
 
 

 

Beleggers waren in oktober beduidend 
optimistischer dan in voorgaande maanden. De 
Amerikaanse Dow Jones aandelenindex boekte met 
een winst van 14% zelfs het beste maandresultaat 
sinds januari 1976. Maar dat zegt vooral iets over de 
samenstelling van de Dow, waarin grote 
ondernemingen uit de energiesector, industriële 
bedrijven en banken zijn oververtegenwoordigd. De 
technologiesector, waar grote bedrijven als Meta en 
Alphabet flinke klappen kregen, is in de Dow juist 
ondervertegenwoordigd. Dus kijken we toch maar 
weer liever naar de S&P500, die 8% won, maar 
daarmee nog niet herstelde van de verliezen in 
augustus en september. De performance van 
Europese aandelen was, in lokale valuta, vrijwel gelijk 
aan die van de VS, terwijl aandelen uit opkomende 
markten een verlies van ruim 3% moesten 
incasseren. 
 

Aandelen stijgen in oktober 

Bron: Bloomberg, Van Lanschot Kempen 

Rentes stegen, in de VS vooral aan de hele korte 
kant (looptijden korter dan twee jaar). De stijging van 
de tweejaarsrente was nagenoeg gelijk aan die van 
de tienjaars, waarmee het verschil tussen die rentes 
rond de -45 basispunten bleef. Een lagere 
tienjaarsrente (4,0% aan het einde van de maand) 
dan tweejaarsrente (4,5%) is een traditionele 
voorbode van een recessie. In Duitsland liep de 
tweejaarsrente sneller op dan de tienjaars, waardoor 
de curve vervlakte, zonder overigens negatief te 
worden.  
 
Op de markt voor bedrijfsobligaties daalden de 
risico-opslagen. De grotere daling bij de 
hoogrentende obligaties past bij het beeld van meer 
optimisme onder beleggers.  
 
Wij vinden het hernieuwde optimisme onder 
beleggers voorbarig. We denken wel dat het 
grootste deel van de rentestijgingen achter de rug is. 
Daarom hebben we onze onderweging in 
staatsobligaties van eurozonelanden wat 
afgebouwd, ten koste van onze cashpositie. Maar 
ondanks dat het zicht op minder  rentestijgingen de 
neerwaartse druk op aandelen zal verminderen, 
vinden we het nog te vroeg om aandelen bij te 
kopen. 
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Groei verrast in het derde kwartaal 

Economische groeicijfers verrasten positief in het 
derde kwartaal in de VS en in Europa. In de VS 
kwam de groei uit op 0,6% ten opzichte van het 
tweede kwartaal. Dat was marginaal beter dan 
verwacht, maar wel het eerste positieve groeicijfer 
sinds het vierde kwartaal van vorig jaar. In de 
eurozone was niet op groei gerekend, waarmee de 
0,2% dus een meevaller was. De Italiaanse economie 
groeide zelfs met 0,5%; de groei in Duitsland, 
Frankrijk en Spanje was vrijwel gelijk aan die van de 
eurozone als geheel.  
 

Voorlopig laatste kwartaal met groei in de eurozone? 

Bron: Refinitiv, Van Lanschot Kempen 

 
Ondanks de positieve verrassingen valt er wel wat af 
te dingen op de groeicijfers. In de VS was de groei 
vooral afkomstig uit de buitenlandse handel. De 
uitvoer steeg snel terwijl de invoer daalde. Sterke 
groei in de uitvoer lijkt moeilijk houdbaar bij 
vertragende groei wereldwijd en een dure dollar. 
Binnenlands was er nauwelijks groei. De consumptie 
groeide mondjesmaat, de overheidsbestedingen wat 
meer, maar bedrijfsinvesteringen en woningbouw 
daalden. Voor de eurozone is nog geen uitsplitsing 
gepubliceerd. Maar het groeicijfer is beduidend lager 
dan in de voorgaande vijf kwartalen. Bovendien 
tonen detailhandelscijfers een flinke daling 
gedurende het kwartaal. Waarschijnlijk profiteerde 
de economie in het derde kwartaal nog van 
vakantiebestedingen. Dat is in de Spaanse cijfers te 
zien. Maar nu inkomens sterk onder druk staan van 
hoge inflatie, zal dat effect snel verdwijnen. 
 
Bovendien wijzen voorlopende indicatoren op lagere 
groei en vaak zelfs op een recessie. Inkoopmanagers 
in de industrie waren in oktober het meest somber 

sinds de coronapandemie. In geïndustrialiseerde 
landen en in opkomende economieën is het 
gemiddelde onder de 50 gezakt, wat duidt op een 
recessie in de industrie. Hier komt een aantal 
ontwikkelingen samen. Normalisering van de hoge 
vraag naar goederen tijdens de coronalockdowns, 
hoge inflatie die de koopkracht van consumenten 
aantast en afnemende bedrijfsinvesteringen 
vanwege hogere rentes en economische en 
geopolitieke onzekerheden, zijn negatief voor de 
vraag naar consumptie- en investeringsgoederen. 
Maar ook in de dienstensector werden ondernemers 
in de VS, de eurozone en China somberder. De 
afnemende vraag leidt er overigens wel toe dat 
krapte in productieketens snel verdwijnt, dat 
levertijden teruglopen en prijsdruk afneemt. 
Consumenten zijn al langere tijd somber door de 
druk op de koopkracht vanwege de hoge inflatie, 
dalende vermogens en huizenmarkten die snel 
afkoelen door hogere rentes. 

Vertrouwen consumenten ver te zoeken 

Bron: Refinitiv, Van Lanschot Kempen 

 
De tekenen van een recessie worden steeds 
duidelijker in Europa. We denken dat die in het 
vierde kwartaal zal beginnen. Gezien de hoogte van 
de inflatie en de schok van energieprijzen zou dat 
een diepe recessie kunnen worden. Maar krappe 
arbeidsmarkten beperken wellicht ontslaggolven en 
gasprijzen zijn recent flink gedaald. Bovendien 
hebben veel overheden forse maatregelen 
aangekondigd om vooral gezinnen, maar ook 
bedrijven, te compenseren voor hoge energieprijzen. 
Dat zal de diepte van de recessie wat beperken. 
Voor de VS denken we dat de recessie later zal 
komen, als renteverhogingen van de Amerikaanse 
centrale bank hun effect gaan hebben op de 
economie. De recessie zal ook minder diep zijn. Toch 
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zal dat genoeg zijn om de arbeidsmarkt wat af te 
koelen, waardoor de inflatie kan gaan dalen. 

Pivot 

Gezien het over het algemeen sombere economische 
nieuws, vanwaar dan het optimisme op 
aandelenmarkten? Het toverwoord is hier pivot, 
momenteel het buzzword in financiële markten. 
Letterlijk betekent het ‘een draai maken’ en meestal 
gaat het over een draai die centrale banken zouden 
kunnen gaan maken. Wanneer er sprake is van een 
draai is daarbij niet geheel duidelijk. In eerste 
instantie leek het vooral te gaan om een draai van 
monetaire verkrapping naar monetaire verruiming. 
Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Meer 
recent lijkt een pauze, of zelfs minder snelle 
verkrapping, al te worden gezien als een pivot. Dan 
is het optimisme onder aandelenbeleggers 
opmerkelijk. Al geruime tijd verwachten beleggers 
dat het tempo van renteverhogingen zal afnemen. 
 
Bij het rentebesluit van de ECB gaf ECB-president 
Lagarde tekenen dat de snelheid van 
renteverhogingen wat kan afnemen. De ECB 
verhoogde de rente voor de tweede keer op rij met 
75 basispunten, wat op zich geen verrassing was. En 
dat de ECB zich niet wil vastleggen op het 
toekomstige pad van renteverhogingen was ook niet 
onverwacht. Maar Lagarde moest ook erkennen dat 
de economie verder zal vertragen in de komende 
kwartalen. Inflatiebestrijding heeft nu prioriteit, maar 
er is al flinke progressie gemaakt in het afbouwen 
van het ruime monetaire beleid, aldus Lagarde. De 
ECB zal rekening houden met de 200 basispunten 
verkapping tot nu toe en met de vertraagde 
uitwerking daarvan op de economie. Dergelijke 
verwijzingen zijn schaars bij centrale banken 
tegenwoordig, omdat ze de hardnekkigheid van de 
inflatie hebben onderschat. Dat de ECB dit nu zegt, 
duidt op een trager tempo van renteverhogingen. En 
aangezien de Australische en Canadese centrale 
banken ook wat vaart verminderden, putten 
beleggers moed uit het idee dat centrale banken het 
wat rustiger aan gaan doen. 
 
Al sinds de rentevergadering van de Fed in 
september weten we dat de Amerikaanse centrale 
bank van plan is om de rente in november met 75 
basispunten te verhogen, in december met 50 
basispunten en dan begin volgend jaar met 25 
basispunten. Om daarna te pauzeren. Het duurde 

even voordat dat ook in rentemarkten werd 
ingeprijsd, maar dat is ondertussen wel gebeurd. Bij 
de rentevergadering in november leek de Fed dit in 
eerste instantie te bevestigen. In het persbericht dat 
altijd uitgaat voorafgaand aan de persconferentie 
van Fed-voorzitter Powell, liet ook de Fed weten 
rekening te houden met de verkrapping tot nu toe en 
de vertraagde uitwerking daarvan op de economie. 
Dat werd opgevat als een pivot: rentes daalden en 
aandelenmarkten stegen. Maar in zijn 
persconferentie liet Powell weten dat het niet alleen 
gaat om het tempo van renteverhogingen, maar ook 
om hoe ver de Fed de rente uiteindelijk zal moeten 
verhogen en hoe lang het beleid verkrappend zal 
moeten blijven. Powell gaf aan dat recente 
indicatoren aanleiding geven de rente wellicht verder 
te verhogen dan nu wordt verwacht. Ook 
waarschuwde hij voor te vroeg weer verruimen bij 
hoge inflatie. Geen pivot van de Fed dus. De 
economie en de arbeidsmarkt zijn simpelweg nog te 
sterk. En dat had zijn weerslag op markten, waar 
verwachtingen voor renteverhogingen en rentes 
omhoog gingen en aandelen daalden. Vaak weet 
Powell zijn boodschap vooraf zo te laten 
doorschemeren dat marktbewegingen op de dag van 
de persconferentie beperkt blijven. Maar kennelijk 
was het nu even nodig om beleggers wakker te 
schudden. 
 

Hoog tempo van renteverhogingen 

Bron: Bloomberg, Van Lanschot Kempen 

 
Ook de Bank of England sloot aan in het rijtje 
centrale banken dat de rente met 75 basispunten 
verhoogde. Maar de toon bij de BoE was wel heel 
anders dan bij de Fed. De BoE voorziet een recessie 
in het VK en bovendien is de huizenmarkt in het VK 
zeer rentegevoelig. Hypotheekrentes zijn vaak 
variabel of maar voor korte periodes vastgezet. 
Huizenprijzen staan flink onder druk. Daarom vond 
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BoE-gouverneur Bailey het nodig om markten te 
waarschuwen dat de rente mogelijk minder ver zal 
worden verhoogd dan wordt verwacht. De 
verwachte piek in de beleidsrente van de BoE sprong 
omhoog na het debacle met de belastingplannen van 
voormalig premier Truss, maar is inmiddels weer 
terug op het niveau daarvoor. Een lager tempo van 
renteverhogingen ligt dus ook hier in het verschiet. 
 
Al met al denken we dat het niets nieuws is als 
centrale banken het tempo van renteverhogingen 
wat verlagen. Dit wordt al wekenlang verwacht. Wat 
ons betreft is het dus geen reden om nu met een 
positievere blik naar aandelen te kijken. Bovendien 
zijn rentemarkten nog niet echt om. In de inleiding 
beschreven we al dat rentes verder zijn gestegen. En 
de woorden van de Fed laten zien dat het risico nog 
steeds is dat rentes verder omhoog gaan. 
 
Een heel ander terrein waar met smart wordt 
gewacht op een pivot is het coronabeleid in China. 
Met een relatief beperkte vaccinatiegraad, vooral 
onder ouderen, een geringe groepsimmuniteit, en 
een Chinees vaccin dat minder effectief is dan 
Westerse vaccins, hanteert China nog steeds een 
zeer strikt coronabeleid met strenge lockdowns ook 
bij een beperkt aantal besmettingen. Er was hoop 
dat de teugels na het partijcongres wat gevierd 
zouden worden. Een week na het congres veerden 
Chinese aandelen op na geruchten over 
versoepelingen, al lijkt dat pas op grotere schaal 
mogelijk in het voorjaar. Maar de toegenomen macht 
van Xi Jinping en de loftuitingen aan het huidige 
coronabeleid betekenen ook hier geen nog pivot. 

Cijferseizoen toont opmerkelijke 
verschillen  

Het cijferseizoen waarin bedrijven rapporteren over 
het derde kwartaal is in volle gang. In de VS heeft 
ruim 70% van de bedrijven in de S&P500 index de 
cijfers gerapporteerd, in Europa ongeveer de helft 
van de bedrijven in de Eurostoxx index. Er zijn 
opmerkelijke verschillen te zien. Zo laat Europa veel 
hogere groeicijfers zien dan de VS. Omzetten en 
winsten groeien op geaggregeerd niveau met zo’n 
30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. 
In de VS groeien de omzetten met 11% en de 
winsten maar met 3%. Naast lagere groei in de VS 
staan marges dus ook wat meer onder druk. 
Overigens liggen deze cijfers niet ver af van de 
verwachtingen. De hogere groeicijfers in Europa zijn 

wellicht te wijten aan hogere economische groei in 
de eerste helft van dit jaar, die nog steeds zichtbaar 
is in de huidige cijfers. Maar het komt ook door de 
sterke Amerikaanse dollar. Winsten behaald in 
dollars zijn in euro dit jaar bijna 15% meer waard 
geworden, wat gunstig is voor winstcijfers van 
Europese bedrijven. Wat ook opvalt is het hoge 
aantal Europese bedrijven dat omzetten rapporteert 
die hoger zijn dan verwacht. Maar liefst 79% weet 
de verwachtingen op dit punt te overtreffen. Dat is 
ver boven het langjarig gemiddelde en ook veel 
hoger dan in de VS. Maar het aantal Europese 
bedrijven dat winsten rapporteert die hoger liggen 
dan verwacht ligt met 55% beduidend lager. 
Aangezien die discrepantie er niet is bij de totale 
bedragen aan omzetten en winsten, lijkt dit er op te 
duiden dat veel kleinere Europese bedrijven moeite 
hebben hogere kosten door te berekenen.  
 

Winstgroei in Europa opvallend hoog 

Bron: Bloomberg, Van Lanschot Kempen 

 
Verder zijn de resultaten van enkele grote 
techbedrijven opvallend. Tegenvallende advertentie-
inkomsten bij Alphabet (het moederbedrijf van 
Google), tegenvallende advertentie-inkomsten en 
hoge kosten bij Meta (het moederbedrijf van 
Facebook) en lagere groeivooruitzichten bij Microsoft 
leidden tot stevige koerscorrecties. Dit terwijl de 
sector toch al onder druk staat door hogere rentes. 
Energiebedrijven rapporteren juist sterke winstgroei 
vanwege de hoge energieprijzen. 
 
Al met al zien we een cijferseizoen dat in de VS 
conform verwachting is. Die verwachtingen waren 
niet al te hoog gespannen. Er is nog groei, maar die 
groei neemt wel af. In Europa valt vooral de 
winstgroei wat hoger uit dan verwacht. Met een 
sterke groeivertraging of een recessie in het 
vooruitzicht is de waarde van deze cijfers maar 
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betrekkelijk. Belangrijk is dus ook wat bedrijven 
zeggen. Natuurlijk zijn er in het oog springende 
winstwaarschuwingen, maar dat is geen algemene 
trend. Wel zijn bedrijven voorzichtig en zien we in 
toenemende mate kostenbesparingsprogramma’s. 
Met dit alles is het cijferseizoen niet de belangrijkste 
drijvende factor voor aandelenmarkten op dit 
moment. Markten zijn nog steeds veel meer 
gedreven door economische vooruitzichten en 
renteverwachtingen. Aangezien we daar 
verslechtering verwachten, zijn we onderwogen 
aandelen. 

Beleggingsbeleid: aankoop 
staatsobligaties  

We hebben al lange tijd een forse onderweging in 
Europese staatsobligaties. Daarmee spelen we in op 
de verwachting dat rentes stijgen. We denken nog 
niet dat dit proces al helemaal achter de rug is, maar 
we komen wel dichterbij het einde.  
 

Grootste deel rentestijging voorbij? 

Bron: Refinitiv, Van Lanschot Kempen 

 
Er zijn tekenen dat inflatie gaat afnemen, zoals 
lagere grondstoffenprijzen, lagere transportkosten en 
minder krapte in productieketens. Voor nu is de 
inflatie nog te hoog voor centrale banken om al te 
pauzeren, maar de op- en neerwaartse risico’s voor 
rentes komen wat meer in evenwicht. We hebben 
daarom besloten onze onderweging in eurozone 
staatsobligaties iets terug te brengen, ten koste van 
onze grote cash positie. Net als bij de aankoop van 
Amerikaanse staatsobligaties vorige maand kopen 
we verschillende looptijden, om het renterisico te 
beperken. 
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Marktoverzicht 

 
 

Aandelen 
  Index Afgelopen maand Afgelopen 3 maanden Vanaf 31-12-2021 

Wereldw d (MSCI AC) 873 4.5% -8.7% -23.4% 

Geïndustrialiseerde landen (MSCI World) 2500 5.1% -8.4% -22.6% 

Opkomende markten (MSCI EM) 873 -0.3% -11.3% -29.1% 

Verenigde Staten (S&P500) 3760 4.9% -8.1% -21.1% 

Eurozone (EURO STOXX 50) 3622 9.2% -1.7% -15.7% 

Verenigd Koninkr k (FTSE 100) 7144 3.6% -3.6% -3.3% 

Japan (Topix) 1940 5.7% 0.8% -2.6% 

Nederland (AEX) 667 4.2% -8.1% -16.4% 

Staatsobligaties (10-jaar) 
  Rente (%) Afgelopen maand 

(bp) 
Afgelopen 3 maanden 

(bp) 
Vanaf 31-12-2021 

(bp) 

Verenigde Staten 4.10 27 135 259 

Japan 0.25 1 8 18 

Duitsland 2.14 3 132 232 

Frankr k 2.68 -4 127 248 

Italië 3.89 -4 230 284 

Nederland 2.44 1 131 247 

Verenigd Koninkr k 3.40 -69 153 243 

Bedr fsobligaties 
  Risico-opslag 

(bp) 
Afgelopen maand 

(bp) 
Afgelopen 3 maanden 

(bp) 
Vanaf 31-12-2021 

(bp) 

Verenigde Staten 154 -5 -6 62 

Eurozone 219 -6 31 124 

Hoogrentende obligaties 
  Risico-opslag 

(bp) 
Afgelopen maand 

(bp) 
Afgelopen 3 maanden 

(bp) 
Vanaf 31-12-2021 

(bp) 

Verenigde Staten 446 -106 0 163 

Eurozone 601 -30 16 283 

Opkomende markten (USD) 533 -26 -14 165 

Opkomende markten (Lokale valuta) 310 -13 -83 -136 

Vastgoed 
    Afgelopen maand Afgelopen 3 maanden Vanaf 31-12-2021 

Wereld   1.5% -12.3% -19.4% 

Noord-Amerika   0.7% -12.1% -18.6% 

Europa   4.7% -20.9% -38.5% 

Grondstoffen 
    Afgelopen maand Afgelopen 3 maanden Vanaf 31-12-2021 

Bloomberg index   3.6% -1.5% 17.6% 

Basismetalen   2.6% -4.4% -17.6% 

Brent olie (USD per vat) 96.16 15.1% 0.1% 31.9% 

Goud (USD per troy ounce) 1650 -0.7% -6.5% -9.8% 

Rendementen in lokale valuta 
bp = basispunt (0,01%) 
Data per 3 november 2022 
Bron: Bloomberg 
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Tactische vooruitzichten 

Vermogenscategorie 

Aandelen Negatief 

Na twee maanden met verliezen, lieten aandelen in oktober weer een positief resultaat zien. Althans, in geïndustrialiseerde landen. In 
opkomende markten verloren aandelen verder terrein. Het optimisme werd vooral gedreven door het idee dat het einde van monetaire 
verkrapping door centrale banken in zicht is. Waarb  opgetekend dat in een markt waar het sentiment zeer negatief was, kleine 
veranderingen al gauw tot grote omslagen kunnen leiden. Toch vinden w  het optimisme voorbarig. Ten eerste z n centrale banken nog niet 
klaar met het verhogen van de rente. Maar vooral omdat we een recessie in Europa en, later, in de VS verwachten en daarmee ook zwakke 
groei in opkomende markten. Waarderingen en winstverwachtingen z n hierop naar onze mening nog niet voldoende aangepast. We houden 
daarom vast aan onze onderweging in Amerikaanse en Europese aandelen.  

Staatsobligaties  Neutraal 

Waar de ECB en enkele andere centrale banken iets minder agressief van toon werden, verraste de Fed juist met een waarschuwing dat 
rentes verder kunnen worden opgetrokken dan verwacht. Toch denken we dat in beide regio’s het grootste deel van de renteverhogingen 
achter de rug is. We hebben onze onderweging in eurozone obligaties daarom wat teruggebracht. We z n nu onderwogen in de eurozone, 
overwogen in de VS en per saldo neutraal. Toch z n we nog voorzichtig. Centrale banken k ken vooral in de achteruitk kspiegel naar de 
torenhoge inflatie. We houden onze positionering daarom laag en in relatief korte loopt den, wat het renterisico verkleint. 

Bedr fsobligaties investment grade Neutraal  

Licht st gende rente en een kleine daling van de risico-opslag compenseereden elkaar in de eurozone, waardoor de rente op investment grade 
bedr fsobligaties in oktober nagenoeg onveranderd was. In de VS steeg de rente op investment grade door een st ging van de onderliggende 
rente op staatsobligaties. Renteniveaus z n aantrekkel k vanuit historisch perspectief. In de VS ligt het ook boven het dividendrendement op 
aandelen, hoewel dat enigszins vertekend is aangezien Amerikaanse bedr ven een relatief groot deel aan kapitaal teruggeven aan beleggers 
via aandeleninkoop. We houden vast aan een neutrale weging, vanwege het verkrappende monetaire beleid en de grote kans op recessies. 
Risico-opslagen staan nog niet op niveaus die passen b  recessies. Wanbetalingen z n nog laag, maar die zullen ook oplopen als het 
economische t  tegen gaat zitten.  

Bedr fsobligaties high yield  Neutraal  

B  high-yield bedr fsobligaties waren grotere dalingen in risico-opslagen te zien dan b  investment grade, met als gevolg dalende rentes. 
Eind oktober stond de rente op deze obligaties in de VS op b na 9% en in de eurozone ruim 8%. Dat klinkt aantrekkel k, maar recessies z n 
ook in deze markt nog niet geheel verdisconteerd. In een recessie lopen risico-opslagen in deze categorie gemakkel k op tot 1000 
basispunten. In de VS stonden we eind oktober op 446 basispunten, in de eurozone op 598 basispunten. Hoewel een negatief scenario met 
afnemende groei en hoge inflatie voor een groot deel is ingepr sd, zien we ook neerwaartse risico’s, zoals lagere winstgroei en oplopende 
wanbetalingen. Herfinanciering van leningen, die gemiddeld genomen kortere loopt den hebben dan b  investment grade obligaties, wordt 
voor bedr ven ook beduidend duurder.  

Beursgenoteerd vastgoed Neutraal  

Genoteerd vastgoed staat bekend als een defensieve sector binnen aandelen. Bovendien hebben de kasstromen voor een deel een koppeling 
met inflatie. Oplopende rentes vormen echter wel een risico voor deze beleggingscategorie, ook relatief ten opzichte van algemene aandelen. 
De hoop op een minder strak monetair beleid vervloog aan het eind van de zomer wat leidde tot hogere rentestanden. Dit zette genoteerd 
vastgoed onder druk. Europees genoteerd vastgoed daalde zelfs onder niveaus van de coronacrisis. In oktober, toen rentestanden enigszins 
stabiliseerden, veerde genoteerd vastgoed wat terug, z  het minder dan algemene aandelen. De daling, en vervolgens het herstel in 
oktober, zat zowel in de meer rentegevoelige sectoren (logistiek en woningen) als ook in de meer cyclische sectoren (kantoren en winkels). De 
waardering van genoteerd vastgoed is gedaald, waardoor we de categorie niet langer als duur zien. Europa is inmiddels goedkoop ten 
opzichte van algemene Europese aandelen. Los van onzekerheden omtrent groei, hebben oplopende rentes flink impact gehad op de koersen 
van genoteerd vastgoed. Zodra de rentedruk afneemt, kan genoteerd vastgoed herstellen. Echter is het nu nog te vroeg voor een draai van 
centrale banken. 

Staatsobligaties opkomende markten Neutraal  

In het positieve sentiment dat in oktober op financiële markten heerste, daalden risico-opslagen op obligaties genoteerd in dollars. In 
overeenstemming met het algemene rentebeeld, stegen rentes echter wel op obligaties in dollars en in lokale valuta. Een rente van meer dan 
9% en 7% voor obligaties in dollars en in lokale valuta is op zich aantrekkel k. Temeer daar de economieën van deze landen op een aantal 
punten z n verbeterd. Bovendien hebben centrale banken in opkomende landen t dig de rente verhoogd toen inflatie opliep. Echter z n 
staatsobligaties uit opkomende landen kwetsbaar voor een duurdere dollar, krappere financiële condities en afnemende wereldw de groei 
(onder andere in China). Schulden van opkomende landen z n over het algemeen hoog. Inflatie is ook in opkomende landen hoog, maar neemt 
recent wat af. Verlichting van de druk kan ontstaan wanneer centrale banken, met name de Fed, een minder krap monetair beleid gaan 
voeren. Dit is echter nog niet aan de orde. 
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Grondstoffen Neutraal 

De aankondiging van de OPEC-landen en Rusland dat ze de productie van olie gaan beperken, zette de oliepr s hoger. Per saldo steeg de 
pr s van een vat Brent olie met 8% in oktober tot 93 dollar. Door een veel kleinere st ging van pr zen voor basismetalen en een daling van de 
goudpr s, noteerde de grondstoffenindex een klein plusje van 1,7%. Met onze visie van een afkoelende wereldeconomie, vooral aan de 
goederenkant, en daarmee minder vraag naar grondstoffen z n we niet positief over grondstoffen. Onzekere t den zouden normaal gesproken 
moeten leiden tot een hogere goudpr s, maar de sterke rentest ging, vooral reële rentes, staat zo’n st ging in de weg. Na de al forse daling 
met 27% in september, daalden Europese gaspr zen in oktober met nog eens 49%. Dit beeld l kt gunstig vertekend door de zeer milde herfst 
en het feit dat gasopslagen goed gevuld z n. Op middellange term n bl ft de gasvoorziening in Europa uitdagend. Over het algemeen voor 
grondstoffen geldt dat vanwege de sancties tegen Rusland en de daardoor lagere leveringen er snel krapte op markten kan ontstaan. Maar 
daarvoor moet de wereldeconomie wel aantrekken, terw l die nu juist vertraagt. Dat er nu minder krapte is op grondstoffenmarkten dan 
eerder dit jaar bl kt ook uit de afgenomen backwardation. Spotpr zen liggen nog wel hoger dan future contracten, maar in mindere mate dan 
in het recente verleden. Dat maakt grondstoffen minder interessant als belegging.  

 
 
 
 
 
JOOST VAN LEENDERS 
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DISCLAIMER 

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend 
bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen 
aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen. 
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe 
bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van 
deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en 
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht 
de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te 
actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de 
inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het 
recht van wijziging. 

 OVERIGE INFORMATIE  

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de  
Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch,  
KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met  
btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01, is als bank 
geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van  
De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB 
Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),  
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. 
 
Eventuele klachten kunt u richten aan Van Lanschot Kempen 
NV of de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, 
Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch. 


