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Een slecht jaar voor de economie, een beter jaar voor de markten

In het kort

• Hoewel de inflatie boven de doelstellingen van centrale banken blijft 
liggen, zou deze moeten gaan matigen naarmate de economie vertraagt, 
de arbeidsmarkt verzwakt, de druk op de toeleveringsketens verder 
afneemt en Europa erin slaagt zijn energievoorziening te diversifiëren.

• Volgens ons kernscenario komen de ontwikkelde economieën in 2023 in 
een milde recessie terecht.

• Zowel aandelen als obligaties zijn echter vooruitgelopen op de 
macroproblemen die zich in 2023 zullen voordoen en zien er steeds 
aantrekkelijker uit, en we zijn enthousiaster over obligaties dan we in meer 
dan tien jaar zijn geweest.

• Door de brede uitverkoop op de aandelenmarkten worden sommige 
aandelen met een sterk winstpotentieel tegen zeer lage waarderingen 
verhandeld; wij denken dat er kansen liggen in klimaatgerelateerde 
aandelen en de opkomende markten.

• We hebben veel vertrouwen in goedkopere aandelen die al veel slecht 
nieuws hebben ingeprijsd en betrouwbare dividenden bieden.
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De groei in de ontwikkelde wereld zal vertragen, waarbij de huizenmarkt de zwaarste last zal dragen 

Met het oog op 2023 is de belangrijkste vraag eigenlijk heel eenvoudig: zal de inflatie normaliseren naarmate de 
economische activiteit vertraagt? Zo ja, dan zullen de centrale banken stoppen met het verhogen van de rente en 
zullen recessies, als ze zich voordoen, waarschijnlijk bescheiden zijn. Als de inflatie niet afneemt, dan ligt er een 
lelijker scenario in het verschiet.

Gelukkig zijn er volgens ons al overtuigende tekenen dat de inflatiedruk afneemt en in 2023 zal blijven afnemen.

Zoals gewoonlijk reageren de huizenmarkten als eerste op het feit dat centrale banken aan de monetaire rem 
trekken. Aanzienlijk hogere nieuwe hypotheekrentes drukken de vraag naar nieuwe woningen en wij denken dat 
de rimpelingen van de zwakkere huizenactiviteit in 2023 zullen doorwerken in de wereldeconomie. De bouw zal 
verzwakken, de uitgaven voor meubels en andere duurzame huishoudelijke artikelen zullen dalen en de dalende 
huizenprijzen kunnen de komende kwartalen wegen op de consumentenuitgaven. De daling van de activiteit zou het 
beoogde effect moeten hebben van een getemperde inflatie.

Gelukkig zijn de risico’s van een diepe, door de woningbouw veroorzaakte recessie van het type zoals zich dat in 
2008 voordeed, gering. Ten eerste was de woningbouw gedurende een groot deel van het afgelopen decennium 
relatief beperkt, wat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat een overaanbod de huizenprijzen aanzienlijk zal doen 
dalen (Figuur 1). Ten tweede werden mensen die de afgelopen tijd tegen hogere prijzen een huis kochten, nog 
steeds beperkt door de strengere loan-to-value- en loan-to-income-ratio's van banken.

Figuur 1: Beperkte voorraad te koop staande huizen zal grote huizenprijsdalingen waarschijnlijk voorkomen
Woningvoorraden
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Bronnen: Haver Analytics, National Association of Realtors, Refinitiv Datastream, Royal Institute of Chartered Surveyors, US Census Bureau, J.P. Morgan 
Asset Management. De Amerikaanse huizenvoorraad omvat nieuwe en bestaande eengezinswoningen die te koop staan. Beide reeksen zijn 
gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Gegevens per 31 oktober 2022.

Ten slotte zullen de gevolgen van hogere rentes voor 
hypotheekhouders waarschijnlijk minder ernstig 
zijn. In de Verenigde Staten hebben huishoudens de 
lage rente van een paar jaar geleden goed vastgezet. 
Slechts ongeveer 5% van de Amerikaanse hypotheken 
heeft momenteel een variabele rente, tegenover 
meer dan 20% in 2007. In 2020 bedroeg de 30-jarige 
hypotheekrente in de VS slechts 2,8%, wat leidde tot een 
golf van oversluitactiviteiten. Tenzij deze mensen willen 
verhuizen, zal hun besteedbare inkomen niet worden 
beïnvloed door de recente stijging van de rente.

Ook in het Verenigd Koninkrijk hebben sommige 
huishoudens zich goed beschermd tegen een stijging 
van de rente op korte termijn. In 2005 - het begin van de 
laatste significante verkrappingscyclus - had 70% van 
de hypotheken een variabele rente. Vandaag de dag zijn 
hypotheken met een variabele rente goed voor slechts 
14%. Nog eens 25% van de hypotheken had echter een 
vaste looptijd van slechts twee jaar. Dit maakt het VK 
kwetsbaarder dan de VS, zij het met wat vertraging in 
de tijd.
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Ook mag niet worden vergeten dat niet iedereen een hypotheek heeft, terwijl personen die spaargeld hebben, 
hun beschikbaar inkomen zullen zien stijgen naarmate de rentevoeten stijgen. Deze factor is vooral belangrijk als 
we denken aan de grotere landen op het Europese vasteland, waar minder huishoudens een hypotheek hebben 
en de spaargelden van huishoudens als percentage van het BBP hoger zijn dan in de VS en het VK (Figuur 2). 
De Europese Centrale Bank (ECB) is vaak gewaarschuwd dat een nulrente contraproductief zou zijn vanwege de 
spaarquote in de regio.

Figuur 2: De belangrijkste landen van Europa hebben minder woningschuld waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor hogere 
ECB-rentes
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Bronnen: Eurostat, OESO, J.P. Morgan Asset Management. Gegevens per 31 oktober 2022.

Europa doorstaat de energiecrisis goed
Voor Europa is het belangrijkste risico niet zozeer een huizencrisis als wel de energievoorziening, aangezien Rusland 
- de voormalige leverancier van 40% van het Europese gas - deze zomer het grootste deel van zijn leveringen heeft 
stopgezet.

Voor de komende winter neemt het risico voor de gasvoorziening in feite af door een combinatie van gezond 
verstand en geluk. Europa is erin geslaagd zijn gastanks tijdens de zomer te vullen, waarbij Russisch gas 
grotendeels werd vervangen door vloeibaar aardgas uit de VS.

Sindsdien heeft Europa het geluk gehad van een zeer zachte herfst, waardoor het de drie belangrijkste 
wintermaanden ingaat met bijna volle opslagtanks (Figuur 3). Tenzij de temperaturen omslaan en we in de eerste 
maanden van 2023 met bitter koud weer worden geconfronteerd, lijkt het steeds waarschijnlijker dat Europa deze 
winter doorkomt zonder zijn toevlucht te moeten nemen tot energierantsoenering.
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Figuur 3: Europa gaat de cruciale wintermaanden in met volle gastanks
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Bronnen: Bloomberg, Gas Infrastructure Europe, J.P. Morgan Asset Management. Gegevens per 31 oktober 2022.

Het opgeslagen gas is uiteraard tegen een zeer hoge prijs verkregen. De regeringen beschermen de consumenten 
echter in sterke mate tegen de hogere energieprijzen. We zullen tot het voorjaar moeten wachten om te zien of de 
kosten voor de overheidsportemonnees te hoog zijn om de steun voort te zetten.

China gaat na Covid-19 weer open, waardoor de druk op de toeleveringsketen wereldwijd afneemt

De Chinese economie is geconfronteerd met een 
geheel andere reeks uitdagingen dan de ontwikkelde 
wereld, met wijdverbreide lockdowns die nog steeds 
van kracht zijn om de verspreiding van Covid-19 
in te dammen. De lage vaccinatiegraden, vooral 
onder ouderen, in combinatie met een kleiner 
ziekenhuisnetwerk dan in het westen, hebben de 
Chinese autoriteiten terughoudend gemaakt over een 
‘leven met Covid’-beleid.

Een langdurige periode van lockdowns lijkt echter ook 
onhoudbaar, en wij verwachten dat de activiteit in China 
zal versnellen naarmate de inhaalvraag vrijkomt. Hoewel 
het moment waarop het beleid zal veranderen onzeker 
blijft, is uit de prestaties van de markt gebleken hoe 
gevoelig beleggers zijn voor tekenen van een gewijzigde 
aanpak.

Belangrijk is dat de normalisering van de Chinese 
economie de verstoringen van de toeleveringsketen, 
die hebben bijgedragen aan de snel stijgende 
goedereninflatie, aanzienlijk zou kunnen verlichten. 
Hoewel een opleving van de groei in China ook de vraag 
naar wereldwijde grondstoffen zou kunnen opstuwen, 
denken wij dat dit per saldo een andere drijvende kracht 
is voor een lagere inflatie in 2023.
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Inflatiepaniek neemt af, centrale banken pauzeren

Tekenen van vertragende activiteit in het westen en een 
terugkeer naar volledige productie in China zouden de 
inflatie in de loop van 2023 moeten temperen, waarbij 
de dalende invloed van met name de energie- en de 
goederensector in de komende maanden zal bijdragen 
aan een matiging van de prijsdruk.

Maar om er zeker van te zijn dat het inflatiespook weer 
verdwijnt, moet ook de loondruk afnemen. Dit is waar de 
centrale banken de fout ingingen, door hun aanname 
dat de inflatie 'van voorbijgaande aard' zou zijn. Ze 
hebben onderschat in welke de mate de krapte op 
de arbeidsmarkt zou leiden tot hogere looneisen van 
werknemers (Figuur 4).

Figuur 4: De fouten van centrale banken op inflatiegebied zijn 
geworteld in de arbeidsmarkten
Prognoses van de Bank of England voor het gemiddelde 
weekloon
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Bronnen: Bank of England, J.P. Morgan Asset Management. Prognoses 
zijn gebaseerd op de groei over vier kwartalen van de totale lonen in de 
gehele economie in het vierde kwartaal. Gegevens per 18 november 2022.

Het aantal vacatures - dat in alle grote regio's nog 
steeds hoger is dan het aantal werklozen - zal de 
komende maanden een belangrijke indicator zijn 
om in de gaten te houden (Figuur 5). Het aantal 
indienstnemingen en ontslagnames kantelt al en 
omdat een hoger loon een van de meest voorkomende 
redenen is waarom mensen van baan veranderen, zien 
wij dit als een teken dat de loonstijging waarschijnlijk 
zal afnemen. 

Figuur 5: De arbeidsmarkt is nog steeds oververhit
Vacatures versus werkloosheid
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Bronnen: Bloomberg, BLS, Eurostat, MIAC, Ministry of Health Labour and 
Welfare, ONS, J.P. Morgan Asset Management. Britse vacaturegegevens 
zijn een driemaandelijks gepubliceerd gemiddelde. Gegevens per 31 
oktober 2022.

Ervan uitgaande dat de feitelijke inflatie en de 
looninflatie afnemen, denken wij dat de rente in de 
VS zal stijgen tot ongeveer 4,5%-5,0% in het eerste 
kwartaal van 2023, en daar zal stoppen. Ook de ECB 
zal in het eerste kwartaal naar verwachting een 
pauze inlassen, op een niveau van 2,5%-3,0%. De 
Bank of England zal er wellicht iets langer over doen 
om een piek te bereiken, omdat de inflatie in het VK 
waarschijnlijk hardnekkiger zal zijn. Wij gaan uit van een 
piek van de Britse rente van 4,0%-4,5% in het tweede 
kwartaal. 

Centrale banken willen ook de omvang van hun 
balansen verminderen door middel van kwantitatieve 
verkrapping, maar wij verwachten geen bijzonder 
gecoördineerde inspanning, noch een significante 
disruptie. Kwantitatieve versoepeling was bedoeld om 
centrale banken extra controle en invloed te geven op 
de langetermijnrente, zodat de markt grootschalige 
overheidsemissies kon absorberen. Wij verwachten dat 
kwantitatieve verkrapping volgens hetzelfde principe 
zal werken, en omdat het aanbod van obligaties naar 
verwachting in 2023 nog steeds een omvang van 
betekenis zal hebben - en de leenkosten al aanzienlijk 
zijn gestegen - verwachten wij dat de centrale banken 
bescheiden zullen zijn in hun ambities om hun balansen 
af te bouwen.
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Recessies zullen mild zijn

Uiteindelijk is onze kernvisie dat er in de komende 
maanden tekenen ontstaan dat de inflatie reageert op 
de afnemende activiteit. De inflatie gaat misschien niet 
snel terug naar 2%, maar wij vermoeden dat de centrale 
banken graag in de pauzestand zullen blijven staan 
zolang de inflatie de goede kant op gaat.

Tegenover deze visie staan twee soorten pessimistische 
voorspellers. Sommigen geloven nog steeds dat we 
zijn teruggekeerd naar een inflatieprobleem zoals dat 
speelde in de jaren ‘70, wat gepaard zou gaan met een 
veel diepere recessie en een veel grotere stijging van 
de werkloosheid dan wij verwachten om de inflatie te 
verjagen.

Anderen beweren dat gematigde recessies moeilijk 
te bewerkstelligen zijn omdat vertragingen een eigen 
leven gaan leiden, met een neiging tot spiraalvorming. 
Deze situatie heeft zich in het verleden inderdaad 
voorgedaan, toen diepe recessies ineenstortingen 
waren die volgden na een hausse. Na buitensporige 
groei op een bepaald gebied van de economie – 
meestal bedrijfsinvesteringen of woningbouw – duurde 
het in het verleden vaak lang voordat de economie zich 
aanpaste en alternatieve bronnen van groei vond. Deze 
keer is de groei van de bedrijfsinvesteringen en de 
woningbouw echter bescheidener geweest (Figuur 6).

Figuur 6: Er zijn te weinig hausses geweest om ons zorgen te 
maken over een ineenstorting
Woning- 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 
conjunctuurdata van het Amerikaanse National Bureau of Economic 
Research (NBER). Gegevens per 31 oktober 2022.

Bovendien werden vlagen van overdreven euforie 
gewoonlijk aangewakkerd door excessieve 
kredietverstrekking door banken, wat in het verleden 
heeft geleid tot periodes van zwakke kredietgroei, 
waardoor de neergang nog werd verergerd. Deze 
keer heeft meer dan tien jaar van regulering sinds de 
wereldwijde financiële crisis er echter voor gezorgd 
dat de commerciële banken zeer goed gekapitaliseerd 
aan de huidige groeivertraging beginnen, en dat ze 
grondig aan stresstests zijn onderworpen om ervoor te 
zorgen dat ze verliezen kunnen opvangen zonder een 
kredietcrisis te veroorzaken (Figuur 7). 

Figuur 7: De gezondheid van de financiële sector zal een 
kredietcrisis waarschijnlijk voorkomen
Core Tier 1-kapitaalratio's
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Bronnen: IMF, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Core 
Tier 1-ratio's zijn een maatstaf voor de financiële sterkte van banken, 
waarbij Core Tier 1-kapitaal (eigen vermogen en bekendgemaakte 
reserves) wordt afgezet tegen totale risicogewogen activa. Gegevens per 
31 oktober 2022.

Om kort te zijn: op hausses volgen baisses. Maar 
in het afgelopen decennium, waarin de activiteit in 
alle sectoren mogelijk te mager was, waren er geen 
hausses. Hoewel de economische activiteit moet 
verzwakken om de inflatie te matigen, verwachten 
wij geen langdurige of diepe krimp. Gezien de daling 
van de koersen van zowel aandelen als obligaties, zijn 
wij van mening dat 2023 weliswaar een moeilijk jaar 
zal worden voor de economieën, maar dat het ergste 
van de marktvolatiliteit achter de rug is, en dat zowel 
aandelen als obligaties er steeds aantrekkelijker uitzien.
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Het nemen van belangen in vastrentende waarden is de afgelopen tijd een voortdurende bron van hoofdbrekens 
geweest voor multi-assetbeleggers. Na een langdurige bullmarkt hadden de rentes het punt bereikt waarop 
staatsobligaties niet langer de belangrijkste kenmerken konden bieden die ze doorgaans hebben: 1) inkomsten en 
2) een diversificatiemiddel naast risicovolle beleggingen. Op een bepaald moment bood maar liefst 90% van het 
wereldwijde universum van staatsobligaties een rendement van minder dan 1%, wat beleggers dwong om steeds meer 
risico te nemen in uitgebreide kredietsegmenten met een veel hogere correlatie met aandelen. Lage aanvangsrentes 
hadden daarnaast het vermogen van staatsobligaties gereduceerd om positieve rendementen te leveren als mogelijke 
compensatie voor verliezen tijdens dalende aandelenmarkten (Figuur 8).

Figuur 8: Het aandeel van staatsobligaties die geen inkomsten bieden is eindelijk afgenomen
Staatsobligatierentes wereldwijd
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Bronnen: Bloomberg, BofA/Merrill Lynch, J.P. Morgan Asset Management. Getoonde index is de BofA/ML Global Government Bond Index. In het verleden 
behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Gegevens per 31 oktober 2022.

De recorddaling van dit jaar heeft de ellende van 
beleggers in vastrentende waarden nog groter 
gemaakt. Stijgende inflatie, centrale banken die 
wanhopig proberen hun achterstand in te halen en 
regeringen die hun angst voor schulden lijken te 
hebben verloren, hebben samen een heftige herprijzing 
veroorzaakt. De markten hebben een totale herziening 
moeten doen van de vooruitzichten voor de monetaire 
beleidsrentes en de risicopremie die zou moeten 
bestaan in een wereld waarin centrale banken de markt 
niet kunnen steunen. De daling van de Bloomberg 
Barclays Global Bond Aggregate in de eerste 10 
maanden van 2022 bedroeg ongeveer -20%, vier keer zo 
erg als het vorige slechtste jaar sinds het begin van de 
metingen in 1992.

Cruciaal is dat, hoewel de correctie op de wereldwijde 
obligatiemarkten ongelooflijk pijnlijk is geweest, wij 
denken dat die bijna is voltooid. Waarschijnlijk komen 
er verdere renteverhogingen door centrale banken in 
2023, aangezien beleidsmakers de strijd tegen inflatie 
blijven voortzetten. Maar nu de markt uitgaat van een 

eindrente van bijna 5% in de VS, ongeveer 4,5% in het 
VK en bijna 3% in de eurozone, is de kans op verdere 
opwaartse verrassingen aanzienlijk afgenomen, op 
voorwaarde dat de inflatie gaat afkoelen. Dit is een 
belangrijk verschil met de situatie aan het begin van 
2022: het probleem van dit jaar is niet alleen dat de 
centrale banken de rente agressief hebben verhoogd, 
maar ook dat ze dat veel sterker hebben gedaan dan de 
markt had verwacht.

Vooruitkijkend is het duidelijk dat obligaties nu een 
veel aantrekkelijker inkomstenniveau bieden. De 
wereldwijde benchmark voor staatsobligaties is sinds 
het begin van het jaar met ongeveer 200 basispunten 
(bp.) gestegen, terwijl hoogrentende obligaties hun 
naam weer eer aandoen, met rentes die de dubbele 
cijfers naderen. De voor inflatie gecorrigeerde 
waarderingen zien er ook aantrekkelijker uit, en hoewel 
het reële rendement van ongeveer 1% op wereldwijde 
staatsobligaties misschien niet bijzonder opwindend 
klinkt, is dat het hoogste niveau sinds de financiële 
crisis en ligt dit rond het langetermijngemiddelde.

De herschikking in vastrentende waarden
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Hoe zit het met de correlatie tussen aandelen en 
obligaties? Wat beleggers dit jaar zo heeft afgestraft, 
is het feit dat de obligatiekoersen samen met de 
aandelenkoersen zijn gedaald. Dit kan zo doorgaan als 
stagflatie een belangrijk thema blijft in 2023. Terwijl ons 
basisscenario eruit bestaat dat aandelen en obligaties 
positief gecorreleerd blijven in 2023, denken wij dat 
de koersen van beide beleggingscategorieën deze 
keer samen zullen stijgen. Als de inflatie snel afneemt, 
zouden de centrale banken hun verkrapping eerder 
dan verwacht kunnen stopzetten of zelfs hun beleid 
kunnen versoepelen, wat zowel de aandelen- als de 
obligatiekoersen zou ondersteunen.

Het potentieel van obligaties om een portefeuille 
zinvol te ondersteunen in de meest extreme negatieve 
scenario's - zoals een veel diepere recessie dan wij 
voorzien, of geopolitieke spanningen - is misschien 
wel het belangrijkst voor multi-assetbeleggers. Als 
bijvoorbeeld de rente op 10-jarige Amerikaanse 
staatsobligaties tussen november 2022 en eind 2023 
van 4% naar 2% zou dalen, zou dat een rendement van 
ongeveer 20% betekenen, wat een aanzienlijke buffer 
zou moeten zijn voor eventuele dalingen van aandelen 
(Figuur 9). Dergelijke diversificatie-eigenschappen 
waren in het afgelopen decennium eenvoudigweg niet 
beschikbaar toen de obligatierentes zo laag waren.

Gezien de onzekerheid over inflatie en groei, en de 
forse rentes op kortlopende staatsobligaties, zouden 
beleggers hun allocatie over de vastrentende curve 
kunnen spreiden, en meer duration kunnen nemen 
dan we een groot deel van het jaar zouden hebben 
geadviseerd. 

Figuur 9: De verandering van de rentes heeft het 
diversificatiepotentieel van obligaties vergroot

Totaalrendementscenario’s door verandering van de rente op 
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Bronnen: Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Grafiek 
toont het berekende totaalrendement dat wordt behaald door 2- en 
10-jarige Amerikaanse staatsobligaties te kopen tegen de huidige rente 
en eind 2023 te verkopen tegen verschillende eindejaarsrentes. 
Uitsluitend ter illustratie. In het verleden behaalde rendementen zijn geen 
betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Gegevens 
per 31 oktober 2022.

Op de bedrijfsobligatiemarkten is volgens ons een 
‘up-in-quality’-benadering gerechtvaardigd. De nu 
beschikbare rentes op bedrijfsobligaties van lagere 
kwaliteit springen zeker in het oog, maar een groot deel 
van de herprijzing in dit jaar tot nu toe, werd veroorzaakt 
door de stijging van de rente op staatsobligaties. Neem 
bijvoorbeeld Amerikaanse highyield-obligaties. De 
rentes daarop stegen in de eerste 10 maanden van 
2022 met ongeveer 500 bp., maar grotere spreads 
waren slechts verantwoordelijk voor ongeveer 40% van 
die beweging. De spreads op highyield-obligaties liggen 
nog steeds op of onder het langetermijngemiddelde 
in zowel de VS als Europa. Het is mogelijk dat de 
spreads gematigd oplopen naarmate de economische 
achtergrond in de loop van 2023 verzwakt.

De reset in vastrentende waarden dit jaar was heftig, 
maar noodzakelijk. Na de pijn van 2022 zijn de 
mogelijkheden voor beleggers om gediversifieerde 
portefeuilles samen te stellen nu sterker dan in meer 
dan tien jaar tijd. Vastrentende waarden verdienen 
opnieuw hun plaats in de multi-assetgereedschapskist. 
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Ons basisscenario voor 2023 van positieve 
rendementen voor aandelen uit ontwikkelde markten 
is gebaseerd op een essentiële visie, namelijk dat een 
gematigde recessie al grotendeels is ingeprijsd in veel 
aandelen.

Eind september 2022 was de S&P 500 met 25% 
gedaald, gemeten vanaf zijn piek. Historisch gezien 
staat de aandelenmarkt na een dergelijke daling een 
jaar later meestal weer hoger. Sinds 1950 zijn er twee 
uitzonderingen geweest: de financiële crisis van 2008 
en het uiteenspatten van de internetzeepbel in 2000.

Wij zien geen macro-economische parallellen met 
2008, maar hoe zit het met overeenkomsten qua 
waardering met de situatie in 2000? Een risico voor ons 
optimistische basisscenario voor aandelen zou zijn dat 
de waarderingen de komende tijd nog aanzienlijk verder 
moeten dalen.

De waarderingen van de S&P 500 lagen begin 2022 
niet ver van die tijdens de internetzeepbel. De hoge 
waarderingen zijn echter grotendeels toe te schrijven 
aan groeiaandelen (Figuur 10). Hoewel deze aandelen 
in 2022 achterblijvend hebben gepresteerd, zijn ze 
naar historische maatstaven nog steeds niet bijzonder 
goedkoop.

Figuur 10: Groeiaandelen zijn naar historische maatstaven nog 
steeds niet goedkoop
Verwachte koers-winstratio MSCI World Growth en Value
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Bronnen: MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. In 
het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor 
huidige en toekomstige resultaten. Gegevens per 31 oktober 2022.

Waardeaandelen zijn historisch gezien nu echter vrij 
redelijk geprijsd. Wij zijn er sterk van overtuigd dat 
waardeaandelen eind 2023 hoger zullen staan dan 
groeiaandelen die er nog duur uitzien. Een piek in 
de rente op staatsobligaties kan de waardering van 
groeiaandelen in 2023 echter enigszins ondersteunen.

Een ander risico voor aandelen is dat de 
consensusverwachtingen voor de winsten over de 
komende 12 maanden momenteel te hoog lijken, 
aangezien die slechts met ongeveer 5% zijn gedaald 
ten opzichte van hun recente piek. Een recessie zal 
waarschijnlijk leiden tot een verdere daling van de 
winstverwachtingen. Wij denken dat bij een gematigde 
recessie de winstverwachtingen voor de komende 12 
maanden waarschijnlijk met circa 10% tot 20% zullen 
dalen ten opzichte van de piek, net zoals in de jaren ‘90 
van de vorige eeuw of het begin van de jaren ’00.

Hoewel aangevoerd zou kunnen worden dat als 
deze lagere winstverwachtingen uitkomen, de 
aandelenmarkt hierdoor zal dalen, denken wij 
dat de markt al wat meer winstverlagingen heeft 
ingeprijsd dan de consensusprognoses (Figuur 11). 
Zo werden Amerikaanse bankaandelen begin 2022 
redelijk gewaardeerd tegen 12x de winst en stegen 
de consensusverwachtingen voor de winsten over 12 
maanden tijdens het jaar met ongeveer 10%, maar toch 
daalden bankaandelen met ongeveer 35% vanaf de 
piek tot de bodem. Dit ondersteunt ons standpunt dat 
de markt al rekening houdt met slechter nieuws dan de 
consensuswinstverwachtingen suggereren.

Figuur 11: Markten lopen vaak vooruit op winstverwachtingen
Winstgroei en koersrendement MSCI World 
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Bronnen: MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. 
Winsten betreffen verwachte winsten voor de komende 12 maanden. In 
het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor 
huidige en toekomstige resultaten. Gegevens per 31 oktober 2022.

De argumenten voor optimisme over aandelen
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Opgemerkt zij ook dat de interactie tussen de 
consensuswinstverwachtingen en de markten door 
de jaren heen inconsistent is geweest. Begin jaren 
‘00 van deze eeuw en tijdens de financiële crisis van 
2008, leidden verlagingen van de winstverwachtingen 
tot verdere dalingen van de aandelenmarkten, maar 
begin jaren ’90 stegen aandelen sterk, terwijl de 
winstverwachtingen voor de komende 12 maanden toen 
juist daalden (Figuur 12).

Figuur 12: Begin jaren ‘90 stegen aandelen sterk, terwijl de 
winstverwachtingen daalden
Rendement S&P 500 vs. daling winstverwachtingen komende 12 
maanden
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Bronnen: IBES, Refinitiv Datastream, S&P Global, J.P. Morgan Asset 
Management. Winsten betreffen winstverwachtingen voor de komende 12 
maanden. In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare 
indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Gegevens per 31 
oktober 2022.

Hoewel dalende winstverwachtingen tot lagere 
aandelen kunnen leiden, zal de daling van de winsten, 
als die matig is - zoals wij verwachten - waarschijnlijk 
slechts leiden tot een beperkte verdere neerwaartse 
beweging voor redelijk gewaardeerde aandelen, 
in vergelijking met de dalingen die al in 2022 
plaatsvonden.

We erkennen dat het ongebruikelijk zou zijn dat de 
aandelenmarkt de bodem al heeft bereikt - dat gebeurt 
meestal niet voordat het werkloosheidscijfer begint te 
stijgen en de Federal Reserve (Fed) is begonnen met 
het verlagen van de rentetarieven. De markt is echter 
al veel meer dan normaal gedaald voordat er banen 
verloren zijn gegaan. Aangezien dit waarschijnlijk de 
best voorspelde recessie van de afgelopen 50 jaar is, 
denken wij dat er een kans is dat de aandelenmarkten 
die eerder dan normaal hebben ingeprijsd.

Hoewel we niet beweren dat de aandelenmarkten 
de bodem al hebben bereikt, denken we wel dat de 
risico-rendementsverhouding voor aandelen in 2023 
is verbeterd, gezien de dalingen in 2022. Nu er al heel 
wat slecht nieuws is ingeprijsd, denken wij dat het 
potentieel voor verdere neerwaartse bewegingen 
beperkter is dan aan het begin van 2022. Belangrijk 
is dat de kans dat aandelen eind volgend jaar 
hoger staan, voldoende is toegenomen om er ons 
basisscenario van te maken.
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Ons basisscenario gaat uit van een gematigde recessie 
in de meeste grote ontwikkelde economieën in 2023. Wij 
denken dat de aandelenmarkten veel van het slechte 
nieuws in 2022 al hebben ingeprijsd, maar aandelen 
die een aantrekkelijk inkomen bieden, lijken redelijker 
gewaardeerd dan aandelen met weinig of geen inkomen 
(Figuur 13). Beleggers die voorzichtiger zijn dan wij 
over de vooruitzichten, kunnen zich wellicht richten 
op dit goedkopere segment van de markt om verdere 
neerwaartse bewegingen hopelijk te beperken.

Figuur 13: Aandelen met laag inkomen ogen nog steeds vrij 
duur
Relatieve waardering wereldwijde aandelen met hogere 
dividenden
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Bron: J.P. Morgan Asset Management. Getoonde index is een subset van 
de S&P Global BMI Index, die zowel aandelen uit ontwikkelde als 
opkomende markten omvat met een minimale marktkapitalisatie van 
ongeveer USD 1 miljard. Waarderingsspreads worden berekend door de 
mediane waardering van aandelen in het laagste kwintiel voor 
dividendrendement af te trekken van de mediane waardering van 
aandelen in het hoogste kwintiel voor dividendrendement, en dit 
vervolgens te delen door de mediane waardering van de markt. Het 1e 
percentiel is goedkoop, het 100e is duur. In het verleden behaalde 
rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige 
resultaten. Gegevens per 31 oktober 2022.

Natuurlijk kan de inkomstenstroom van betrouwbare 
dividendbetalers ook het rendement helpen bufferen. 
Sterke, dividend uitkerende bedrijven gaan vaak tot het 
uiterste om het dividend op peil te houden, zelfs wanneer 
de winst onder druk staat. Omdat de uitkeringsratio’s 
momenteel relatief bescheiden zijn, lijkt handhaving 
van de huidige dividenden haalbaarder dan in sommige 
voorgaande recessies (Figuur 14).

 

Figuur 14: Dividenden dalen doorgaans minder sterk dan 
de winst
Dalingen winsten en dividenden MSCI World 
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Bronnen: Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management. WPA = winst per 
aandeel en DPA = dividend per aandeel. Perioden van recessie zijn 
gedefinieerd aan de hand van de data van de conjunctuurcyclus van het 
Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER). In het 
verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor 
huidige en toekomstige resultaten. Gegevens per 31 oktober 2022.

Een andere factor die het beschouwen waard is, is dat 
het universum van bedrijven die momenteel gezonde 
dividenden uitkeren vrij divers is en een breed scala 
aan sectoren omvat. Sommige van de ‘usual suspects’, 
zoals nutsbedrijven, behoren nog steeds tot de 
dividendclub, maar wij zijn van mening dat ook sectoren 
als de financiële sector, gezondheidszorg, industrie en 
zelfs sommige delen van de techsector betrouwbare 
dividendbetalers bevatten, die ook hun dividenden 
op termijn kunnen laten groeien. Als de macro-
economische situatie niet verbetert en de stagflatoire 
druk tot in 2023 aanhoudt, verwachten wij dat aandelen 
die inkomsten bieden, relatief veerkrachtig zullen 
blijken te zijn.

Concluderend: hoewel wij voor 2023 een moeilijk macro-
economisch klimaat en neerwaartse bijstellingen 
van de bedrijfswinsten verwachten, denken wij dat 
inkomstengenererende aandelen een goed jaar 
kunnen hebben, met dividenden die veerkrachtiger 
zullen zijn dan de winsten. Voor beleggers die hun 
aandelenpositie voorzichtig willen uitbreiden, zou een 
voorkeur voor dividendaandelen in het meest negatieve 
scenario voor relatieve veerkracht kunnen zorgen, 
terwijl dit in ons meer optimistische scenario voor de 
markten het potentieel biedt van outperformance, 
gezien de aantrekkelijke waarderingen.

 

Dividend als defensieve strategie



12 Een slecht jaar voor de economie, een beter jaar voor de markten

Aandelen uit opkomende markten hadden opnieuw een zeer moeilijk jaar en deze veelbelovende beleggingscategorie 
voor hoge groei bleef achter bij de verwachtingen van beleggers. Eind oktober stond de MSCI Emerging Markets Index 
op een verlies in 2022 van 29%, bij een achterstand van 10% op aandelen uit ontwikkelde markten.

De opkomende markten werden getroffen door meerdere tegenslagen, waaronder een sterk vertragende 
wereldeconomie, escalerende politieke risico's, het zero-Covidbeleid van China en de snelste verkrappingscyclus van 
de Federal Reserve (Fed) in meer dan drie decennia.

Door de scherpe daling van de aandelenkoersen zijn de aandelenwaarderingen over de hele linie gedaald. Als gevolg 
daarvan lijken aandelen uit opkomende markten vanuit een waarderingsperspectief nu steeds aantrekkelijker. 
Onze eigen samengestelde waardering voor opkomende markten, die de koers-winstverhouding, de koers-
boekwaardeverhouding, de koers-cashflowverhouding en het dividendrendement omvat, ligt momenteel aanzienlijk 
onder het langetermijngemiddelde en is ook goedkoop in vergelijking met wereldwijde aandelen (Figuur 15).

Figuur 15: Waarderingen van opkomende markten worden steeds aantrekkelijker
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Bronnen: MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. Elke waarderingsindex toont een gelijk gewogen samenstelling van vier 
maatstaven: koers/winstverwachting (K/W), koers/boekwaardeverwachting (K/B), koers/cashflowverwachting (K/CF) en koers/dividendverwachting. De 
resultaten worden vervolgens genormaliseerd aan de hand van gemiddelden en gemiddelde variabiliteit sinds 2004. De blauwe balken geven één 
standaardafwijking weer aan weerszijden van de gemiddelde relatieve waardering ten opzichte van de All Country World Index sinds 2004. In het verleden 
behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Gegevens per 31 oktober 2022.

Wat zijn de potentiële katalysatoren die dit waarderingsverschil in 2023 kunnen helpen dichten?

1. De Fed pauzeert

De Fed en ook de grote centrale banken in Europa, zijn 
vastbesloten om de groei te vertragen om de inflatiedruk 
te verlichten. Stijgende rentes, stijgende energie- en 
inputkosten en veranderende consumptiepatronen 
(van goederen naar diensten) vertragen de vraag 
naar goederen al en drukken al op de wereldwijde 
productiesector. De Noordoost-Aziatische markten, 
die sterk afhankelijk zijn van de export, zijn de 
afgelopen kwartalen zwaar getroffen doordat de 
inkoopmanagersindices (PMI’s) voor de productiesector 
zijn gedaald en de winstverwachtingen naar beneden 
zijn bijgesteld. In Taiwan en Zuid-Korea bevond de zeer 
belangrijke halfgeleiderindustrie zich in het middelpunt 
van de storm, doordat een combinatie van een afnemende 
vraag, hogere capaciteit en Amerikaanse restricties op 

Chinese export de algemene economische tegenwind 
verder versterkte.

Gezien ons basisscenario voor de macro-economische 
vooruitzichten van een bescheiden recessie in de VS en 
Europa en een dalende inflatie in 2023, verwachten wij 
dat de Fed begin 2023 zal stoppen met het verhogen 
van de rente. In een dergelijk scenario zouden cyclische 
aandelen, zoals die binnen de technologiesector, en 
cyclische markten, zoals Zuid-Korea en Taiwan (die 
ook een herschikking hebben doorgemaakt), zich in 
een veel gunstiger klimaat bevinden, aangezien de 
aandelenmarkten doorgaans toekomstgericht zijn 
en vooruitkijken als het gaat om het inprijzen van een 
economisch herstel.

Katalysatoren voor een herstel van aandelen uit opkomende markten
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2. Beëindiging van het zero-Covidbeleid in China

Peking heeft gedurende een groot deel van 2022 
vastgehouden aan een restrictief lockdownbeleid, 
met ernstige gevolgen voor de economische groei. De 
consumptiegroei blijft matig, met vooral druk op de 
dienstensector. In de vastgoedsector, die het moeilijk 
heeft, is er weinig ruimte voor verbetering omdat 
de onzekerheid over de toekomstige inkomens het 
sentiment onder huizenkopers blijft drukken.

In november voerden de beleidsmakers echter een 
versoepeling van de lockdownmaatregelen door, wat het 
vertrouwen herstelde dat China steeds meer toebeweegt 
naar beëindiging van zijn zero-Covidbeleid. Hoewel er 
voorlopig nog geen zicht is op de aankondiging van een 
volledige beëindiging van de Covid-maatregelen, kan 
zelfs een routekaart voor geleidelijke versoepeling de 
katalysator zijn voor een sterk herstel van de Chinese 
vraag. Dat zou niet alleen gunstig zijn voor China, maar 
ook voor al zijn belangrijke handelspartners in de regio.

3. Afname van de politieke risico’s

De opkomende markten werden ook hard getroffen 
door een escalatie van de politieke risico’s in 2022. 
Russische aandelen (3,6% van de MSCI Emerging 
Markets Index per begin 2022) werden onbelegbaar 
na de oorlog die Rusland begon tegen Oekraïne en 
de daaropvolgende internationale sancties tegen 
Rusland. Daarnaast droegen een verscherping van 
de regelgeving in China en toenemende Chinees-
Amerikaanse spanningen bij aan de daling van Chinese 
aandelen.

Hoewel politieke uitkomsten moeilijk te voorspellen 
zijn, dienen beleggers er rekening mee te houden 
dat een afname van de politieke risico’s mogelijk is in 
2023. De Chinese economie is sterk afhankelijk van 
de mondiale vraag, en wereldwijde consumenten zijn 
sterk afhankelijk van de Chinese productie (Figuur 16). 
Hierdoor zijn er voor beide partijen wezenlijke 
economische prikkels om op goede voet te blijven staan 
met elkaar.

Figuur 16: China heeft de rest van de wereld nodig, en 
andersom
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Bronnen: IMF, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. 
Gegevens per 31 oktober 2022.

Willen aantrekkelijk gewaardeerde opkomende markten 
in 2023 kunnen uitblinken, dan moet ten minste een 
van de drie beschreven katalysatoren zich voordoen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de centrale banken in 2023 
minder restrictief zullen zijn, maar bepaalde politieke 
uitkomsten, zoals de beëindiging van China’s zero-
Covidbeleid of een einde van de Russische oorlog tegen 
Oekraïne, blijven zeer onzeker.

Hoewel de aanzienlijke waarderingsafname van 
het afgelopen jaar de opkomende markten tot een 
aantrekkelijke keuze heeft gemaakt voor cyclische 
blootstelling in portefeuilles, is het belangrijk dat 
beleggers blijven beseffen dat sommige risico’s 
waarschijnlijk zullen blijven bestaan.
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Het jaar 2022 was zeer uitdagend voor alle beleggers, 
maar er was waarschijnlijk extra tegenwind voor 
beleggers met een voorkeur voor duurzame 
beleggingen. De sterke prestaties van olie- en 
gasbedrijven hebben ertoe geleid dat veel strategieën 
gericht op duurzaamheid – in het bijzonder strategieën 
met een uitsluitingsbeleid – minder presteerden dan 
de benchmarks. Dit terwijl de groeikenmerken van 
aandelen gericht op technologie voor hernieuwbare 
energie ook problematisch waren, in een jaar waarin de 
stijgende obligatierente zorgde voor een brede daling 
van het groeisegment.

Een nadere blik op de aandelenmarkt helpt om na 
te gaan hoe het sentiment schommelde. Bedrijven 
gericht op fossiele brandstoffen hebben het meest 
geprofiteerd van de hoge grondstoffenprijzen en 
hebben in de eerste 10 maanden van 2022 meer dan 
50% beter gepresteerd dan aandelen wereldwijd. 
Duurzaam gerichte strategieën die zich afkeren van de 
traditionele energiesector zijn daarom waarschijnlijk 
achterblijvers. De prestaties in de bredere hernieuwbare 
energiesector waren genuanceerder, met een scherpe 
daling aan het begin van het jaar toen de obligatierente 
steeg, gevolgd door een ommekeer die begon met 
de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Strategieën 
gekoppeld aan waterstofaandelen hebben veel meer 

geleden: verschillende van de populairste fondsen zijn 
tussen januari en oktober 2022 met meer dan 40% 
gedaald, gezien hun acute gevoeligheid voor stijgende 
obligatierentes (Figuur 17).

Ondanks deze moeilijkheden op korte termijn, 
zou het naar onze mening om veel redenen een 
vergissing zijn als beleggers zouden afzien van 
duurzaamheidsoverwegingen in portefeuilles.

In Europa heeft de energiecrisis regeringen gedwongen 
om prioriteit te geven aan energiezekerheid op korte 
termijn. Hierdoor bereikt de vraag naar steenkool 
in 2022 waarschijnlijk een nieuw recordniveau en 
hebben olie- en gasbedrijven door de gestegen prijzen 
een sterke winstgroei geboekt. Toch mogen deze 
gebeurtenissen het grotere plaatje niet overschaduwen. 
Om de afhankelijkheid van Russische brandstoffen 
te verminderen en tegelijk de klimaatdoelstellingen te 
halen, moet Europa zijn energiebronnen en -gebruik 
snel aanpassen.

Een versnelde uitrol van goedkopere projecten 
voor hernieuwbare energie is de enige oplossing 
voor de middellange termijn, met de bijbehorende 
winstgroei voor energiebedrijven die hun hernieuwbare 
capaciteit kunnen opschalen. Het Internationaal 
Energieagentschap verwacht voor 2022 minstens USD 
1,4 biljoen aan nieuwe investeringen en de sector is nu 
goed voor bijna driekwart van de groei van de totale 
energie-investeringen. Het REPowerEU-plan van de 
Europese Unie (EU) voorziet in bijna EUR 300 miljard aan 
investeringen tegen 2030 om de EU minder afhankelijk 
te maken van Russische fossiele brandstoffen. Ook 
de VS doen mee: de Inflation Reduction Act omvat 
belastingkredieten en andere financiële prikkels om 
schone energie toegankelijker te maken.

De vrees voor belastingheffing op overwinsten - 
niet alleen voor energiebedrijven maar ook voor 
elektriciteitsbedrijven - kan een van de redenen zijn 
waarom dit winstoptimisme tot nu toe niet volledig 
in de koersen tot uiting is gekomen. Het is duidelijk 
dat het maatschappelijk niet aanvaardbaar is om 
nutsbedrijven te laten profiteren van grote overwinsten 
die ze behalen door stijgende elektriciteitsprijzen, terwijl 
er een crisissituatie heerst door de stijgende kosten van 
levensonderhoud. Gezien de noodzaak voor regeringen 
om investeringen in het kader van de energietransitie 
aan te moedigen, verwachten wij echter dat de impact 
van belastingheffing op overwinsten veel kleiner zal zijn 
voor leveranciers van hernieuwbare energie, dan voor 
traditionele energiebedrijven. Als de marginale kosten

Vasthouden aan duurzaamheid

Figuur 17: De rendementen liepen dit jaar sterk uiteen in het 
energiespectrum
Rendement van de energiesector in 2022

Indexniveau, herberekend tot 100 in januari 2022

50

70

90

110

130

150

Jan ’22 Mrt ’22 Mei ’22 Jul ’22 Sep ’22 Nov ’22

Traditionele energie         Alternatieve energie Waterstofenergie

Bronnen: MSCI, Refinitiv Datastream, J.P. Morgan Asset Management. 
Alternatieve energie betreft de MSCI Global Alternative Energy Index, 
traditionele energie betreft de MSCI ACWI Energy Index en 
waterstofenergie betreft een op maat gemaakte, gelijk gewogen index 
van vijf op waterstof gerichte ETF’s. In het verleden behaalde 
rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en 
toekomstige resultaten. Gegevens per 31 oktober 2022.
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van elektriciteit uiteindelijk worden losgekoppeld 
van de aardgasprijs - zoals de EU en het VK aan 
het onderzoeken zijn - dan zullen aanbieders van 
duurzame energie waarschijnlijk ook buiten het 
toepassingsgebied van dit soort belastingheffing vallen.

Veranderingen in de bredere macro-economische 
omgeving zouden in 2023 ook gunstig kunnen zijn voor 
duurzame aandelenstrategieën. Na een historische 
uitverkoop op de obligatiemarkt, gaan we in ons 
basisscenario uit van een afnemende inflatie die 
komend jaar tot stabielere obligatierentes leidt. Dit zou 
de druk moeten helpen verminderen op bedrijven die 
streven naar technologische doorbraken, want over het 
algemeen wordt aangenomen bij dit soort bedrijven 
dat een veel groter deel van hun winsten verder in de 
toekomst ligt (waardoor ze ook veel gevoeliger zijn voor 
veranderingen in de discontovoeten).

Op duurzaamheid gerichte beleggers moeten volgend 
jaar niet alleen naar de aandelenmarkten kijken - wij 
verwachten ook dat de markten voor groene obligaties 
een belangrijke ontwikkeling zullen doormaken. Met 
overheden en bedrijven in heel Europa die kapitaal 
willen aantrekken om milieuproblemen aan te pakken, 
is er geen gebrek aan projecten die zouden kunnen 
worden gefinancierd door meer groene obligaties uit te 
geven. Emittenten in deze markten profiteren niet alleen 
van een sterke vraag die kan helpen om de rentes 
te drukken (Figuur 18) ten opzichte van traditionele 
obligaties, maar ook van een beleggersbasis die in 
vergelijking met conventionele consortia vaker bestaat 
uit stabielere kapitaalverstrekkers.

Hoewel het vooruitzicht van meer emissies zelden 
iets is om over te juichen voor obligatiebeleggers, 
zou deze activiteit een grote bijdrage moeten leveren 
aan het aanpakken van een van de belangrijkste 
tekortkomingen van de groene obligatiemarkt, te weten 
het ontbreken van een ‘groene rentecurve’, waardoor 
het manoeuvreren van portefeuilles in dit universum 
een grotere uitdaging is. Naarmate de groene 
obligatiemarkt volwassener wordt, zal een grotere reeks 
mogelijkheden met meer flexibiliteit een belangrijke 
vereiste zijn. Voor beleggers zal het essentieel zijn om 
convenanten nauwkeurig te onderzoeken op meetbare 
en specifieke doelstellingen, en zich ervan te verzekeren 
dat de opbrengsten een wezenlijk verschil maken voor 
de capaciteit van de emittent om zijn groene, sociale of 
duurzame project te realiseren.

Om kort te zijn: veel beleggers zullen zich eind 2022 
gehavend voelen en anders dan in de afgelopen 
jaren heeft een duurzame koers waarschijnlijk niet 
geholpen om de veerkracht van portefeuilles te 
vergroten. Toch denken wij dat het kortzichtig zou 
zijn om de duurzame agenda daardoor te mijden. 
Beleidsmatige ruggensteun, verbeterde waarderingen 
en een gunstiger macro-economisch klimaat kunnen 
beleggingskansen creëren die te aantrekkelijk zijn om 
te negeren.

Figuur 18: De 'groene premie’ van groene obligaties versus traditionele obligaties blijft toenemen
Spread tussen groene en traditionele bedrijfsobligaties
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Bronnen: Barclays Research, J.P. Morgan Asset Management. De getoonde gegevens hebben betrekking op een door Barclays Research aangepast 
universum van groene en niet-groene investmentgrade-bedrijfsobligaties, afgestemd op emittent, valuta, senioriteit en looptijd. Het universum bestaat 
uit 164 paren, 99 in EUR, 61 in USD en 4 in GBP, 88 financiële en 76 niet-financiële ondernemingen. Het spreadverschil wordt gemeten aan de hand van de 
voor opties gecorrigeerde spread. In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor huidige en toekomstige resultaten. 
Gegevens per 31 oktober 2022.



16 Een slecht jaar voor de economie, een beter jaar voor de markten

Volgens ons centrale scenario belanden de ontwikkelde markten in 2023 in een milde recessie door krappere 
financiële omstandigheden, een minder stimulerend fiscaal beleid in de VS, geopolitieke onzekerheden en 
het verlies van koopkracht voor huishoudens. Hoewel de inflatie boven de streefcijfers van de centrale banken 
blijft, zou die moeten gaan matigen naarmate de economie vertraagt, de arbeidsmarkt verzwakt, de druk op de 
toeleveringsketens verder afneemt en Europa erin slaagt zijn energievoorziening te diversifiëren. We blijven echter te 
maken hebben met een ongewone omgeving, en het is even belangrijk als altijd om te letten op de risico's voor onze 
centrale visie, aangezien die met name neerwaarts gericht zijn. 

Neerwaarts risico Centraal scenario Opwaarts risico
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Aanhoudende inflatie, diepe recessie

De inflatiedruk neemt toe doordat de 
geopolitieke spanningen oplopen.

De klap voor zowel het 
ondernemersvertrouwen als de 
winstgevendheid leidt tot ontslagen en 
drijft de werkloosheid aanzienlijk op.

Sociale onrust - gezien de aanhoudende 
druk op de kosten van levensonderhoud 
- houdt de loonstijging hoog, maar 
dalende reële inkomens treffen nog 
steeds de consumptie.

Gematigde inflatie, milde recessie

De ontwikkelde markten komen in een 
milde recessie terecht en de inflatie 
matigt doordat de arbeidsmarkt licht 
verzwakt en de druk op de 
toeleveringsketens verder afneemt.

Een diepe recessie wordt vermeden. De 
huizenmarkt koelt af, hoewel het 
onwaarschijnlijk is dat dit zal lijken op de 
situatie in 2008. 

De geopolitieke spanningen blijven hoog 
maar escaleren niet en de economische 
sancties worden gehandhaafd.

Inflatie neemt af, groei herstelt zich

De inflatie koelt snel af doordat de 
geopolitieke spanningen afnemen. De 
energie- en voedselprijzen dalen doordat 
de situatie tussen Rusland en Oekraïne 
verbetert.

De kapitaaluitgaven (capex) trekken weer 
aan doordat het vertrouwen is hersteld, 
waardoor de economische groei weer 
aantrekt.

De werkloosheid blijft laag.

B
el

ei
d

Monetair: Centrale banken worden 
gedwongen tot een krapper beleid dan in 
ons centrale scenario om de 
inflatieverwachtingen te verankeren, 
zelfs als de groei verslechtert. 

Fiscaal: Hogere leenkosten beperken de 
mogelijkheid om het fiscale beleid te 
versoepelen.  

Monetair: De Federal Reserve verhoogt 
de rente tot ongeveer 5% en stopt daar. 
De Europese Centrale Bank stopt met 
renteverhogingen rond de 3%. Voor wat 
betreft de Bank of England, verwachten 
we dat de Britse rente piekt op ongeveer 
4,5%.

Fiscaal: Het verdeelde Congres beperkt 
de fiscale stimulering in de VS. Verdere 
aanwending van het Herstelfonds en 
steunpakketten voor energie bufferen de 
activiteit in Europa.

Monetair: Centrale banken stoppen 
eerder met renteverhogingen en op 
lagere niveaus dan in het centrale 
scenario.   

Fiscaal: Stabiliserende kosten van de 
verplichtingen die voortvloeien uit 
leningen, verminderen de bezorgdheid 
over de fiscale ruimte.
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Vastrentende waarden: Stagflatoire druk 
beperkt de capaciteit van 
staatsobligaties om een 
diversificatiebuffer te bieden tegenover 
aandelenverliezen. De bedrijfsobligatie-
spreads lopen op, waarbij risicovollere 
sectoren het zwaarst worden getroffen.

Aandelen: Slechtste scenario voor 
aandelenmarkten, met zwaar getroffen 
winsten. Kwaliteit en defensieve waarden 
vertonen outperformance. 

Valuta’s: Stromen naar veilige havens 
stuwen de Amerikaanse dollar op.

Alternatieve beleggingen: Reële activa 
bieden enige bescherming tegen inflatie. 
Hedgefondsen profiteren van hogere 
volatiliteit.

Vastrentende waarden: Staatsobligaties 
leveren positieve rendementen op. 
Investmentgrade-bedrijfsobligaties 
presteren beter dan staatsobligaties.

Aandelen: Positieve rendementen van 
aandelen. Waarde zorgt voor 
outperformance, maar in mindere mate 
dan in 2022.

Valuta’s: De Amerikaanse dollar blijft 
goed gesteund.

Alternatieve beleggingen: Reële activa 
bieden inkomen en enige 
inflatiebescherming. Hedgefondsen 
zorgen ook voor diversificatie.

Vastrentende waarden: Staatsobligaties 
leveren positieve rendementen op, maar 
risicovollere vastrentende segmenten 
zorgen voor sterke outperformance.

Aandelen: Sterke rendementen op alle 
aandelenmarkten, waarbij cyclische 
regio’s en sectoren beter presteren dan 
de bredere markt.

Valuta’s: De Amerikaanse dollar verzwakt 
doordat de groei zich geografisch gezien 
verspreid.

Alternatieve beleggingen: Bijzonder sterk 
klimaat voor private equity en private 
credit.

Bron: J.P. Morgan Asset Management, per november 2022. Opinies, schattingen, prognoses, projecties en verklaringen over trends op de financiële 
markten zijn gebaseerd op de marktomstandigheden per de datum van publicatie, vormen ons oordeel en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Er kan geen garantie worden gegeven dat ze zullen worden gerealiseerd.
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