
 

 

Rusland - Oekraïne conflict 
M A C R O  U P D A T E  M A R C H  2 0 2 2  

  
 

‒ Eensgezind Westen is bereid tot vergaande sancties tegen Rusland  

‒ Energie-export Rusland tot op heden uitgezonderd van sancties 

‒ Economie Europa: grotere exposure naar conflict dan andere ontwikkelde markten  

‒ Verdere verslechtering marktsentiment door energietekorten niet ons basisscenario 

‒ Europese economie had sterk momentum, kan de eerste klap opvangen 

 

 

 

Donderdag 24 februari besloot president Poetin 

(Rusland) tot een algehele invasie van Oekraïne. 

Dit was op dat moment het donkerste scenario 

van strategen en analisten. Na een eerste 

schrikreactie op beurzen herstelden deze op 

vrijdag 25 februari toen de eerste sancties vanuit 

het Westen als gering werden beschouwd. Dit 

beeld is gedurende de afgelopen dagen echter 

volledig gekanteld: het Westen, dat sneller en 

eensgezinder optrad dan verwacht, is bereid tot 

vergaande sancties, ook wanneer hier negatieve 

gevolgen voor de eigen economieën aan 

verbonden zijn. De hoop op de-escalatie van het 

militaire conflict is momenteel gering. De 

lichtpuntjes zijn de onderhandelingsgesprekken 

tussen Rusland en Oekraïne en dat China heeft 

aangegeven te willen bemiddelen tussen de twee 

landen. 

VERGAANDE SANCTIES TEGEN RUSLAND 

Er zijn zware economische sancties opgelegd aan 

Rusland. Het doel van de sancties is Russische 

toegang tot internationale kapitaalmarkten te 

bemoeilijken, export van technologisch 

strategische goederen aan banden te leggen en 

de Russische economie schade toe te brengen. 

Naast restricties voor staatsbedrijven, bepaalde 

sectoren en Russische banken, zijn de 

voornaamste sancties het afsluiten van een 

zevental Russische banken van het internationale 

betalingssysteem SWIFT en het bevriezen van 

valutareserves van de Russische centrale bank 

die in het Westen zijn gestald (ca. 60-70% van het 

totaal). 

 

 

Door het afsluiten van SWIFT is een aantal 

Russische banken niet, tot nauwelijks, in staat 

internationale betalingen uit te voeren waardoor 

het moeilijk wordt voor Russische bedrijven om 

goederen in- en uit te voeren. De uitsluiting van 

SWIFT treedt op 12 maart in werking. 

 

Een belangrijke uitzondering zijn de 

energietransacties, die wel mogelijk blijven. 

Hierdoor komen de energieleveringen van 

Rusland aan Europa, in theorie, niet direct in 

gevaar. De huidige maatregelen treffen vooral de 

Russische economie en in mindere mate de 

eurozone. De geschatte impact bedraagt -0,5 tot 

-1% van het reëel BBP van de eurozone. De 

economie is in staat om deze eerste economische 

klap van het conflict op te vangen gegeven dat, 

door verdere heropening van de economie na de 

coronapandemie, de verwachte groei voor de 

eurozone voor 2022 circa +4% was. De 

economieën van de VS, de Pacifische regio en 

opkomende markten zijn in mindere mate 

blootgesteld aan dit conflict, buiten hogere prijzen 

voor grondstoffen en mogelijke verstoringen in 

aanvoerketens. Verder is de kans op financiële 

systeemrisico’s beperkt, ondanks dat enkele 

banken met een grotere blootstelling naar de 

Russische economie harder worden geraakt. 

 

Er dient echter aangetekend te worden dat de 

onzekerheden groot zijn. Ontwikkelingen tussen 

Rusland en Oekraïne volgen elkaar snel op, 

evenals de sancties vanuit het Westen. De 

economische schade zou groter kunnen uitvallen, 

afhankelijk van de duur en de schaal van het
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 conflict. Europa is, doordat het 40% van haar gas 

en 20% van haar olie importeert uit Rusland, in 

grotere mate afhankelijk van Rusland. Zeker 

omdat de gasmarkt vooral een regionale markt is 

en de huidige gasvoorraden in Europa laag zijn.   

De prijs voor gas in Europa en de olieprijs zijn de 

afgelopen dagen hard opgelopen uit angst voor 

verminderde levering door Rusland. De olieprijs is 

sinds vorige week met 20% gestegen en de 

Europese gasprijs is meer dan verdubbeld. De 

levering van gas door Rusland is tot op heden op 

niveau gebleven. In het verleden is Rusland altijd 

haar energieleververplichtingen nagekomen, ook 

tijdens de Koude Oorlog en annexatie van de Krim 

in 2014. Daarbij heeft Rusland baat bij een 

positieve handelsbalans, door het exporteren van 

energie, juist nu de reserves van de Russische 

centrale bank zijn bevroren. Toch valt niet uit te 

sluiten dat het deze keer anders loopt en 

energieleveringen wel in het gedrang komen. Ook 

Europa zou de politieke beslissing kunnen nemen 

om niet langer Russische energie in te voeren, 

ondanks de economische prijs. 

 
EUROPESE GASVOORRADEN (IN TWH) ZIJN LAAG 

Bron: AGSI+, OECD, Van Lanschot Kempen 

Indien Rusland besluit tegenmaatregelen te 

nemen door energieleveringen naar Europa te 

verminderen, dan leidt dit tot substantieel hogere 

inflatie (geschatte impact van circa 2%), minder 

productie vanuit energie-intensieve industrieën in 

Europa, een lager consumentenvertrouwen en 

krappere financiële condities. In een dergelijk 

scenario kan de economische schade voor de 

eurozone naar schatting oplopen tot 2 á 3% van 

het reële BBP.  

VOORZICHTIGE VLUCHT NAAR VEILIGE 
HAVENS 

De vewrdere escalatie van het conflict en 

verzwaarde sancties voor Rusland hebben impact 

gehad op financiële markten. Sinds de toespraak 

van president Biden (VS) op 11 februari, waarin hij 

aangaf dat een Russische invasie van Oekraïne 

zeer waarschijnlijk was, is met name de Europese 

beurs gedaald (-5,2% MSCI Europe in EUR). 

Ontwikkelde markten als geheel bleven beter 

liggen (-0,4% MSCI World in EUR), aangezien de 

VS en de Pacifische regio minder afhankelijk zijn 

van (energie van) Rusland.  

 

Categorieën die profiteerden waren de veilige 

haven goud (+8,5% in EUR) en grondstoffen 

(+15,2% in EUR). Rusland is, naast energie, ook 

een belangrijke exporteur van basismetalen en, 

tezamen met Oekraïne, van graan, maïs en 

zonnebloemolie.  

 

Categorieën die het zwaarder hebben gehad zijn 

staatsobligaties uit opkomende markten: 

genoteerd in USD (-3,2% in EUR unhedged) en 

genoteerd in lokale valuta (-5,3% in EUR 

unhedged). Deze categorieën hebben relatief een 

grotere exposure naar Rusland en Oekraïne 

(indien genoteerd in USD: 3% Rusland, 2% 

Oekraïne, indien genoteerd in lokale valuta: 6% 

Rusland) en de sancties die Rusland afsluiten van 

internationale kapitaalmarkten leiden ertoe dat 

de liquiditeit in de handel van Russische 

staatobligaties opdroogt.  

Naast de directe blootstelling naar Rusland en 

Oekraïne worden staatsobligaties uit opkomende 

markten geraakt door de vlucht naar veilige 

havens en zorgen hogere grondstofprijzen voor 

hogere inflatieverwachtingen in opkomende 

markten. 

 

De blootstelling naar Russische aandelen is 

beperkter (was 3% in MSCI Emerging Markets 

index op 11 februari, dit is nu teruggelopen naar 

1,5%). Oekraïense bedrijven maken geen 
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onderdeel uit van de opkomende markten indices 

van MSCI of FTSE Russell. MSCI, FTSE Russell en 

Stoxx hebben aangekondigd Russische aandelen 

uit de (opkomende markten) aandelenindices te 

verwijderen per 9 respectievelijk 7 en 18 maart. 

 

De bewegingen op obligatiemarkten in 

ontwikkelde markten waren gezien de 

geopolitieke onrust aanvankelijk beperkt. Sinds 

begin deze week is echter toch een daling van 

kapitaalmarktrentes zichtbaar. Zo daalde de 

Duitse tienjaarsrente, sinds afgelopen vrijdag, met 

circa 20 basispunten naar 0,02%. In de VS daalde 

de tienjaarsrente naar een niveau van 1,9% 

(vrijdag nog 2,0%) en was een vergelijkbare 

beweging zichtbaar in het VK (nu 1,3%, afgelopen 

vrijdag 1,5%). Hierdoor lieten staatsobligaties uit 

ontwikkelde markten alsnog hun toegevoegde 

waarde zien als functie van veilige haven in een 

beleggingsportefeuille. 

 
TIENJAARSRENTES VAN STAATSOBLIGATIES DALEN 

 

Bron: Bloomberg, Van Lanschot Kempen 

De Duitse kapitaalmarktrente daalde mede omdat 

beleggers verwachten dat de ECB voorzichtiger 

zal zijn met het afbouwen van het ruime monetaire 

beleid vanwege de politieke situatie en de 

economische consequenties daarvan. In dat geval 

wordt voorkomen dat de economie in de eurozone 

vanuit twee kanten zuurstof wordt ontnomen. Dit 

lijkt inderdaad waarschijnlijk, al is inflatie in de 

eurozone hoog en zullen hogere 

grondstoffenprijzen de inflatie op korte termijn 

verder opwaarts kunnen duwen. De kans dat de 

Fed, de Amerikaanse centrale bank, 

renteverhogingen zal uitstellen is een stuk kleiner. 

De economische afhankelijkheid richting Rusland 

is beperkt, de huidige inflatie is hoog, de 

arbeidsmarkt is krap en met mogelijk minder olie-

export vanuit Rusland geeft de olieprijs inflatie 

nog wat verdere steun. De kans op een 

beleidsrenteverhoging van 50 basispunten in 

maart lijkt echter te zijn afgenomen op basis van 

toespraken van bestuurders van de Fed. 

 

Financiële markten lijken met deze 

marktbewegingen de economische gevolgen en 

politieke risico’s van het Rusland-Oekraïne 

conflict in te prijzen, mede rekening houdend met 

de degelijke macro-economische vooruitzichten 

voor 2022 en prestaties van bedrijven. Financiële 

markten kunnen verder verslechteren indien er 

maatregelen worden afgekondigd waardoor de 

energieleveringen vanuit Rusland naar Europa in 

het gedrang komen, en daarmee ook de 

economische verwachtingen. Dit is echter niet ons 

basisscenario. 

 

 

 
MICHEL IGLESIAS DEL SOL 

Hoofdstrateeg 

michel.iglesiasdelsol@kempen.nl 

 

JORN VEENEMAN 

Beleggingsstrateeg 

jorn.veeneman@kempen.nl 

 

 

 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

jan-20 jul-20 jan-21 jul-21 jan-22

%

VS VK Duitsland

mailto:michel.iglesiasdelsol@kempen.nl
mailto:jorn.veeneman@kempen.nl


 
 

 

Disclaimer 

Dit document van Kempen Capital Management N.V. (KCM) 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 

KCM. 

KCM heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat a ls zodanig onder toezicht 

van de Autoriteit Financiële Markten.  

KCM wil uitdrukkelijk voorkomen dat de benchmarks die gebruikt worden in dit document gepubliceerd of beschikbaar worden gemaakt voor het publiek in 

de zin van de Benchmark verordening. Daarom is de informatie in dit document uitsluitend voor intern zakelijk en niet commercieel gebruik aan u ter 

beschikbaar gesteld. 

Gebruik van (de informatie uit) dit document anders dan voor de doeleinden als hierboven beschreven, is alleen geoorloofd na voorafgaande toestemming 

van KCM. 

 


