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Belangrijkste Conclusies 

• Vertragende economische groei – we verwachten dat ondernemingen die in staat zijn om de groei 

op peil te houden, hoger gewaardeerd worden. 

• Stijgende rentes – hierdoor zal de focus meer gericht zijn op kasstroomgeneratie op de korte dan 

op de lange termijn gericht en is er meer aandacht voor het herfinancieringsrisico op korte termijn. 

• De tijd is nu geschikt voor actief portefeuillebeheer als bottom-upanalyse. Inzicht in het groeitraject 

en de schuldpositie van een onderneming wint aan kracht als koersaanjager.  
 

KANSEN GEDURENDE TRAGE GROEI  

De marktvolatiliteit was in het derde kwartaal van 2022 hoog. Het tweede halfjaar begon positief: de 

bedrijfsresultaten over het eerste halfjaar en de vooruitzichten vielen mee, terwijl de Amerikaanse Federal 

Reserve (Fed) een mildere toon aansloeg dan werd verwacht. De positieve trend hield aanvankelijk aan in 

augustus, maar het sentiment sloeg om toen Fed-voorzitter Powell zich harder opstelde. De beursindices 

gingen naar beneden en in september versnelde het tempo. De zorgen omtrent de inflatie, agressievere 

renteverhogingen en recessie hielden de markten weer in hun greep. 

 

Waar liggen in een vertragende economie echter goede beleggingskansen? Wij denken dat de 

economische groei de komende jaren waarschijnlijk bescheiden blijft omdat centrale banken in hun strijd 

tegen de inflatie de rente agressief verhogen. Voor steunmaatregelen tijdens de covid-19-pandemie en de 

huidige energiecrisis hebben regeringen al diep in de buidel moeten tasten; hierdoor is de ruimte beperkt 

om de economie effectief te steunen nu geld lenen duurder wordt. 

Stijgende Reële Rente Remt Economisch Groei 

In het afgelopen decennium is via het monetair beleid een opwaartse cyclus aangestuurd: lage rentes, 

kwantitatieve verruiming en andere interventies. De reële rente werd tijdens de covid-19-pandemie negatief 

toen centrale banken hun tarieven verlaagden om de economie te stimuleren. De lage rentes resulteerden 

in hoge risicopremies. Dit gaf inkomensgerichte beleggingscategorieën een impuls: in hun jacht op 

rendement moesten beleggers hun toevlucht hoger op de risicocurve zoeken. De stijging van 

waarderingsratio’s heeft in de afgelopen tien jaar de aandelenkoersen aanzienlijke opgedreven. 
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Na een lange periode van accommoderend monetair beleid waarin de groei beperkt was, kwam het 

economisch herstel op stoom toen de economie na de pandemie werd opengesteld. Problemen in 

toeleveringsketens, tekorten op de arbeidsmarkt en geopolitieke onzekerheden wakkerden de inflatie aan. 

De hogere inflatie was echter meer structureel dan de meeste analisten verwachtten. 

 

De inflatie was voor centrale banken reden om de monetaire teugels aan te halen. De nominale rentes 

gingen vanaf 2020 omhoog, maar de reële rente was tot de afgelopen zomer stabiel en bleef negatief. 

Inmiddels is de reële rente omhooggeschoten door de verwachting dat centrale banken hun 

basisrentetarieven agressief zouden verhogen en hun balans zouden verkorten om de inflatie terug te 

dringen richting het streefniveau voor de lange termijn. 

 

De gestegen reële rente heeft gevolgen voor de leenkosten van ondernemingen en huishoudens en vertaalt 

zich in een hogere disconteringsvoet voor de waardebepaling van beleggingen – hierdoor gaan de 

voordelen van de gedaalde kapitaalkosten en gewijzigde obligatierentes voor een deel verloren. 
 

Grafiek 1: Wereldwijde Beurgenoteerde Infrastructuur Versus Reële Rente 

 
 

Bron: Kempen, FactSet, oktober 2022  

Positionering – Risico Loont Minder 

Hoewel de correlatie tussen rendement en stijgende reële rente in de sector beursgenoteerde infrastructuur 

niet hoger is gebleken dan op de bredere aandelenmarkten, zijn infrastructuurbedrijven niet immuun voor 

de stijgende reële rente. Toekomstige groei zal de komende tijd tegen een hogere rentevoet worden 

verdisconteerd. Hierdoor daalt de waarde van toekomstige investeringsprojecten. Voorts gaat bestaande 

infrastructuur met lange levensduur en beperkte groei moeilijke tijden tegemoet want de waarde hiervan 

is gevoelig voor rentebewegingen. 
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Op grond van de recente versteiling van de rentecurve zou men verwachten dat conjunctuurgevoeligere 

infrastructurele subsectoren, zoals transportinfrastructuur en energietransport, het beter zouden doen. 

Deze subsectoren hebben namelijk baat bij een sterkere economische groei en inflatie. De agressieve 

verkrapping door centrale banken zal echter economische impact hebben – de kans op een recessie neemt 

toe. Gegeven de onzekere economische vooruitzichten denken we dat de focus binnenkort naar stabiliteit 

van de winst verschuift. 

 

Wij stellen ons ten aanzien van conjunctuurgevoelige infrastructuur inmiddels wat voorzichtiger op: onze 

positie hierin schroeven we terug en de opbrengsten herbeleggen we in infrastructuurbedrijven die minder 

gevoelig voor en afhankelijk van de economische groei zijn. In het algemeen zullen volgens ons de 

marktrendementen gematigder zijn. Het is dan ook essentieel om selectief te werk te gaan. In de komende 

tijd zal groei vooral moeten komen van individuele ondernemingen. We richten ons op de kwaliteit van de 

winst en de kracht van de balans. 

Herfinancieringsrisico op korte termijn 

Sinds de grote financiële crisis hebben beursgenoteerde infrastructuurbedrijven geprofiteerd van dalende 

kapitaalkosten. Hierdoor konden ze hun rentelasten verlagen en ontstond er ruimte voor extra niet-

autonome groei: acquisities konden goedkoop worden gefinancierd. Nu de rentecurve invers is en de 

obligatierentes aanzienlijk zijn gestegen, wordt de infrastructuursector mogelijk geconfronteerd met een 

herfinancieringsrisico op de korte termijn. De subsectoren zijn heterogeen en dit geldt ook voor de 

financieringsstructuur van individuele ondernemingen. Dit maakt bottom-upanalyse nog belangrijker. 

 

Een hogere reële rente leidt ook tot hogere rentelasten. Dit raakt vooral ondernemingen met een hoge 

schuldenlast die op korte termijn schulden moeten herfinancieren. Naast de directe impact krijgen sommige 

sectoren ook te maken met een indirecte impact: financieringskosten worden doorberekend en zullen de 

bestedingsruimte van klanten aantasten en in het verlengde daarvan de toekomstige groeikansen. 

 

Door de stijgende rentes zijn rentedekking en herfinancieringsschema belangrijk. Deze twee aspecten 

houden we scherp in de gaten. Criteria voor onze beleggingen zijn een hoge mate van rentedekking en een 

beperkte herfinancieringsbehoefte op de korte termijn. 

 

Grafiek 2: Schuld Niveaus En Herfinancieringsschema Van De Portfolio 

  
 

Bron: Kempen, FactSet, oktober 2022 

5

5,2

5,4

5,6

5,8

Portfolio (gemiddeld
gewogen)

Index

netto schuld / EBITDA

0%

5%

10%

15%

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Vervaldatum van langlopende schulden %

Portfolio Index



Bl adz i j de  4  

 

Rendementsontwikkeling 

Met een negatief rendement van 2,1% in het derde kwartaal deed onze strategie het 80 bp beter dan de 

index. Over de eerste negen maanden van 2022 behaalde de strategie een positief rendement van 2,4% 

(voor aftrek van vergoedingen en kosten, in EUR), terwijl de wereldwijde aandelenmarkten terrein moesten 

prijsgeven (de MSCI All Country World Index verloor 13% in EUR). Dit illustreert het defensieve karakter van 

de sector en de diversificatievoordelen van de beleggingscategorie in de portefeuille van beleggers. 

 

Het rendement van de strategie sinds het begin van het jaar is hoger dan de 1,3% van de benchmark, de 

FTSE Global Core Infrastructure 50/50. Gemeten vanaf de oprichting ruim drie jaar geleden presteert de 

strategie duidelijk beter dan de benchmark (11,9% geannualiseerd en voor aftrek van vergoedingen en 

kosten versus 9,4%). 

 

Rendementsbijdragen op aandelenniveau 

 

In het derde kwartaal van 2022 leverde Cheniere (+33%) een aanzienlijke positieve bijdrage aan het 

rendement. Dit was te danken aan de gestegen aardgasprijzen als gevolg van de energiecrisis. De 

onderneming stelde de vooruitzichten opnieuw naar boven bij. Twee andere portefeuillenamen die waarde 

toevoegden, waren 1) Rumo (+21%) dat haar Braziliaanse spoorbedrijf sterk zag presteren, gesteund door 

de export van landbouwproducten, en 2) West Japan Railway (+12%) dat profiteerde van goede resultaten 

en de aankondiging door de Japanse regering dat alle reisbeperkingen werden opgeheven en de situatie 

van voor de covid-19-pandemie weer van kracht werd. 

 

De grootste negatieve bijdragen aan het relatief rendement kwamen van 1) Jiangsu Expressway (-15%) dat 

gebukt ging onder het sentiment ten aanzien van de groei van de Chinese economie en de lockdowns in 

China, 2) Malaysia Airports (-14%) dat in de zomer nog verlies leed door het uitblijven van het herstel (het 

internationale reizigersverkeer bedroeg in juli slechts 35% van het niveau van 2019) en de onzekerheid op 

het vlak van regelgeving, en 3) CSX (-19%) dat te lijden had van stakingen en aanhoudende problemen met 

treindiensten, terwijl de CEO eerder dan verwacht terugtrad (dit riep vragen op over de toekomstige 

bedrijfsvoering). 
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Bronnen: Kempen, Factset, BNP. Gegevens per 30-9-2022. De cijfers geven het brutorendement weer; het effect van de beheervergoeding en 

kosten is hierin niet verwerkt. De hoogte van vergoedingen en kosten hangt af van de betreffende productstructuur en is van invloed op het 

nettorendement. 

* De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

** 2 januari 2019 – 30 juni 2022, geannualiseerde cijfers.  



 
 

 

Disclaimer 

De standpunten in dit document kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is 

niet verplicht om de inhoud van dit document bij te werken. Als vermogensbeheerder kan KCM beleggingen hebben, in het algemeen ten behoeve van 

derden, in financiële instrumenten die in dit document worden genoemd en het kan het op elk moment besluiten om over te gaan tot koop- of 

verkooptransacties van deze financiële instrumenten. 

 

De informatie in dit artikel dient uitsluitend ter informatie. Dat betekent dat het geen beleggingsadvies bevat, geen beleggingsaanbeveling, geen onderzoek 

of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of verkopen en het dient ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd 

op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we stellen niet dat die accuraat of volledig is en dat er als zodanig op moet worden vertrouwd. 

 

De standpunten in dit artikel zijn onze huidige standpunten vanaf de datum die in dit document wordt weergegeven. Dit document is onafhankelijk van het 

bedrijf geproduceerd en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM. 

 

KCM heeft een licentie als beheerder van verschillende UCITS en AIF’s om beleggingsdiensten te verlenen en staat onder toezicht van de Nederlandse 

Autoriteit Financiële Markten. 

 


