij een 
vertragende groei, waardoor de koersen dalen van zowel 
aandelen als obligaties. De vrees voor stagflatie heeft 
ervoor gezorgd dat de traditionele 60:40-portefeuille dit 
jaar tot nu toe meer dan 18% lager noteert, na tussen 2008 
en 2021 een gemiddeld positief rendement van 7% per jaar 
te hebben behaald.

Hoewel er op het eerste gezicht geen schuilplaats lijkt te 
zijn voor beleggers in een stagflatieklimaat, kunnen wij 
aan de hand van de analyse van de marktontwikkelingen 
in de jaren ‘70 (Figuur 15) en de drie bearmarkten die zich 
in die periode hebben voorgedaan, enkele observaties 
maken die ons enig houvast bieden bij het navigeren door 
deze omgeving.

Energie, materialen, telecommunicatie en nutsbedrijven 
zouden relatief veerkrachtig moeten zijn. Figuur 15 toont 
de nominale rendementen op jaarbasis in de jaren ‘70. 
Sectoren die het meest veerkrachtig bleken, waren 
energie en materialen, die profiteerden van de hoge 
grondstoffenprijzen, terwijl defensieve sectoren zoals 
telecom en nutsbedrijven ook goed werden ondersteund. 
Waardeaandelen en smallcaps deden het ook consistent 
beter dan hun groei- en largecap-tegenhangers, ook al 
hadden smallcaps het relatief zwaarder te verduren tijdens 
de bearmarkten.

 

Figuur 15: De sectoren energie, materialen, telecom 
en nutsbedrijven kunnen veerkrachtiger zijn in een 
stagflatieklimaat
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Waar te schuilen als stagflatie toeslaat
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Beleggingen die duurzame inkomsten opleveren, zijn ook aantrekkelijk in een omgeving van stagflatie. Wanneer de beta 
van de markten minder gunstig is en er niet kan worden vertrouwd op vermogenswinsten, worden dividenden en coupons 
belangrijker. Zo waren dividenden in de jaren ‘70 van de vorige eeuw goed voor twee derde van het totaalrendement van 
de S&P 500, terwijl ze historisch gezien gemiddeld slechts een derde deel uitmaken van het totaalrendement van de 
S&P 500 (Figuur 16). Hoge coupons waren een belangrijke factor in de prestaties van zowel bedrijfs- als staatsobligaties, 
waardoor het nominale rendement van de vastrentende sector in de jaren ‘70 werd geflatteerd. 

Figuur 16: Dividenden waren goed voor een groot deel van het rendement van de S&P 500 in de jaren ’70 van de vorige eeuw 
Totaalrendement S&P 500: Dividenden vs. vermogensgroei

Gemiddeld rendement op jaarbasis

Vermogensgroei Dividenden

5,1
3,3 4,2 4,4

2,5 1,8 2,2 3,3

13,6

4,4 1,6

12,6 15,3

-2,7

11,2 8,2

-5

0

5

10

15

20

Jaren ’50 20e eeuw Jaren ’60 Jaren ’70 Jaren ’80 Jaren ’90 Jaren ’00 21e eeuw  Jaren ’10 1950–2021

Bronnen: FactSet, Ibbotson, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management. Gegevens per 31 mei 2022.

Alternatieve beleggingen bieden, voor wie er toegang 
toe heeft, een aantal van de meest aantrekkelijke 
mogelijkheden. Vastgoed en infrastructuur hebben een 
lage correlatie met aandelen en obligaties, en genereren 
inkomstenstromen die de neiging hebben om met de 
inflatie mee te stijgen.

Hoewel de jaren ‘70 van de vorige eeuw zeker uitdagend 
waren voor beleggers, was het geen verloren decennium 
voor de financiële markten en het loonde doorgaans om 
belegd te blijven. Hoewel de S&P 500 Index dalingen tot 
46% kende, boekte die toch een totaalrendement van 5,8% 
op jaarbasis over de hele periode.

 

Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat 
uitdagingen op korte termijn vaak de kiem leggen voor 
kansen op lange termijn. De olieschokken in de jaren 
‘70 dwongen veel landen ertoe om hun oliegebruik 
aanzienlijk te verminderen, niet alleen door de consumptie 
van olie te verlagen, maar ook door te investeren in 
nieuwe energiebronnen, zoals hernieuwbare energie 
of kernenergie. Industrieën, zoals de auto-industrie, 
ondergingen in deze periode ingrijpende veranderingen, 
waarbij Japanse autofabrikanten aanzienlijk marktaandeel 
wonnen dankzij zuiniger modellen. Net als in de jaren ‘70  
zal de huidige energiecrisis de energietransitie versnellen, 
en het is aan beleggers om de relatieve winnaars van 
deze trend in beeld te brengen. De waarderingen van 
klimaattechnologiebedrijven zijn aanzienlijk gedaald 
tijdens de recente uitverkoop van groeibedrijven, 
maar als de winsten veerkrachtig blijken naarmate de 
transitie wordt versneld, kunnen deze bedrijven nu een 
aantrekkelijke kans op middellange termijn bieden.

 



16 Het recessierisico beoordeeld

In ons basisscenario gaan wij ervan uit dat de mondiale groei zal vertragen en de inflatie zal afnemen, hoewel die in 
de komende 6-12 maanden boven de streefniveaus zal blijven liggen. Zoals wij in het begindeel uiteengezet hebben, is 
het echter belangrijker dan ooit om rekening te houden met de risico’s voor ons basisscenario, gezien de toegenomen 
onzekerheid. Hieronder beschrijven wij een aantal scenario's voor de economie en de markten die volgens ons het 
komende jaar mogelijk zijn.

Centraal scenario: Afnemende groei, afkoelende maar boven het streefcijfer liggende inflatie

De groei vertraagt aanzienlijk in de ontwikkelde markten, maar een neergang is kort en oppervlakkig. Fiscale 
stimuleringsmaatregelen helpen om de reële loondruk in Europa te compenseren. Beleidssteun helpt om 
de Chinese economie te stabiliseren, terwijl de Covid-beperkingen geleidelijk afnemen. De inflatie ligt nog 
steeds boven de streefcijfers van de centrale banken, maar de economische activiteit koelt af en de feitelijke 
inflatiecijfers vertonen een neerwaartse tendens, komend vanaf hoge niveaus. De rentevoeten stijgen 
geleidelijker dan de huidige marktverwachtingen, waardoor de markt minder bang is voor een door centrale 
banken veroorzaakte recessie.

De aandelenmarkten stabiliseren ondanks winstverlagingen. De waarderingen van groeiaandelen krijgen verdere 
tegenwind te verduren. De rente op obligaties met een lange looptijd stijgt geleidelijk, waarbij bedrijfsobligaties 
beter presteren dan staatsobligaties uit kernlanden.

Neerwaarts scenario: Wereldwijde recessie

De economieën van ontwikkelde markten vertragen sterk omdat de prijsdruk de consument overweldigt. Covid-
zorgen en lockdowns in China houden langer aan. Negatieve vraagschokken leiden uiteindelijk tot dalende 
energieprijzen, wat de inflatie naar beneden helpt, maar ten koste gaat van een aanzienlijke groeivertraging. De 
werkloosheid stijgt terwijl het vertrouwen van bedrijven afneemt en de afkoelende loonstijging de inflatiedruk 
verder vermindert. De centrale banken lassen een pauze in voor hun verkrappingsplannen vanwege de 
afnemende inflatie en om voorrang te geven aan de groeivooruitzichten.

De aandelenmarkten dalen, maar de veranderde houding van centrale banken biedt enige compensatie. 
Staatsobligaties presteren beter dan bedrijfsobligaties en aandelen omdat de rente op staatsobligaties daalt. De 
underperformance van groeiaandelen neemt af, gezien de lagere obligatierendementen.

Centrale scenario’s en risico’s



Neerwaarts scenario: Stagflatie

Hoewel de vraag vertraagt, neemt de inflatie niet af, omdat de schaarste van de energievoorziening de prijzen 
opdrijft. De loonkosten tasten de winstmarges van bedrijven aan omdat werknemers als gevolg van de prijsspiraal 
voortdurend hogere lonen eisen. Ondanks de vertragende groei, worden centrale banken gedwongen om 
agressief te verkrappen, gezien de vrees dat de inflatieverwachtingen omhoog schieten en een diepe recessie 
zullen veroorzaken.

Dit is het slechtste scenario voor de aandelenmarkten. De obligatierente stijgt en de rentecurve vlakt af omdat 
de centrale banken meer renteverhogingen moeten doorvoeren dan de markt nu verwacht. Staatsobligaties 
presteren beter dan aandelen, maar alle belangrijke beleggingscategorieën leveren negatieve rendementen. 
Waarde presteert beter dan groei, gezien de aanzienlijke druk op de multiples van aandelen en de hoge 
grondstoffenprijzen.

Opwaarts scenario: Wind in de zeilen

Een sneller dan verwachte heropening in China leidt tot een vermindering van de knelpunten in de 
toeleveringsketens. Ondanks de daarmee gepaard gaande impuls voor de vraag blijven de grondstoffenprijzen 
verankerd, mogelijk als gevolg van een de-escalatie van de oorlog in Oekraïne. Hierdoor valt de inflatie sneller 
terug dan nu wordt verwacht. Een zekere veerkracht op de arbeidsmarkten ondersteunt de reële loongroei, terwijl 
de algemene inflatiedruk afneemt. De centrale banken gaan geleidelijk verder met hun verkrappingsplannen, 
zonder de groei wezenlijk af te remmen.

Dit is het beste scenario voor de aandelenmarkten, waarbij een sterke winstgroei wordt gerealiseerd. Waarde 
zorgt voor outperformance, maar met een rotatie van energie naar de financiële sector. Aandelen presteren beter 
dan bedrijfsobligaties, die op hun beurt beter presteren dan staatsobligaties omdat de spreads afnemen.
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