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Economische
context

In
het
vorige
kwartaalverslag hadden
we aangegeven dat de
voornaamste risico’s voor
de
wereldeconomie
geopolitieke
risico’s
waren
die
een
energiecrisis
konden
veroorzaken, de stijgende
inflatie en de monetaire
politiek van de centrale
banken.
Alle drie aangehaalde
risico’s lijken zich te
voltrekken, waardoor het
IMF haar verwachtingen
voor de wereldeconomie
fors neerwaarts heeft
bijgesteld. Zo werd de
groei voor 2022 herzien
naar 3,6%, waar in januari
het IMF nog uitging van
4,4% groei en in oktober
zelfs een groei van 4,9%
verwachtte in 2022.

US
3,7%

Europe
2,8%

China
+4,4%

Japan
2,4%

Verwachte economische groei in % in 2022 (IMF)
Sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari startte, heeft de oorlog
een centrale rol in de verwachtingen omtrent de evolutie van de
wereldeconomie. De eerste constatering is dat de oorlog veel langer aansleept
dan in het begin verwacht werd. De hardnekkige weerstand van Oekraïne en
het gebrek aan succes van de Russische strijdkrachten heeft als gevolg dat de
oorlog blijft aanslepen, en naast de humanitaire gevolgen ter plaatse ook
belangrijke gevolgen heeft voor de rest van de wereld.
In haar update van april heeft het Internationaal Monetair Fonds haar
verwachtingen voor de wereldeconomie fors neerwaarts bijgesteld. De
wereldwijde groei zal naar verwachting vertragen van naar schatting 6,1 % in
2021 tot 3,6 % in 2022 en 2023. Dit is 0,8 % en 0,2 % lager voor 2022 en 2023
dan in januari werd voorspeld. Verwacht wordt dat de mondiale groei na 2023
zal teruglopen tot ongeveer 3,3% op middellange termijn. Door de oorlog
veroorzaakte stijgingen van de grondstoffenprijzen en een bredere prijsdruk
hebben geleid tot inflatieprognoses voor 2022 van 5,7 % in de ontwikkelde
economieën en 8,7 % in de opkomende markteconomieën en de
ontwikkelingslanden.
De oorlog leidt enerzijds tot een vertraging van de groei van de wereldeconomie
en tegelijk tot een hogere inflatie door de stijging van grondstofprijzen en
energieprijzen. Bovendien knippen steeds meer landen en bedrijven de banden
door met Rusland, wat uiteraard een negatief economisch effect heeft. Ook de
corona pandemie blijft de wereldeconomie beïnvloeden. Hoewel in veel landen
de acute fase van de crisis achter de rug is blijft de ziekte heel wat slachtoffers
maken. Daarnaast zorgt ook het nultolerantiebeleid in China voor economische
problemen. De lockdowns van belangrijke economische steden zorgen voor bij3

komende problemen in de toeleveringsketens van talloze bedrijven en sectoren. De risico’s blijven bovendien
erg groot. Zo zou een nieuwe, gevaarlijke variant van het coronavirus uiteraard een bijkomende impact kunnen
hebben, net als een eventuele escalatie van het conflict in Oekraïne.
Het moge duidelijk zijn dat de economische context in enkele maanden tijd
drastisch is gewijzigd waarbij de inflatie extreem hoge niveaus heeft bereikt
terwijl de economische groei vertraagt. Het is dan ook weinig verrassend
dat de financiële markten tijdens het afgelopen kwartaal zijn gedaald. De
vraag is hoe de situatie van hieruit verder zal evolueren.
Een belangrijk element hierbij is uiteraard hoe het conflict met Rusland zal
evolueren. De oorlog in Oekraïne heeft immers een hoge kostprijs, zowel
op humanitair vlak, als economisch. Het lijkt ons waarschijnlijk dat Rusland
bij de inval had verwacht dat het conflict van beperkte duur zou zijn. Hoe
langer de oorlog duurt, hoe zwaarder de kostprijs. Mede door de
wapenleveringen vanuit het Westen, slaagt het Oekraïnse leger er in om
niet alleen stand te houden, maar het Russische leger ook aanzienlijke
verliezen te laten lijden. Dat heeft geleid tot een wijziging van de
doelstellingen van Rusland en de terugtrekking van de Russische troepen rond Kiev. Ook het verlies van een
van de machtigste oorlogsbodems van Rusland, de Moskva, geeft aan dat Rusland een hoge prijs betaalt voor
de oorlog. Door de Westerse veroordeling van de Russische inval en de economische sancties die deze
geallieerde landen Rusland opleggen is Rusland vandaag het meest gesanctioneerde en geïsoleerde land ter
wereld geworden. Ook heel wat Westerse bedrijven trokken weg uit Rusland of doen voorlopig geen zaken
meer met Rusland. Bovendien is de economie van Rusland voor 70% afhankelijk van olie en gas, waarbij vooral
Europa de grootste afnemer is. Door het conflict wil Europa haar afhankelijkheid van Russisch gas met twee
derde verminderen tegen het einde van dit jaar. Dat wil ze doen door meer in te voeren vanuit de VS en NoordAfrika. Makkelijk zal dat niet worden. Immers, de Algerijnse productie is de afgelopen jaren gestagneerd door
onderinvesteringen en het is onduidelijk hoeveel en hoe snel de capaciteit kan worden verhoogd. Ook de
Noorse productie kan moeilijk worden verhoogd, hoewel Denemarken wel tijdelijk haar productie wil
verhogen. De Noorse regering heeft wel een aantal nieuwe vergunningen afgeleverd, maar deze moeten er
vooral voor zorgen dat het huidige productiepeil kan behouden blijven. De VS daarentegen kunnen wel extra
vloeibaar gas naar Europa sturen, maar zijn in het verleden niet altijd een betrouwbare leverancier gebleken.
De Amerikaanse schepen leveren doorgaans hun gas, waar de prijzen het hoogste zijn. Er werd echter een
akkoord gesloten om de levering vanuit de VS met 15 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas te verhogen,
hoewel significant, vertegenwoordigt deze verhoging slechts 10% van wat Rusland aan Europa levert.
Anderzijds leidt de huidige crisis ertoe dat versneld geïnvesteerd zal worden in de energietransitie. Polen heeft
het plan opgeborgen om tijdelijk over te schakelen van steenkool- naar gascentrales alvorens naar
hernieuwbare energie te switchen. Polen blijft iets langer teren op een voorraad eigen steenkool, om dan in
één adem over te schakelen op hernieuwbare energie. Het land bouwt daarvoor grote windmolenparken in
de Baltische zee. Ook Denemarken wil de productie van zonne- en windenergie verviervoudigen tegen 2030.
Op langere termijn kan deze crisis dus de omvorming van Europa versnellen, maar op korte termijn zijn de
risico’s niet gering. De komende maanden zullen cruciaal zijn. Indien Rusland de oorlog kan doen aanslepen,
kan het nog een flinke duit verdienen aan de hoge energieprijzen, aangezien Europa niet meteen zonder
Russisch gas kan. Indien Rusland toch de gaskraan dicht draait stort het Europa in een zware recessie.
Idealiter zou het conflict met Rusland op diplomatieke wijze moeten worden opgelost. Hoe langer het conflict
aansleept, hoe groter de schade voor alle partijen. Verontrustend daarbij is dat er op dit ogenblik weinig
tekenen van beterschap zijn. Het Westen stuurt steeds meer militair materieel naar Oekraïne en Rusland voert
de oorlogsretoriek op. Desondanks lijkt ons een diplomatieke oplossing toch het meest waarschijnlijke
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scenario. Wat heeft Rusland uiteindelijk nog te winnen met de invasie in Oekraïne nu de verhoopte snelle
verovering niet is gelukt?
De hoge energie- en grondstofprijzen liggen mee aan de basis van de hoge inflatie. Toch zijn we van mening
dat de hoge inflatie in de komende maanden waarschijnlijk zal afnemen. Verschillende factoren zullen hierbij
een rol spelen. Om te beginnen is het zo dat de economische groei aanzienlijk vertraagt. Het
consumentenvertrouwen is bovendien teruggevallen tot het laagste peil van de afgelopen jaren. Dat kan de
druk op de arbeidsmarkt verminderen en de loon -prijsspiraal afremmen. Grondstof- en energieprijzen zijn
traditioneel erg volatiel. Na de sterke stijging van het afgelopen jaar zou een groeivertraging de prijzen naar
beneden kunnen brengen. Bovendien komt de vergelijkingsbasis in de komende maanden een stuk hoger te
liggen. Zelfs indien de grondstof- en energieprijzen zouden stabiliseren zou de inflatie moeten afnemen. We
verwachten niet dat de olie- en gasprijzen fors zullen dalen zolang het conflict met Rusland aansleept.
Daarentegen verwachten we in de komende maanden ook niet dat de energieprijzen fors zullen blijven stijgen,
tenzij Rusland natuurlijk de export naar Europa stopzet.
Het is bovendien erg moeilijk om de impact van de energieprijzen op de economie in te schatten. Het is alvast
wel zo dat de energieintensiteit de afgelopen 20 jaar wereldwijd gedaald is. De energie-intensiteit meet de
hoeveelheid energie die een land verbruikt per bruto binnenlands product, de belangrijkste maatstaf voor de
rijkdom van een land. De afgelopen 20 jaar is de energie-intensiteit met bijna 30% gedaald. Bovendien moet
door technologische innovatie de energie-intensiteit in de komende jaren nog veel sneller dalen om de
klimaatdoelstellingen te halen. De grondstofprijzen worden deels beïnvloed door de energieprijzen maar ook
door de vraag. Indien de economie afkoelt, zal de vraag afnemen en de prijzen waarschijnlijk ook. De
landbouwgrondstoffen zijn eveneens erg volatiel, mede omwille van het feit dat de hoge prijzen andere
producenten stimuleert om hun productie te verhogen.
Indien de inflatie zou afnemen en de economie zou vertragen, geeft dit ook aan de centrale banken de
mogelijkheid om hun monetaire politiek minder drastisch te moeten verstrakken. Bovendien zorgt de hoge
inflatie wel voor een verbetering van de overheidsschulden. Immers, dankzij de hoge inflatie zijn de inkomsten
toegenomen, terwijl de schulden en kosten in veel mindere mate zijn gestegen. Indien de hoge inflatie zou
afnemen zonder gepaard te gaan met een economische recessie zal deze korte periode van hoge inflatie
uitermate positief zijn voor de overheidsfinanciën. Wat de bedrijven en de huishoudens betreft, ze zijn het
jaar 2022 alvast ingegaan met een erg gezonde financiële situatie en hoge spaarbuffers, maar ook hier is het
erg belangrijk dat de inflatie snel afneemt. In Europa weegt bovendien de extreem sterke stijging van de
energieprijzen op de budgetten van de gezinnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
consumentenvertrouwen pijlsnel is gedaald. De particuliere consumptie zou dan ook aanzienlijk moeten
vertragen wat de economische groei zal doen afnemen.
Conclusie:
De economische context is de afgelopen maanden drastisch gewijzigd. De groei is snel aan het vertragen
terwijl de inflatie torenhoog is, waardoor een stagflatie dreigt. Dat is een bijzonder moeilijke context voor de
centrale banken. Toch verwachten we dat de inflatiedruk zal afnemen in de komende maanden en lijkt ons
een diplomatieke oplossing met Rusland het meest waarschijnlijke scenario. Gezien de gezonde financiële
situatie van bedrijven en gezinnen houdt de economie op korte termijn stand, maar het is essentieel dat de
situatie zo snel mogelijk normaliseert. De risico’s zijn immers aanzienlijk. Indien de inflatie niet afneemt en het
conflict met Rusland escaleert, riskeren we een zware economische recessie.
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FINANCIELE MARKTEN

FINANCIELE MARKTEN
Wereldwijde aandelenindices
(in lokale munt)
S&P 500
Eurostoxx 50
AEX
Hang Seng
Nikkei

Obligatiemarkt
Rente US Treasury 10 yr
Rente Duitsland Bund 10 yr
Rente België OLO 10 yr
Rente US Treasury 2 yr
Rente Duitsland Bund 2 yr
Rente België OLO 2 yr

perf 2019

perf 2020

perf 2021

perf 2022

28,9%
24,8%
23,9%
9,1%
18,2%

16,3%
-5,1%
3,3%
-3,4%
16,0%

26,9%
21,0%
27,7%
-14,1%
4,9%

-4,9%
-9,2%
-9,2%
-6,0%
-3,4%

31/12/2019

31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

1,92%
-0,19%
0,10%

0,92%
-0,58%
-0,38%

1,51%
-0,18%
0,18%

2,35%
0,55%
1,02%

1,57%
-0,59%
-0,59%

0,12%
-0,71%
-0,58%

0,73%
-0,64%
-0,64%

2,33%
-0,07%
0,07%

Perf 2019

Perf 2020

Perf 2021

Perf 2022

22,7%
18,9%
6,3%

-21,5%
24,4%
25,8%

50,2%
-4,5%
26,5%

38,7%
6,6%
6,7%

Perf 2019

Perf 2020

Perf 2021

Perf 2022

2,2%
6,0%
3,1%
1,0%

-8,9%
-5,7%
-3,5%
-2,1%

7,4%
5,9%
-3,8%
9,4%

2,7%
-0,3%
-2,8%
2,9%

Grondstoffen
Olie Brent
Goud
Koper

Deviezen
evolutie vs euro
USD
GBP
YEN
YUAN
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Rendement Q1-2022 MSCI World Net Total Return in Eur -3,27 %

US -4,94%
(S&P500 index)

Nasdaq -15,15%

Europe -5,7%
(Stoxx600 index)

Russia -36%
(RTS index USD)

Japan -3,4%
(Nikkei index)
China -14,5% (Shenzen
CSI300 index)
Hong Kong -5,99%
(Hang Seng index)

Brazil +14,5%
(Bovespa index)

Grafiek 1: Rendementen wereldwijde aandelenmarkten in Q1-2022 in lokale munt (bron: Bloomberg)

Wereldwijd gingen de aandelenmarkten lager. Daar waar sinds midden 2020 het optimisme overheerste en
de verschillende regio’s een synchrone groei kenden, is de situatie drastisch gewijzigd vanaf eind 2021. Heel
wat onzekerheden wegen op de financiële markten, gaande van de zeer hoge inflatie, over de geopolitieke
crisis in Oekraïne en Rusland over de Chinese groeivertraging ten gevolge van hun nultolerantiebeleid inzake
de pandemie.
De almaar stijgende inflatie tot recordniveaus die we de afgelopen decennia niet meer gezien hebben,
brachten beleggers aan het twijfelen. De centrale banken hebben de sterke inflatieopstoot onderschat en
hollen nu achter de feiten aan. Vooral de Amerikaanse centrale bank heeft aangegeven snel de rentevoeten
te zullen optrekken om de inflatie terug te dringen. Hoewel heel wat centrale banken overgeschakeld zijn naar
een monetaire verstrakking, zoals onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Australië, blijft de
ECB daarentegen de mening toegedaan dat de inflatie veeleer van tijdelijke aard is. De inflatie in Europa is dan
wel tot 7,5% geklommen, maar de ECB gaat er van uit dat vooral de hogere energie- en grondstofprijzen de
inflatie hebben aangezwengeld en dat renteverhogingen weinig zullen veranderen aan de hoge energieprijzen.
De energieprijzen zijn zowat verdubbeld tegenover een jaar geleden, terwijl de prijzen van voedingsmiddelen
ook scherp gestegen zijn. Dit is het gevolg van de hoge transport- en productiekosten, met name de hogere
prijs van meststoffen, die gedeeltelijk verband houden met de oorlog in Oekraïne. De ECB wordt verwacht in
het najaar te starten met renteverhogingen.
De hoog oplopende inflatie resulteerde in een sterke stijging van de rentevoeten wereldwijd, wat zowel de
obligatie- als de aandelenmarkten schade berokkende. De aandelenmarkten vrezen het scenario van een
stagflatie, met lage economische groei en hoge inflatie. Stijgende rentevoeten hebben een negatieve impact
op de waardering van aandelen. Immers, de waarde van een aandeel wordt bepaald op basis van de
toekomstige winsten, die vervolgens verdisconteerd worden om zo een actuele waarde te bekomen. Hoe
hoger de rente, hoe lager de actuele waarde, en hoe meer de winsten in de toekomst liggen, hoe lager de
huidige waarde. Dat verklaart ook waarom groeiaandelen, waarvan de waarde meer berust op toekomstige
winsten, zwaarder getroffen werden door de beursmalaise. Zo zien we bijzonder grote verschillen tussen de
evoluties van diverse sectoren tijdens de afgelopen maanden. De best presterende sector is weinig verrassend
de energiesector die tijdens het eerste kwartaal met 33% steeg, gevolgd door de sector van de grondstoffen
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die met 4,29% steeg (in euro). De slechtst presterende sectoren waren de technologiesector, de telecom en
de duurzame consumptiegoederen.
Op regiovlak zien we wereldwijd aanzienlijke beursdalingen, waarbij Brazilië ditmaal de positieve uitzondering
op de regel was. De technologiebeurs Nasdaq verloor meer dan 15% en presteerde gevoelig slechter dan de
bredere S&P500 index. Ook de Chinese beurs behoorde tot de zwakkere beurzen na al een erg slecht 2021.
Een aanzienlijk deel van de economische activiteit in China heeft te lijden onder het beleid in de strijd tegen
de pandemie wat weegt op de Chinese aandelenmarkten. Daarnaast heeft China ook de regulering in tal van
sectoren verstrengt, wat eveneens een aanzienlijke impact heeft gehad op de beurs. Toch lijkt het ergste hier
achter de rug. Niet alleen voerde de Chinese centrale bank een versoepeling van het monetair beleid om de
economie te stimuleren, ook inzake de regulering van vooral de technologiesector zijn er signalen dat de
overheid geen verdergaande regulering meer zal doorvoeren. Dat is ook nodig aangezien de Chinese economie
in het eerste kwartaal nog met 4,8 procent groeide, maar maart toonde al tekenen van groeivertraging met
dalende huizenverkopen, stijgende werkloosheid, instortend toerisme en afnemende consumptie. China
streeft naar een groei van 5,5 procent dit jaar, maar veel economen denken dat dat onhaalbaar is geworden,
waardoor een soepele monetaire politiek in combinatie met een bedrijfsvriendelijker overheidsoptreden
welkom zou zijn.
Niet enkel de aandelenmarkten, maar ook de obligatiemarkten zijn gedaald tijdens het eerste kwartaal. De
daling was naar historische normen zelfs buitengewoon en de rentestijging ongemeen snel. Zo steeg de
Amerikaanse 10-jarige rente van 1,51% eind december tot 2,35% eind maart. De Duitse lange termijnrente
steeg eveneens van – 0,18% tot 0,55%. De Belgische 10-jarige rente steeg van 0,18% naar 1,02% op amper 3
maanden tijd. Ook in april bleef de rente verder stijgen. Het resultaat is dat de meest defensieve obligaties
werden opgezadeld met verliezen van meer dan 6% tijdens het eerste kwartaal en de verliezen nog verder
uidiepten tijdens de maand april. We zijn dan ook van mening dat aan de huidige rentevoeten
obligatiemarkten stilaan weer aantrekkelijker zijn geworden. Waar we vorig kwartaal nog uitgesproken
negatief stonden tegenover obligaties hebben we na de sterke daling het gewicht van obligaties in onze
portefeuilles opgetrokken. In de afgelopen maanden was er toch een bepaald type obligaties dat erg goed
presteerde, namelijk de inflatiegelinkte obligaties. Deze obligaties waren globaal genomen overwogen in onze
portefeuilles. Deze obligaties hebben wel stand gehouden in deze context van stijgende rentevoeten en gingen
licht hoger.

Grafiek 2: Spreads en Yields van kredietwaardige obligaties in euro
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Beheerscommentaar
MFP Raphael’s Ethical Choice fund
De beleggingsdoelstelling van het Sub-fonds is kapitaalaangroei op lange termijn te genereren door
wereldwijd te beleggen in aandelen met een focus op milieu, sociaal beleid en corporate governance (ESG).
De aandelenblootstelling kan evolueren tussen 0 % en 100 % en wordt aangepast in functie van de
marktomstandigheden door het gebruik van derivaten.
Het fonds MFP Raphael’s Ethical Choice daalde tijdens het 1ste kwartaal met 6,43 % (share class B).
Het eerste kwartaal wordt gekenmerkt door dalende aandelenmarkten, waarbij er grote verschillen zijn tussen
de sectoren onderling. De energiesector steekt met kop en schouders boven de andere sectoren uit terwijl de
waarde-aandelen aanzienlijk beter hebben gepresteerd dan de zogenaamde groeiaandelen. Ondanks de
moeilijke context heeft het fonds redelijk goed stand gehouden temeer daar het fonds een relatief belangrijk
gewicht heeft in de technologiesector en de groeiaandelen. Bovendien heeft het fonds een erg lage
blootstelling aan de olie- en gassector omwille van de focus op een hoge duurzaamheid.
Ondanks de algemene daling van de aandelenmarkten waren er een enkele aandelen die een positieve
evolutie optekenden. Zo steeg het Nederlandse Boskalis met bijna 27% over het derde kwartaal. De reden
voor de stijging ligt in een overnamebod dat gelanceerd werd door de hoofdaandeelhouder van Boskalis,
zijnde HAL Trust. Het bedrijf bezit reeds 45% van de aandelen van Boskalis en lanceerde een overnamebod
aan een koers van 32,5 euro per aandeel. Deze biedprijs lag zo’n 28% hoger dan de beurskoers op dat moment.
Dat lijkt een aantrekkelijke premie, maar onderschat de winstvooruitzichten op lange termijn. De
vooruitzichten van Boskalis zijn zowel op korte als op lange termijn uitstekend, en ondanks een moeilijke
periode die verschillende jaren duurde is Boskalis kerngezond. De omzet en winst is de afgelopen jaren gedaald
maar toch bleef Boskalis investeren in haar vloot en slaagde er tegelijk in om financieel gezond te blijven. Het
bedrijf heeft vorig jaar een kentering ingezet en boekte mooie resultaten. De groep is bijna schuldenvrij en
heeft een netto-kaspositie van meer dan 200 miljoen euro. We vinden het overnamebod veel te laag en
wensen hier niet op in te gaan.
Ook de farma-aandelen deden het globaal genomen aanzienlijk beter dan de brede markt. In onze portefeuille
wisten UCB (+7,08%) en Novo Nordisk (+2,82% in DKK) het kwartaal met positieve cijfers af te sluiten. UCB
publiceerde in februari uitstekende resultaten over het boekjaar 2021 met een omzetgroei van 8% en
winstgroei van 39%. Het bedrijf bevestigde ook haar doelstellingen tot 2025 van een gestage omzet- en
winstgroei. UCB kondigde verder de overname aan van het Amerikaanse biotechbedrijf Zogenix voor een
bedrag van 1,9 miljard dollar, waarmee het bedrijf haar epilepsiepijplijn versterkt. UCB beschikt over
verschillende medicijnen die positieve fase 3 testresultaten konden voorleggen. Aangezien dit jaar 2
belangrijke medicijnen hun exclusiviteit zullen verliezen, zal 2022 een overgangsjaar zijn, waarna UCB opnieuw
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moet aanknopen met een sterkere groei. Ook Novo Nordisk kende een goed kwartaal. Deze specialist in
diabetesbehandelingen en obesitas is actief in een segment waar veel groei is. Zo stegen omzet en winst over
heel 2021 waarbij de winst in het 4de kwartaal bijna 17% steeg. Diabetesbehandelingen vertegenwoordigden
in 2021 nog 80% van de omzet van Novo Nordisk, terwijl obesitas slechts 6% van de groepsomzet voor haar
rekening nam. Daarentegen bedroeg de groei van diabetes 13% aan constante wisselkoersen, terwijl de groei
van obesitas 55% bedroeg, waardoor het aandeel van obesitasmedicijnen snel toeneemt in de groepsomzet.
Dat bleek intussen ook uit de resultaten over het eerste kwartaal. De omzet kwam 24% hoger uit (+18% aan
constante wisselkoersen), terwijl de verkopen van obesitasmedicijnen met 119% toenam (+107% aan
constante wisselkoersen). Novo Nordisk trok haar verwachtingen voor 2022 op en gaat nu uit van een
omzetgroei van 10-14 % (constante wisselkoersen) en een operationele winstgroei van 9-13%.
Een andere opvallende naam bij de winnaars van afgelopen kwartaal is AB Inbev (+ 3,82 %). Het aandeel zit al
jaren in het sukkelstraatje op de beurs. De reden was een zware schuldenberg ten gevolge van de vele
overnames waarbij vooral de overname van het Zuid-Afrikaanse Sab Miller in 2016 bijzonder groot was. Het
gevolg was dat AB Inbev moeite heeft gehad om de zware schuldgraad af te bouwen. Begin 2020 lag deze nog
op 4,8 x de operationele winst, maar eind 2021 was de schuldgraad dan toch gedaald tot 3,96. Bovendien
heeft het bedrijf de afgelopen jaren haar schulden aan lage rentevoeten vastgeklikt op lange termijn. Hierdoor
zijn er de komende 5 jaren geen zware schuldvervaldagen. Tijdens de pandemie leed AB Inbev ook onder de
vele lockdowns en de sluiting van horecazaken, waarbij de omzet en winst in 2020 terugvielen. In 2021 volgde
een herstel waarbij de omzet bijna 16% steeg en boven de omzet van het precoronajaar 2019 uitkwam. Ook
de winst kende een flinke groei, maar blijft wel nog achter tegenover de precoronaperiode. De brouwer kent
opnieuw geen makkelijke context gelet op de stijgende grondstofprijzen, maar toch zien we sinds het
aantreden van de nieuwe CEO in de zomer vorig jaar een kentering in het koersverloop van de brouwer.
Sindsdien heeft AB Inbev haar strategische plannen bekend gemaakt en streeft op middellange termijn naar
een groei van de operationele winst tussen 4% en 8%. Het aandeel heeft de afgelopen maanden merkelijk
beter gepresteerd dan de brede markt.
Bij de tegenvallende koersontwikkelingen valt de prestatie op van Inditex, de moeder boven ketens zoals Zara,
Bershka en Pull&Bear. Het bedrijf kende in 2020 een forse daling van omzet en winst, waarbij de winst die in
2019 meer dan 3,6 miljard euro bedroeg terugviel tot 1,1 miljard euro in 2020 door onder meer de vele
sluitingen van hun winkels, wat gezien de context nog steeds een behoorlijk sterk resultaat is. In 2021 draaide
Inditex echter terug op volle toeren en haalde een omzet die zelfs licht hoger uitkwam dan in 2019 terwijl de
netto-winst op 3,24 miljard euro uitkwam. Het aandeel van de online verkopen bedroeg meer dan 25% van de
totale omzet en Inditex dikte de liquiditeiten op haar balans aan tot ruim 9,3 miljard euro. Ook 2022 werd met
een forse groei ingezet aangezien de omzet 33% hoger was in de periode tussen 1 februari en 13 maart in
vergelijking met het jaar voordien en ook 221% hoger dan in pre-coronajaar 2019. Ondanks deze sterke cijfers
viel Inditex terug tot het laagste peil in ruim 5 jaar tijd in lijn met een daling van de hele sector. De waardering
van het aandeel op basis van de koers/winst verhouding noteert op het laagste peil in meer dan 10 jaar. De
markt maakt zich zorgen over de galopperende inflatiecijfers waardoor Inditex mogelijks haar prijzen zal
moeten verhogen. Het zal dan ook een moeilijke evenwichtsoefening worden om de marges te beschermen
zonder de vraag te schaden terwijl de koopkracht van gezinnen onder druk staat. Inditex heeft verder ook haar
activiteiten in Rusland opgeschort, terwijl Rusland toch zo’n 8,5% van de winst vertegenwoordigt. Bovendien
staat de concurrentie niet stil, zoals de sterke groei van het Chinese Shein aantoont, dat spotgoedkope kleding
uitsluitend online verkoopt, hoewel de reputatie van dat bedrijf bijzonder bedenkelijk is. Ook de
managementwissel aan de top van het bedrijf zorgt voor wat nervositeit bij de beleggers. We blijven echter
overtuigd van de buitengewone kwaliteit van deze onderneming. Ook op het vlak van duurzaamheid versnelt
Inditex haar inspanningen. Afgelopen jaar namen de kledingstukken met het ‘Join Life’ label 47% van de totale
collectie voor hun rekening. De kledingstukken met dit label gebruiken duurzamere materialen en
fabricatieprocessen. Tegen 2025 moet het aandeel van duurzame grondstoffen zoals katoen, linnen en viscose
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nog verder toenemen. Op het vlak van hun energieconsumptie bedroeg het aandeel van hernieuwbare energie
91% terwijl de doelstelling voor 2022 100% bedraagt. Inzake de uitstoot van broeikasgassen heeft inditex de
doelstelling om tegen 2040 CO2 neutraal te zijn.
Ook Deutsche Post kende na een uitstekend 2021 een moeilijk jaarbegin. Het aandeel verloor meer dan 21%
in het eerste kwartaal, opnieuw omwille van de stijgende energieprijzen en economische groeivertraging.
Nochtans presteert Deutsche Post bijzonder goed zoals bleek uit de resultaten van het eerste kwartaal.
Concreet steeg de omzet van het bedrijf tijdens het eerste kwartaal met 19,8% wat resulteerde in een
operationele winstgroei van 13% en een netto-winstgroei van 13,5%. De context is uiteraard uitdagend met
een lagere economische groei wereldwijd, de sterke inflatiestijging en de lockdowns in China. Bovendien was
de groei in e-commerce bzijzonder sterk gestegen tijdens de pandemie terwijl we dit jaar een zekere
normalisering krijgen, al blijft op langere termijn e-commerce een groeimotor. Ondanks deze moeilijkheden
draait Deutsche Post bijzonder goed. Om te beginnen is de blootstelling aan Rusland erg beperkt en werden
Russische activa afgeschreven tijdens het eerste kwartaal. De toestand in China is van tijdelijke aard en
wanneer de coronamaatregelen zullen worden versoepeld, verwacht Deutsche Post een herstelbeweging. De
structurele groei van e-commerce blijft positief en zal dus ook in de toekomst een winstmotor blijven. Wat de
inflatie betreft heeft Deutsche Post in haar verschillende activiteiten veelal clausules die haar toelaten om
kostenstijgingen door te rekenen aan haar klanten. Zo kon DHL Express bijvoorbeeld brandstoftoeslagen
aanrekenen, hoewel er wel een vertraging zit op het aanrekenen van deze toeslagen. In de divisie DHL Global
Forwarding, dat onder meer luchtvracht en zeevracht omvat, wint het bedrijf marktaandeel. Bovendien heeft
Deutsche Post op het einde van het eerste kwartaal de transporteur Hillebrand overgenomen voor een bedrag
van EUR 1,5 miljard. Hillebrand is vooral gespecialiseerd in het vervoer van dranken, bieren, wijnen en andere
vloeistoffen. Het aandeel noteert aan een koers/winst verhouding van minder dan 10. Ook op het vlak van
duurzaamheid blijft Deutsche Post een van de meest performante bedrijven. Zo heeft het bedrijf ook een
contract met Neste om duurzame vliegtuigbrandstof te leveren waarbij Deutsche Post tegen 2030 dat het
aandeel duurzame brandstof meer dan 30% uitmaakt. Het bedrijf wil tegen 2050 haar broeikasgasemissies
naar nul herleiden. De zogenaamde ESG doelstellingen wegen trouwens voor 30% door in de berekeningen
van bonussen voor het management.
Inzake duurzaamheid van de portefeuille levert 70 % van de omzet van de bedrijven in portefeuille een
positieve bijdrage aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Inzake
duurzaamheid heeft het fonds de maximale score bij Morningstar van 5 wereldbollen en noteert het bij de
top 4% van meest duurzame fondsen. Het fonds heeft ook een lage Morningstar Carbon risk score wat
aangeeft dat het fonds goed gepositioneerd is voor de energietransitie.

MFP Best Strategies fund
De beleggingsdoelstelling van het Sub-fonds is een meerwaarde te genereren over een middellange termijn
horizon met lagere volatiliteit dan de brede aandelenmarkten. Het Sub-fonds behaalt zijn
beleggingsdoelstelling door te investeren in meerdere alternatieve strategieën, waaronder, maar niet beperkt
tot Long/Short, Relative Value, Event Driven, Global Macro en Tail Risk Hedging.
MFP Best Strategies fonds heeft tijdens het eerste kwartaal een negatief rendement gerealiseerd. Het fonds
daalde met -6,49 %.
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Gewicht Q1 - 2022
Cash

9,35%

Tail Risk Hedge

0,00%

Global Macro

0,00%

Rela?ve Value

23,47%

Long/Short Credit

0,00%

Long/Short Equity

40,55%

Event Driven

26,63%
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-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

Ne/o-contribu5e Q1 2022: -6,45%
Cash
Tail Risk Hedge
Global Macro
Rela8ve Value
Long/Short Credit
Long/Short Equity
Event Driven
-4,50%

-4,00%

-3,50%

-3,00%

-2,50%

-2,00%

Patronale Life Future Stability
Patronale Life Future Stability fund is een intern collectief beleggingsfonds voor de belegger die op zoek is naar
een duurzame belegging met een stabiel rendement. De doelstelling van het fonds is om over de aanbevolen
minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Het fonds heeft een balanced
risicoprofiel en behaalt zijn beleggingsdoelstelling door te investeren in passieve indexfondsen. Het fonds
wordt actief beheerd en hanteert een maandelijkse herbalancering.
Het fonds Patronale Life Future Stability ging tijdens het eerste kwartaal lager en daalde 5,14%.
In maart voerden we een aantal belangrijke wijzigingen
door. Op het vlak van obligaties bouwden we de
obligaties van emerging markets af evenals de dollarobigaties. Ook de inflatiegelinkte obligaties werden
afgebouwd na de sterke prestatie die ze tot dusver
realiseerden. De obligaties in euro, zowel overheids- als
bedrijfsobligaties werden dan weer verhoogd, na de
sterke daling die ze hadden opgetekend. We zijn van
mening dat aan de huidige rentevoeten er terug meer
waarde is gevloeid in deze obligatiecategorie.
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Op het vlak van aandelen verlaagden we eveneens het gewicht van de groeilanden, maar voegden een aantal
themagebonden trackers toe aan de portefeuille, zoals de iShares Digital Security, de iShares Global Timber &
Forest en de Invesco Coinshares Global Blockchain. Ook de waardeaandelen werden verhoogd via de tracker
S&P US Dividend Aristocrats, die dit jaar een flinke stijging kon optekenen.

Rendementen beheer
Jan

Feb

Individuele aandelen (min. 500K)

-6,1%

-4,8%

2,9%

-8,1%

MFP Best Strategies Fund A ACC

-3,2%

-1,7%

-1,7%

-6,5%

MFP Raphael’s Ethical Choice Fund A ACC

-4,1%

-4,8%

2,7%

-6,3%

MFP Raphael’s Ethical Choice Fund B ACC

-4,2%

-4,9%

2,6%

-6,4%

Options risk budget 5%

-3,7%

-3,6%

-1,6%

-8,7%

PL Future Stability

-2,2%

-2,7%

-0,3%

-5,1%

Fonds dédiés defensive

-1,8%

-2,3%

1,1%

-3,0%

Fonds dédiés balanced

-5,1%

-3,1%

1,4%

-6,7%

Fonds dédiés dynamic

-7,4%

-3,0%

2,8%

-7,6%

ETF defensive (maandelijkse herbalancering)

-1,8%

-2,4%

0,6%

-3,6%

ETF balanced (maandelijkse herbalancering)

-2,5%

-2,9%

0,5%

-4,9%

ETF dynamic (maandelijkse herbalancering)

-3,9%

-2,6%

1,1%

-5,3%

ETF dynamic Plus (maandelijkse herbalanc.)

-4,2%

-2,5%

1,3%

-5,3%

Onelife Monetary Strategy Plus

-0,1%

-0,1%

-0,1%

-0,3%

Kolom1

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

2022

De rendementen van MFP-fondsen, PL Future Stability, Onelife Mondetary Plus en de optiestrategie zijn
nettorendementen na kosten.
De rendementen van de individuele aandelen en de fonds dédiés zijn bruto-rendementen.

13

Invest4Growth Asset Management Ltd.
Bovenbosstraat 26
3053 Haasrode
Belgium
Tel: +32 (0)2 880 05 38
info@i4gam.com
Website : www.i4gam.com

14

