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Terwijl het vierde kwartaal van 2022 is begonnen, lijken twee dingen vrijwel zeker:

1.  De economische groei zal blijven vertragen en sommige landen zullen in een 
recessie belanden.

2. De inflatie zal ruim boven de doelstellingen van de centrale banken blijven liggen.

Het risico van een recessie is in verschillende regio’s toegenomen als gevolg van de 
hogere inflatie, de stijgende energiekosten en de stijgende rente. Centrale banken 
zijn radicaal van toon veranderd als reactie op de ongekende stijging van de prijzen. 
Ze worden steeds agressiever en onderstrepen hun voornemen om de inflatie te 
bestrijden, zelfs ten koste van een recessie. Hoewel deze omgeving uitdagend 
is voor de aandelenmarkten, denken wij dat bepaalde aandelenfactoren, zoals 
‘hoog dividend’1, veerkrachtiger zouden moeten zijn dan andere. Wij onderzoeken 
waarom aandelen met een hoog dividend aantrekkelijk kunnen zijn in periodes van 
stagflatie. 

Veerkracht tijdens recessies 
In periodes van recessie is het gebruikelijk dat de prestaties van aandelen negatief 
worden. De winst per aandeel daalt meestal doordat consumenten en bedrijven 
hun discretionaire uitgaven beperken, terwijl de winstmarges worden uitgehold 
doordat bedrijven proberen om concurrerend te blijven. Er zijn echter aanwijzingen 
dat dividenden bij recessies stabieler zijn dan de winsten. 

Figuur 1: Dalingen winsten en dividenden MSCI World

% daling vanaf voortschrijdend 2-jarig hoogtepunt, winst per aandeel (WPA) en dividend per 
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Bronnen: Bloomberg, J.P. Morgan Asset management. Gegevens per 30 september 2022.

1  Wij definiëren bedrijven met een hoog dividend als bedrijven met een lang track record ten aanzien 
van dividendgroei, de capaciteit om toekomstige dividenden te laten groeien, duurzaam hoge 
dividenduitkeringen, een sterke vrije kasstroomgeneratie, veerkrachtige bedrijfs- en financiële 
modellen en dividendrendementen die 1-1,5% hoger liggen dan het gemiddelde 
dividendrendement van de index.
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Dividenden houden stand omdat bedrijven met een 
hoog dividend hun dividend niet graag verlagen, zelfs 
niet bij dalende winsten. In plaats daarvan geven ze er 
de voorkeur aan om zo nodig hun reserves te gebruiken 
om de dividenduitkeringen te handhaven. Hierdoor gaan 
in recessieperiodes de uitkeringsratio’s – dividenden in 
verhouding tot de winst – doorgaans omhoog.

Aangezien we waarschijnlijk aan de vooravond staan van 
een nieuwe recessie, is het opvallend dat de uitkeringsratio’s 
momenteel bijzonder laag zijn. Dit komt doordat de 
dividenden zich net beginnen te herstellen van de Covid-
crisis, en het impliceert dat bedrijven mogelijk meer zwakte 
in de winsten zullen aanvaarden voordat ze besluiten tot 
dividendverlaging.

Bedrijven die in alle omstandigheden een stabiel (of zelfs 
groeiend) dividend weten te handhaven (ook bekend 
als ‘dividendaristocraten’) presteren meestal beter in 
recessieperiodes. Historisch gezien leveren sectoren als de 
nutsbedrijvensector en de energiesector over het algemeen 
de beste voorbeelden van aandelen met een hoog en stabiel 
dividend, maar vandaag de dag zijn dergelijke aandelen in de 
meeste sectoren te vinden.

Figuur 2: Dividenduitkeringsratio’s
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Bronnen: FTSE, MSCI, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s, J.P. Morgan 
Asset Management. VS: S&P 500; Europa ex-UK: MSCI Europe ex-UK; VK: 
FTSE All-Share; EM: MSCI Emerging Markets. Dividenduitkeringsratio toont 
het voortschrijdende dividend per aandeel over 12 maanden gedeeld door 
de voortschrijdende winst per aandeel over 12 maanden. Periodes van 
‘recessie’ worden gedefinieerd aan de hand van de data van de 
conjunctuurcycli van het Amerikaanse National Bureau of Economic 
Research (NBER). Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare 
indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Gegevens per 30 
september 2022.

Figuur 3: Rendementen S&P 500: kapitaalgroei en dividenden
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Bronnen: Ibbotson, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s, J.P. Morgan Asset Management. Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare 
indicator voor huidige en toekomstige resultaten. Gegevens per 17 oktober 2022.
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2  Bron: J.P. Morgan Asset Management, per 26 augustus 2022. Waarderingsverschillen worden berekend door de mediane waardering van aandelen in 
het laagste kwintiel af te trekken van de mediane waardering van aandelen in het hoogste kwintiel en dit vervolgens te delen door de mediane 
waardering van de markt. De gegevens zijn vanaf 31/12/1994. Het 1e percentiel is goedkoop, het 100e is duur. Het universum is het wereldwijde 
belegbare universum.

Terwijl recessieperiodes doorgaans gepaard gaan met 
een dalende/lage inflatie, is dat deze keer niet het geval. 
De energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne en 
de met Covid-19 verband houdende verstoringen van de 
toeleveringsketen hebben het risico van stagflatie vergroot, 
een economische situatie die we sinds de jaren ‘70 van 
de vorige eeuw niet meer hebben meegemaakt. In dat 
decennium waren dividenden goed voor twee derde van het 
totaalrendement van de S&P 500, tegen gemiddeld een derde 
van het totaalrendement in de afgelopen eeuw.

Inflatie is niet altijd een vijand van de winstgevendheid van 
bedrijven. De winsten kunnen bijvoorbeeld vaak stijgen als 
de inflatie een teken is van een robuuste economie. Maar bij 
een extreme stijging van de inflatie, zoals we onlangs hebben 
gezien, kunnen de winsten en het economische momentum 
allebei te lijden hebben. Zoals we al eerder opmerkten, 
kunnen in dit scenario bedrijven met een hoog dividend 
aantrekkelijk zijn, omdat zij vaak hun uitkeringspercentage 
verhogen om hun dividend op peil te houden.

Onze observatie is dat hoogdividendbedrijven zich over het 
algemeen kenmerken door een inelastische vraag naar 
hun goederen en diensten, waardoor ze een relatief groter 
prijsstellingsvermogen hebben, wat van cruciaal belang is in 
tijden van hoge inflatie. Dit betekent dat ze bij een stijgende 
inflatie gemakkelijker hogere prijzen kunnen doorberekenen, 
en dat ze bij een recessie ten minste hun verkoopprijzen 
kunnen handhaven zonder schade toe te brengen aan de 
vraag naar hun goederen en diensten. Het resultaat is een 
veerkrachtiger kasstroom in periodes van stagflatie.

Naar onze mening bevatten sectoren als de bankensector, 
de gezondheidszorgsector en zelfs de softwaresector 
momenteel een aantal recessiebestendige dividendbetalers. 
De inkomsten van softwarebedrijven komen hoofdzakelijk uit 
jaarlijkse licentievernieuwingen, waarvan de prijs meestijgt 
met de inflatie. Zelfs in een recessie zullen particulieren en 
bedrijven nog steeds hun computers moeten gebruiken en 
dus is het onwaarschijnlijk dat zij hun softwarelicenties zullen 
opzeggen. 

Samenvatting
Het aanbreken van stagflatie zal een moeilijke omgeving vormen voor beleggers in aandelen, maar dividendaandelen 
kunnen mogelijk zorgen voor een veerkrachtig segment. Interessant is dat het verschil in waardering tussen 
hoog- en laagdividendaandelen het 5e percentiel overschrijdt2, wat betekent dat hoogdividendaandelen tegen 
een aanzienlijke korting worden verhandeld en dus een aantrekkelijk instapmoment bieden. Gezien de relatief 
lage uitkeringspercentages die we momenteel wereldwijd zien, denken we ook dat hoogdividendaandelen goed 
gepositioneerd zijn om een gezond dividend te handhaven, ondanks de moeilijke economische achtergrond.
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