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– Rusland kiest definitief voor de militaire optie. In lijn met de speech van Vladimir 

Poetin van maandagavond is het zelfs de uitgebreide vorm hiervan. Met een 

aanval op geheel Oekraïne. 

– De VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk kondigden donderdagochtend direct 

verdergaande sancties aan. In een gezamenlijke aanpak beogen de lidstaten van 

de G7, de NAVO en de EU de Russische overheid, banken en staatsbedrijven af te 

sluiten van internationale kapitaalmarkten. Daarnaast wil men de export van 

technologisch strategische goederen naar Rusland aan banden leggen.

– Financiële markten reageren negatief. Veilige havens zoals Duitse staatsleningen 

en goud staan hoger. Hetzelfde geldt voor grondstoffen, met name energie. De 

olieprijs steeg met 7% en de gasprijs met ruim 30%.

– De gevolgen van het conflict op de economie en financiële markten hangen sterk 

af van de schaal en duur ervan, evenals de sanctiemaatregelen die over en weer 

ingesteld zullen worden. 

Reacties op financiële markten

Oekraïne – Rusland crisis
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Impact op grondstoffen

– Rusland is een belangrijke producent van grondstoffen in de wereld. Het risico

op verstoringen in de aanvoer van grondstoffen en prijsstijgingen is aanzienlijk.

– Europa haalt 40% van haar gasimport uit Rusland en 20% van haar olie-import

terwijl gasvoorraden in Europa en olievoorraden wereldwijd laag zijn.

– Veel hangt af van sancties en tegenmaatregelen vanuit Rusland. Beide partijen

zullen naar verwachting de kans op verstoringen in aanvoer zo klein mogelijk.

Europa en de VS om de negatieve economische gevolgen te voorkomen en

Rusland om de financiële gevolgen hiervan te vermijden.

– In het verleden is Rusland altijd gas blijven leveren, ook in periode met

geopolitieke spanningen zoals rond de annexatie van de Krim in 2014. Rusland

heeft nu wel aanzienlijke financiële buffers opgebouwd en de banden met China

als afnemer van gas aangehaald waardoor onzekerheid toeneemt.

– De spanningen resulteren in stijgingen van energieprijzen. Bij een verdere

escalatie hebben wij twee scenario’s opgesteld. De omvang van sancties en

tegenmaatregelen zijn daarbij bepalend.

1. Gematigde schok: prijzen van gas en olie stijgen resp. 40-50% en 20-25%

2. Ernstige schok: prijzen van gas en olie stijgen resp. 80-100% en 40-50%

Wij achten het eerste scenario waarschijnlijker vanwege de grote politieke

weerstand om in het ernstige scenario terecht te komen.

Lage voorraden maken prijzen gevoelig voor disrupties

Russische export (% van wereldwijde productie)
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Olie 12,1% Koper 4,3%

Gas 16,6% Aluminium 6,1%
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– Het Oekraïne-conflict raakt de Europese economie via handelsrelaties, bancaire 

blootstelling, financiële condities en economische onzekerheid. De grootste 

impact komt van oplopende energieprijzen met een wisselwerking met deze 

dimensies. 

– Europa betrekt circa 20% van de olie en 40% van het gas van Rusland. Elke 

verstoring van leveranties kan energieprijzen in Europa flink beïnvloeden. 

– In het gematigde scenario neemt de EU-inflatie naar verwachting met  1% toe 

naar 6% terwijl de economische groei afneemt met 1% richting 3%. In het ernstige 

scenario neemt de inflatie met 2% toe naar 7% terwijl de economische groei met 

3% afneemt naar 1%. 

– Met name in het ernstige scenario sijpelen de effecten door, bijvoorbeeld naar 

een lager consumentenvertrouwen en strengere financiële voorwaarden. Met 

name energie-intensieve industrieën zullen geraakt worden. 

– Hoewel dit ernstige scenario significante impact kan hebben is dit beduidend 

minder dan tijdens de oliecrisis van 1970. De Europese economie is minder 

energie-intensief geworden.

Scenario’s

Economische impact
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Handelsrelatie

De handelsrelatie van de EU met Rusland is beperkt en vertegenwoordigt circa 1,5% 

van het BBP. Voor de VS is dit slechts 0,1%. Deze volumes zijn gehalveerd sinds 2014, 

na de annexatie van de Krim. De omvang van de handel met Oekraïne is marginaal 

met 0,2% van het BBP. 

Handelsvolume EU-Rusland gehalveerd tussen 2014-2020

Handelsrelatie en bancaire blootstelling

Bron: IMF, DB, Kempen. De getallen zijn in miljarden $ en gemiddeld genomen over de jaren 2014-2020
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Bancaire relatie

– De blootstelling van Europese banken naar Rusland is de afgelopen tien jaar 

gehalveerd als percentage van uitstaande vorderingen. Met $75 miljard is dit nog 

0,7% in het derde kwartaal van 2021. 

– Oostenrijk, Italië en Frankrijk hebben de hoogste blootstellingen naar Rusland, via  

dochterondernemingen die tot de systeemrelevante banken van Rusland behoren.

Blootstelling (%) Europese banken naar Rusland

Bron: BIS internationale banking statistieken, DB
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Irakoorlog 2003: impact op MSCI World en S&P500 (in USD)

Golfoorlog 1990-1991: impact op MSCI World en S&P500 (in USD)

Geopolitieke crises – leiden veelal tot korte rimpeling

– Na het erkennen van onafhankelijkheid van de regio’s Loegansk en Donetsk is

het conflict verder geëscaleerd met een invasie van heel Oekraïne. Bij geopolitiek

gedreven nervositeit is het moeilijk te anticiperen op het verdere verloop. De

impact op economie en financiële markten hangt af van de schaal en duur van

het conflict.

– De geschiedenis leert echter dat de marktreactie initieel veelal hevig is maar

uiteindelijk relatief kort duurt. Na de eerste schok krijgen economische

fundamenten op een wat langere termijn (>3 maanden) doorgaans weer de

overhand.

– Ter illustratie, na 28 geopolitieke crises sinds de Tweede Wereldoorlog waarbij

de VS een rol speelde valt de impact op de S&P 500 doorgaans mee. Het

gemiddelde koersverlies ligt rond de 6%. De bodem van de correctie werd na

drie weken bereikt en in de drie weken erna vond volledig herstel plaats. Daarna

wordt de macro-economische trend weer bepalend.

Indexniveau (in USD), bron: Bloomberg, Kempen.

200

300

400

500

600

jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93

in
de

xn
iv

ea
u

Golfoorlog ingrijpen VS MSCI World S&P 500

600

800

1000

1200

1400

jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

in
de

xn
iv

ea
u

Irakoorlog

goedkeuring oorlog door congres VS

Toelichting



\ 6

Copy/Paste slides using 
option “Use Destination 

Renteontwikkeling: “veilige haven” versus inflatie

Positief op cyclus: heropening economie geeft buffer

– Het sentiment rond Rusland en Oekraïne domineert momenteel financiële

markten. De geopolitieke spanningen zullen nog aanhouden.

– De macro-economische ontwikkelingen en vooruitzichten waren positief. Deze

crisis zet voornamelijk druk op de vooruitzichten vanwege hogere energieprijzen.

Zoals geschetst gaan wij niet uit van een economische recessie.

– Inflatie is en blijft een zorgenpunt. Afhankelijk van de uiteindelijke invloed op

energieprijzen zal deze al snel een procentpunt hoger uitvallen. Wat de ECB gaat

doen is nog onduidelijk. Een pas op de plaats lijkt nu waarschijnlijker dan het

terugdraaien van het ruime monetaire beleid. Een afnemende vrees voor

renteverhogingen biedt dan enige compensatie.

– Geopolitieke gebeurtenissen zoals deze drukken zelden langdurig een stempel op

financiële markten. Uiteindelijk zijn het de economische en bedrijfsmatige

prestaties die doorslaggevend zijn. En die blijven degelijk.
Bron: Bloomberg, Kempen.
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Dit document van Kempen Capital Management N.V. (Kempen) wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. De 

informatie in dit document is niet compleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van Kempen. Kempen heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’sen ABI’sen

is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Uit dit document mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van 

Kempen.

Disclaimer


