
 

Uitsluitend voor beleggingsprofessionals 

Beheersverslag Q2-2022 

 
 

 

 

 

 

Invest4growth asset management ltd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 26-07-2022 
  



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

In 2022 vloeiden economische, geopolitieke, monetaire en inflatoire risico’s 
samen en zorgen voor een buitengewoon moeilijke economische context. Al 
deze verschillende risico’s kunnen verder evolueren zowel in positieve als in 
negatieve zin, waardoor de zichtbaarheid voor de komende 12 tot 24 maanden 
zeer beperkt is. Het Internationaal Monetair Fonds bevestigde deze constatatie 
in haar update van juli door niet enkel haar economische verwachtingen 
opnieuw neerwaarts bij te stellen, maar gaf daarbij ook aan dat er zelden zoveel 
onzekerheden in haar verwachtingen ingebakken zitten, waardoor de kans op 
een verdere neerwaartse herziening groot is.  
Waar het IMF in oktober vorig jaar nog uitging van een economische groei van 
4,9% in 2022 heeft ze in haar laatste verslag de verwachting teruggebracht tot 
een groei van 3,2%. De groeiverwachting voor de Amerikaanse economie werd 
tegenover de publicatie van april met 1,4% verlaagd (van 3,7% verwachte groei 
naar 2,3% verwachte groei in 2022). Voor Europa bedroeg de negatieve revisie 
1,2% (tot 2,6% groei), terwijl de Chinese groei met 1,1% werd verminderd (tot 
3,3% groei). In 2023 zou volgens het IMF de wereldwijde economische groei 
verder moeten afnemen tot 2,9%. Tegelijk stelde het IMF haar 
inflatieverwachtingen opwaarts bij en ziet ze de inflatie in 2022 klimmen tot 
6,6% in de ontwikkelde economieën en 9,5% in de opkomende markten.  
 
Wanneer we de verschillende regio’s onder de loep nemen, dan zien we enkele 
verschillen. De Amerikaanse economie heeft zowel tijdens het eerste kwartaal 
(-1,6%) als in het tweede kwartaal (-0,9%) een negatieve groei opgetekend, 
waardoor het land technisch gezien in een recessie zit. Officieel is dat (nog) niet 
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het geval omdat in de VS een comité hierover beslist, rekening houdend 
met verschillende economische parameters waaronder ook de 
werkgelegenheid. Nu is dit louter een technische discussie, in se is de 
economie wel degelijk gekrompen in het eerste halfjaar. De Amerikaanse 
inflatie is in juni gestegen tot een voorlopige piek van 9,1%, het hoogste peil 
in meer dan 40 jaar. Door de hoge inflatie lijkt alvast ook een zekere loon-
prijsspiraal op gang te zijn gekomen met het gemiddelde uurloon dat 5,1% 
hoger lag dan een jaar eerder. Met een werkloosheidsgraad dat de 
afgelopen maanden stabiliseerde op 3,6% blijft de arbeidsmarkt solide. We 
zien wel dat de druk op de arbeidsmarkt wat vermindert. Het tempo van 
nieuwe jobcreaties is aan het dalen, en ook de groei van de uurlonen nam 
licht af. Bedrijven worden blijkbaar wat voorzichtiger om mensen aan te 
werven hoewel ze nog niet overgaan tot ontslagen van personeel. Dat kan  

te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt waardoor bedrijven het moeilijk vinden om geschikt 
personeel te vinden en daardoor ook hun personeel willen behouden zelfs indien hun activiteit vertraagt. 
Werknemers hebben van hun kant hun loon wel zien stijgen, maar deze compenseert de stijging van de 
levensduurte niet gelet op de hoge inflatie, waardoor het beschikbaar inkomen in reële termen afneemt. Dat 
vertaalt zich ook in een afname van de spaarquote De spaarquote bereikte in 2020 een piek boven 33% en 
een tweede piek in 2021 ruim boven de 25% dankzij verschillende steunprogramma’s van de overheid. Ook 
een jaar geleden bedroeg de spaarquote nog zowat 10%. Dankzij de opgebouwde spaarbuffer, de stijging van 
de lonen en de hoge werkgelegenheid hebben de Amerikanen de inflatiestijging kunnen compenseren. Hoe 
langer de inflatie echter hoog blijft, hoe groter de economische impact in de komende maanden zal worden.  

 
Grafiek 1: US Spaarquote (bron Bloomberg) 
 
De Amerikaanse centrale bank heeft dan ook fors ingegrepen en sinds maart de rente opgetrokken met 2,25%. 
De Fed wil hiermee vermijden dat de inflatieverwachtingen op lange termijn gaan stijgen. De 
inflatieverwachtingen op 1 jaar zijn in juni immers gestegen tot een nieuw record van 6,8%.  
 
Europa van haar kant loopt enigszins achter op de Amerikaanse economie. De economische groei is nog steeds 
positief. Zo bedroeg de groei in het eerste kwartaal 0,5% en versnelde zelfs tot 0,7% in het tweede kwartaal. 
De versoepeling van Covid-19 gerelateerde beperkingen heeft positief bijgedragen aan de groei en ook de 
start van het toerisme levert zeker in Zuid-Europa een rugwind aan de economische groei. De inflatie 
daarentegen blijft ook in Europa erg hoog en steeg in juli opnieuw tot 8,9% voor de eurozone. Net als in de VS 
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stijgen de lonen in Europa, maar wel aanzienlijk minder dan de inflatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
het consumentenvertrouwen in juli tot een historisch dieptepunt is gezakt wat aangeeft dat de consumptie in 
de komende maanden zou moeten afnemen. Daarnaast wordt Europa in het bijzonder getroffen door een 
energiecrisis. Europa is immers erg afhankelijk van Russisch gas en betaalt nu een hoge prijs voor deze 
energieafhankelijkheid. Rusland laat steeds minder gas vloeien naar Europa waardoor de gasprijzen explosief 
zijn toegenomen. Amper 18 maanden geleden noteerde de Europese gasprijs nog tussen de 15 en 20 euro per 
megawattuur. In juli steeg de gasprijs tot boven de 200 euro per megawattuur. De hoge energieprijzen zijn de 
belangrijkste drijfveer van de hoge inflatie. Europa wil intussen haar gasvoorraden tegen november voor 80% 
gevuld hebben en streeft naar een daling van het gasverbruik met 15% tegen het einde van volgende winter. 
Europa betaalt dermate hoge prijzen om LNG-tankers naar Europa te brengen, waardoor deze gastankers 
veelal contracten elders in de wereld verbreken om hun gas tegen veel hogere prijzen in Europa te verkopen. 
Daardoor ontstaan er elders in de wereld ook leveringsproblemen. Uiteindelijk is er slechts één oplossing voor 
de energiecrisis. Europa moet de energietransitie versneld doorvoeren en inzetten op alternatieve 
energiebronnen. In die context is het begrijpelijk dat Europa ook kernenergie heeft opgenomen in de EU 
Taxonomy van groene activiteiten. Desondanks is de energieonafhankelijkheid niet op korte termijn te 
realiseren waardoor de komende jaren de energieprijzen hoog zullen blijven. Aangezien de hoge 
energieprijzen aan de grondslag van de hoge inflatie ligt, is het ook begrijpelijk dat de Europese Centrale Bank 
talmde om de rente te verhogen. Immers, de inflatie is niet zozeer het gevolg van een oververhitte economie. 
Met andere woorden, het verhogen van de rente lijkt dan ook niet het meest geschikte instrument om de 
inflatie te temperen, hoewel de centrale banken ook niet helemaal vrijuit gaan voor de hoge inflatie. Door de 
massale expansie van hun balans hebben de centrale banken de wereld overspoeld hebben met goedkope 
liquiditeiten, waardoor de inflatie ook makkelijker kan ontsporen. De ECB heeft uiteindelijk een eerste 
renteverhoging doorgevoerd van 0,5%, en heeft een nieuw instrument ontwikkeld, zijnde het “Transmission 
Protection Instrument” om de eenheid van haar monetair beleid te beschermen in de hele eurozone. Met dat 
instrument kan de ECB ingrijpen als de renteverschillen tussen de eurolanden ongewenst hoog zouden 
oplopen. Het blijft momenteel een erg vaag iets, aangezien het de ECB verboden is om overheidsschulden 
monetair te financieren terwijl er bovendien al sinds 2012 een gelijkaardig instrument is, dat weliswaar nooit 
werd gebruikt, namelijk de Outright Monetary Transactions (OMT). In ruil voor die steun moeten de landen 
dan wel overgaan tot bepaalde economische hervormingen.  

In China tenslotte zien we dan weer een andere dynamiek. China heeft tot op heden vastgehouden aan haar 
nultolerantiebeleid inzake Covid-19. Zo ging de miljoenenstad Shanghai in april in een strikte lockdown 
gedurende ruim 8 weken, waardoor de economie er quasi volledig tot stilstand kwam. Dat heeft een 
belangrijke impact op de Chinese economie en zorgt wereldwijd voor problemen in de aanvoerketens van heel 
wat bedrijven en sectoren. Daarnaast woedt er een stevige vastgoedcrisis in China. Veel 
vastgoedontwikkelaars kampen met zware financiële problemen waardoor vastgoedprojecten onafgewerkt 
blijven. De huizenverkopen namen in juli een forse duik van -40% tegenover vorig jaar en steeds meer 
Chinezen weigeren hun hypotheeklening nog af te betalen zolang hun huis of appartement niet afgewerkt 
wordt, waardoor de vastgoedontwikkelaars nog meer in financiële problemen komen. De economische groei 
in China is ten gevolge van bovenstaande factoren stilgevallen in het tweede kwartaal met amper 0,4% groei 
tegenover het jaar voordien. In tegenstelling tot de rest van de wereld is de inflatie in China geen probleem. 
De Chinese centrale bank kan dan ook een ondersteunend monetair beleid voeren. 

 
Conclusie: 
De economische context wordt gekenmerkt door een buitengewone mate van onzekerheid, met een 
combinatie van geopolitieke en economische factoren die moeilijk te voorspellen zijn. De angst op de 
financiële markten is wat afgenomen dankzij goede bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal. Toch zijn we 
van mening dat de risico’s voor de toekomst aanzienlijk zijn en delen we het optimisme niet helemaal.  
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Het meest negatieve scenario is er een met een hoge inflatie in combinatie met een recessie. Tot op heden 
zien we enerzijds een daling van de economische indicatoren terwijl de inflatie op recordhoogtes noteert. 
Gelet op de recente evolutie van de energieprijzen verwachten we een blijvend hoge inflatie in de komende 
maanden. Het feit dat de economie tot op heden beter dan verwacht heeft standgehouden kan verklaard 
worden door de buffers die bedrijven en gezinnen over de afgelopen jaren hebben opgebouwd en het 
opheffen van diverse corona gerelateerde maatregelen. Indien de inflatie echter hoog zou blijven, dan zouden 
de buffers wel eens onvoldoende kunnen zijn om de consumptie op peil te houden. Langs de kant van de 
bedrijven zien we dat deze in vele gevallen in staat zijn gebleken om hogere kosten door te rekenen aan hun 
klanten, maar indien de economie zou vertragen lijkt het weinig waarschijnlijk dat dat in de toekomst even 
vlot zal blijven gebeuren.  
Daarnaast blijft China een onzeker verhaal. Zolang ze blijven vasthouden aan hun nultolerantiebeleid inzake 
Covid-19 kan niet worden uitgesloten dat ze in de komende maanden opnieuw grote steden in lockdown zullen 
plaatsen en ook de vastgoedcrisis is een aandachtspunt. Toch menen we dat China mede dankzij een soepel 
monetair beleid in staat zou moeten zijn om in de tweede helft van het jaar een sterkere economische groei 
te realiseren.  
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Grafiek 2: rendementen wereldwijde aandelenmarkten in Q2-2022 in lokale munt (bron: Bloomberg) 

Tijdens het tweede kwartaal gingen de aandelenmarkten fors lager, gedreven door de angst voor een 
combinatie van hoge inflatie en verzwakkende economie. Sinds het begin van het jaar zijn de aandelen- en 
obligatiemarkten aanzienlijk gedaald. De eerste fase van de daling is vooral gelinkt aan de stijging van de 
rentevoeten. Immers, aandelenmarkten worden geprijsd met een risicopremie boven op de risicovrije rente. 
De hoogte van de risicopremie is echter niet constant doorheen de tijd. De risicopremie van aandelenmarkten 
varieert in functie van de andere beleggingscategorieën. Wanneer de 10-jarige rente op Duitse staatsobligaties 
negatief was, is het logisch dat beleggers een lagere risicopremie eisten voor aandelen. Er was immers geen 
alternatief voor aandelen, waardoor beleggers minder veeleisend waren en dus bereid zijn om aandelen 
duurder te betalen. Dat verandert echter wanneer de rentevoeten stijgen. Dan wordt het alternatief van 
obligaties een stuk aantrekkelijker, en bijgevolg eisen beleggers een hogere risicopremie voor aandelen. We 
zien dit erg duidelijk wanneer we naar de waardering kijken van aandelenmarkten doorheen de tijd.  

 
Grafiek 3: Koers/Winst S&P 500 index vergeleken met de 10-jarige Amerikaanse rente (bron: Bloomberg) 

Rendement Q2-2022 MSCI World Net Total Return in Eur -10,23 % 

 

US -16,45% 
(S&P500 index) 

Brazil -17,88% 
(Bovespa index) 

Europe -11,51% 
(Stoxx600 index) 

Russia 31,7% 
(RTS index USD) Japan -5,13% 

(Nikkei index) 

China +6,21% 
(Shenzen CSI300 

 Hong Kong -0,62% 
(Hang Seng index) 

Nasdaq -22,47%  
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Toen de rentevoeten op hun laagste niveau noteerden, zagen we de waardering volgens koers/winst 
verhouding van de aandelenmarkten op hoge niveaus noteren, omdat de risicopremie erg laag was. Naarmate 
de rentevoeten de afgelopen maanden stegen, zagen we de waardering van de aandelenmarkten dalen. De 
huidige waardering van de aandelenmarkten in de VS (S&P 500) ligt vandaag in lijn met het historisch 
gemiddelde op 10 jaar, terwijl in Europa de waardering van de brede Stoxx 600 index zelfs onder het 10-jarige 
gemiddelde noteert. Het is dus alvast goed nieuws dat de overwaardering van de aandelenmarkten volledig 
weggewerkt werd. De vraag is of de daling hiermee ten einde is gekomen en of de aandelenmarkten van 
hieruit opnieuw kunnen stijgen. Het antwoord op deze vraag zal afhangen van de evolutie van de toekomstige 
bedrijfswinsten. Indien de bedrijfswinsten in de komende kwartalen kunnen stijgen, dan zouden ook de 
aandelenmarkten een positieve trend kunnen volgen. Helaas ontbreekt het aan veel zichtbaarheid over de 
verwachte evolutie van deze bedrijfswinsten omdat er zoveel onzekerheden zijn op geopolitiek, economisch 
en monetair vlak. Kijken we naar de bedrijfsresultaten van het tweede kwartaal dan zien we het volgende voor 
de Europese Stoxx 600 index: 

• Op het moment van dit schrijven hebben ongeveer 30% van de bedrijven hun resultaten gepubliceerd; 
• De bedrijfswinsten lagen 28,1% hoger dan tijdens het tweede kwartaal 2021, maar dit cijfer wordt 

sterk beïnvloed door de energiesector. Zonder de energiesector bedraagt de stijging van de 
bedrijfswinsten 8,6%;  

• De omzet lag in het voorbije kwartaal 23,8% hoger dan een jaar eerder, maar zonder de energiesector 
bedraagt de stijging 14%. 

In de VS bekijken we de resultaten voor de S&P 500 index: 

• Op het moment van dit schrijven hebben 56% van de bedrijven in de S&P 500 index resultaten 
gepubliceerd, 73% van deze bedrijven kwamen met beter dan verwachte resultaten; 

• De bedrijfswinsten zijn gemiddeld 6% hoger dan tijdens het tweede kwartaal vorig jaar; 
• Indien de winstgroei uiteindelijk op 6% zou uitkomen, is dat meteen ook de laagste winstgroei sinds 

Q4-2020;  
• 66% van de bedrijven publiceerden ook een hogere omzetgroei dan verwacht. 

Op basis van de bottom-up voorspellingen van de analisten wordt vandaag verwacht dat de bedrijfswinsten 
in de komende kwartalen verder zullen stijgen (+6,7% in Q3 en eveneens +6,7% in Q4 voor de S&P 500 index). 
Het is dus de vraag of gelet op de hoge inflatie en de verstrakking van het monetair beleid deze verwachtingen 
ingelost zullen worden.  

De visie van Invest4Growth Asset 
Management: 

We menen dat de bedrijfsresultaten tot op 
heden erg goed bleken te zijn. Een verklaring 
hiervoor is dat de hoge energie- en 
grondstofprijzen in eerste instantie relatief vlot 
kon worden doorgerekend aan de eindklanten 
via hogere verkoopsprijzen. Zowel bedrijven als 
gezinnen hebben de afgelopen twee jaren 
buffers opgebouwd die nu aangesproken 
konden worden. We zien echter sinds het begin 
van het jaar een continue daling van het  

Grafiek 4: Ondernemers- en consumentenvertrouwen (bron: OECD.org) 
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consumenten- en ondernemersvertrouwen (zie ook grafiek). Hoe langer de inflatie hoog blijft, hoe groter de 
impact zal zijn op de economie. Bovendien is de primaire oorzaak voor de hoge inflatie de energiecrisis, niet 
een oververhitte economie. Daar komt nog bij dat de centrale banken de rente optrekken in reactie op de 
hoge inflatie, maar tot op heden is de inflatie nog niet gedaald, terwijl de economische groei wel afneemt. Dat 
brengt het risico dichterbij op een stagflatie, een hoge inflatie met een zwakke economische groei, wat een 
erg moeilijke context is om een adequaat monetair beleid te voeren.  

Op langere termijn blijven we echter positief op aandelenmarkten. Immers, structurele groeimotoren zoals de 
energietransitie en de digitalisering blijven onverminderd belangrijk.  

Wat de obligatiemarkten betreft hebben deze eveneens te lijden gehad onder de snelle stijging van de 
rentevoeten. De ICE BofA Euro Corporate Index, die een index van Europese bedrijfsobligaties voorstelt, 
verloor 12,2% over het eerste halfjaar van 2022. Op de grafiek hieronder zien we de evolutie van de rente op 
Europese kredietwaardige bedrijfsobligaties evenals van de rente op Amerikaanse High Yield obligaties.  

 

De voorbije weken zien we een zekere daling van de rentevoeten, dat verklaard kan worden door een 
toegenomen recessievrees. De markt gaat ervan uit dat indien de economie vertraagt, ook de inflatiedruk zal 
verminderen en de centrale banken sneller zullen stoppen met hun renteverhogingen. Hoewel ook wij 
verwachten dat de inflatiedruk geleidelijk zal afnemen, gaan we uit van een langere periode met hoge inflatie. 
Daarom lijkt ons de markt te optimistisch gestemd over de evolutie van de inflatie en de rente op langere 
termijn. Ondanks de stijging van de rentevoeten, blijven deze aanzienlijk lager dan de huidige inflatie. 
Bovendien zijn er heel wat risico’s op de obligatieklasse. Zeker in Europa werd er de afgelopen 10 jaar 
nagelaten om structurele hervormingen door te voeren die de competitiviteit van de economie verhoogt 
terwijl de financiële situatie van de meeste landen aanzienlijk verzwakt is over het afgelopen decennium. 
Daardoor is het structurele risico van staatsobligaties toegenomen. De rentevoeten zijn onaantrekkelijk laag 
geprijsd in functie van de hoge inflatie en het hogere risicoprofiel van heel wat overheden.  
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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 2de kwartaal met 9,75% (share class B).  

Over het eerste halfjaar doken de aandelenmarkten fors lager. Zoals eerder aangegeven is dit in een eerste 
fase vooral te verklaren door de stijgende rentevoeten, waardoor beleggers een hogere risicopremie eisen op 
aandelen. Het fonds werd relatief harder geraakt door de stijging van de risicopremie, omdat bedrijven met 
een hogere groei en daaraan gerelateerd ook een duurdere waardering meer kwetsbaar zijn voor hogere 
rentevoeten en een toename van de risicopremie. Bovendien heeft het fonds quasi geen blootstelling aan de 
energiesector die de best presterende sector was. Tegen het einde van het kwartaal bedroeg de 
aandelenblootstelling 65%. 

Over het afgelopen kwartaal hebben de verschillende aandelen in de portefeuille erg uiteenlopend 
gepresteerd. Aan de positieve zijde zagen we de sterke prestatie van IBM, dat de afgelopen jaren een zwak 
parcours heeft neergezet. Het aandeel steeg in USD met +8,59% in het tweede kwartaal. Toch lijkt de situatie 
te keren onder het bewind van CEO Arvind Krishna, die begin 2020 de leiding van het bedrijf op zich nam en 
die voorheen verantwoordelijk was voor de clouddivisie. Na de overname van Red Hat in 2019 heeft IBM de 
focus gelegd op de hybride cloud. IBM legt al jaren een zwak groeiparcours af, maar over de afgelopen 
kwartalen zien we een geleidelijke versnelling van de omzetgroei, die over het tweede kwartaal 9,2% hoger 
lag dan een jaar eerder. Aangezien IBM de helft van haar omzet buiten de VS realieert woog de sterke dollar 
op de cijfers. Aan constante wisselkoersen bedroeg de omzetgroei zelfs 16%. De hybride cloudtoepassingen 
vertegenwoordigen intussen ruim een derde van de omzet en vormen met een groei van 16% een belangrijke 
groeimotor voor IBM. Voor 2022 verwacht IBM een vrije cash flow te genereren van 10 miljard dollar, waarvan 
6 miljard gebruikt zal worden voor de dividendbetalingen. Dat laat nog ruimte over om de schuldgraad verder 
af te bouwen. Na de overname van Red Hat in 2019 was de schuldenberg opgelopen tot 62 miljard. Intussen 
is die reeds afgenomen tot 50,3 miljard dollar.  

Ook Inditex, het moederbedrijf boven de winkelketen Zara, heeft er een uitstekend tweede kwartaal op zitten. 
Het aandeel won 11,67%. Inditex publiceerde begin juni uitstekende kwartaalresultaten voor het kwartaal dat 
van februari tot april loopt. De omzet steeg met 36% waarbij de groei door alle regio’s werd gedragen, met 
uitzondering van Rusland en Oekraïne enerzijds en China anderzijds door winkelsluitingen omwille van de 
oorlog en omwille van de lockdownmaatregelen in het kader van de coronapandemie. De afgelopen jaren 

Beheerscommentaar 
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heeft Inditex fors ingezet op haar online verkoopsmodel wat intussen een succes mag worden genoemd, 
aangezien meer dan een vierde van de omzet via het online kanaal gerealiseerd wordt. Tegen 2024 verwacht 
Inditex dat de online verkopen 30% van de totale verkopen zullen vertegenwoordigen. De netto-winst kwam 
uit op 760 miljoen euro, een stijging van 80% tegenover vorig jaar en dit ondanks dat Inditex een provisie 
aanlegde van 216 miljoen euro om de uitzonderlijke kosten te dekken van de winkelsluitingen in Rusland en 
Oekraïne. De bruto-marge van 60,1% is de hoogste marge die het bedrijf in het afgelopen decennium 
realiseerde. Dankzij de hoge rendabiliteit steeg de liquiditeitspositie van het bedrijf met 28%, ondanks de 
investeringen, tot meer dan 9 miljard euro, terwijl het bedrijf nagenoeg schuldenvrij is. Ook op het vlak van 
duurzaamheid blijft Inditex erg goed evolueren en draagt haar steen bij aan de circulaire economie, wat onder 
meer geïllustreerd wordt door het afsluiten van een aankoopovereenkomst voor de aankoop van textielvezels 
dat 100% afkomstig is van textielafval. De waardering van het aandeel volgens verschillende 
waarderingsmethodes bevindt zich zowat op het laagste niveau van het afgelopen decennium.  

Aan de kant van de zwakst presterende aandelen vinden we Illumina en Paypal terug. Illumina (-47,23% in 
USD) is een erg complex verhaal. Het bedrijf heeft een marktaandeel van meer dan 80% in de 
sequentietechnologie voor genetische analyse. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een mooie omzetgroei 
gerealiseerd, maar de winstcijfers zijn erg volatiel gebleken. De koers staat onder druk omwille van het feit 
dat er te veel onzekerheden zijn rond Illumina. Om te beginnen zou de rendabiliteit moeten toenemen, want 
nu zijn de winstmarges van het bedrijf aan het dalen waardoor een stijgende omzet niet resulteert in hogere 
winsten. Bovendien heeft Illumina haar vroeger afgesplitste dochter Grail opnieuw overgenomen in augustus 
2021. Grail biedt bloedtests aan om vroegtijdig kanker op te sporen, maar is in een commerciële opstartfase 
waardoor er wel heel wat kosten zijn, maar nog geen inkomsten. Bovendien heeft Illumina Grail overgenomen 
zonder de goedkeuring af te wachten van de Europese en Amerikaanse mededingingsautoriteiten. Dit weegt 
steeds meer op de koers van het aandeel aangezien het duidelijk wordt dat de autoriteiten eerder neigen naar 
het afwijzen van de overname, wat bovendien kan resulteren in een forse boete voor Illumina. Illumina en 
Grail riskeren een boete van de Europese commissie tot 10% van hun omzet. Tenslotte kregen we daar 
bovenop het plotse vertrek van de CFO Sam Samad in juni. We hebben tot op heden vastgehouden aan deze 
positie, omwille van het enorme potentieel van Grail, maar ook naast Grail heeft Illumina nog catalysatoren 
voor groei. Zo heeft het bedrijf onder meer een nieuwe technologie ontwikkeld voor de sequentiebepaling 
door synthese, zijnde “Chemistry X”. Dit bestaat uit onder meer nieuwe kleurstoffen en polymerasen die 
zorgen voor twee maal snellere cyclustijden, twee keer langere lezingen en een drie keer grotere 
nauwkeurigheid. Hierdoor kunnen gebruikers goedkoper en sneller genetische analyses uitvoeren. Daarnaast 
heeft Illumina ook haar “Infinity” technologie ontwikkelt om grote fragmenten DNA te sequencen, waardoor 
Illumina haar marktpositie kan bestendigen. Gelet op de hoge waardering zorgen de vele onzekerheden voor 
een neerwaartse druk op de koersen. 

Ook Paypal kwam al geregeld aan bod in onze verslagen. Het bedrijf was een van de winnaars van de 
pandemie, maar heeft het afgelopen jaar een negatief parcours afgelegd. Het bedrijf zag haar groeicijfers 
aanzienlijk afnemen zowel op het vlak van de omzet, het aantal actieve gebruikers als de winst. Wat bijkomend 
gewogen heeft op het aandeel was het verlies van partner Ebay, de voormalige moeder van Paypal. Bovendien 
had Paypal een zeer ambitieuze doelstelling vooropgesteld om haar actieve gebruikers tussen 2020 en 2025 
te verdubbelen om enkele maanden later die doelstelling opnieuw te schrappen en in plaats daarvan te 
focussen op het verhogen van de omzet per gebruiker. In mei kondigde Paypal tenslotte het vertrek van haar 
CFO John Rainey, wat opnieuw de onrust aanwakkerde. Toch lijkt intussen de kentering van het aandeel 
ingezet. De goei van Paypal vertraagt weliswaar nog steeds, aangezien het aantal actieve gebruikers tijdens 
het tweede kwartaal met slechts 6% toenam tot 429 miljoen. Het aantal transacties steeg wel met 16% tot 
5,51 miljard en het betalingsvolume nam met 13% toe tot 339,8 miljard dollar. Ondanks de verdere 
groeivertraging van bovenstaande parameters groeide de omzet voor het eerst in 9 maanden wel weer wat 
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sneller met 9%. Bovendien verwacht het bedrijf een verdere versnelling van de omzetgroei tot 12% in het 
volgende kwartaal terwijl de omzet voor het hele jaar zo’n 11% hoger zou moeten uitkomen. Omwille van 
investeringen in nieuwe diensten zou de winst per aandeel 14% tot 16% lager moeten uitkomen dit jaar, maar 
vanaf het 4de kwartaal en in 2023 verwacht Paypal haar marges opnieuw te zien toenemen. Bovendien blijft 
Paypal een stevige cash flow genereren. De vrije kasstroom steeg met 22% tot 1,3 miljard dollar. De 
waardering tenslotte is teruggevallen tot relatief lage niveaus met een koers/winst verhouding van 27. Indien 
het bedrijf van hieruit haar groeicijfers en hoge rendabiliteit kan verder uitbouwen is dat een koopje. Dat de 
activistische aandeelhouder Elliot een belang nam in Paypal is dan ook een positief signaal. 

In april verkochten we onze positie in het Amerikaanse Gilead. We hadden Gilead gekocht in 2020 deels als 
hedge voor de coronapandemie. Gilead had immers een antiviraal middel Veklury dat gebruikt wordt in de 
behandeling van het coronavirus. We zijn intussen twee jaar na de start van de pandemie en Veklury heeft 
Gilead inderdaad geen windeieren gelegd. In 2021 steeg de omzet van Gilead met 11% tot 27,3 miljard dollar. 
Zonder Veklury zou de omzet licht gedaald zijn. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de verkoop van 
Veklury ruim 1,5 miljard dollar, een stijging van 5% tegenover 2021. We verwachten dat stilaan dat positieve 
effect van Veklury zal verminderen. Wat overblijft is een bedrijf dat de afgelopen jaren verschillende 
tegenslagen moest verwerken in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Het bedrijf werkt intussen 
verder aan de verbreding van haar pijplijn, maar het zal nog verschillende jaren geduld vergen voordat hier 
nieuwe geneesmiddelen kunnen uit voortvloeien die de groei kunnen aanzwengelen. Tot zolang blijft Gilead 
een bedrijf met een weinig aantrekkelijk groeiprofiel. Dat uit zich weliswaar in een relatief goedkope 
waardering, desalniettemin zien we betere investeringen dan Gilead.  

Zo bouwden we een eerste positie op in het Zweedse bedrijf EQT AB. EQT AB is een Scandinavische 
investeerder die actief is in private capital en reële activa zoals vastgoed en infrastructuur. Het bedrijf werd in 
de jaren ’90 opgericht als een partnerschap tussen de familie Wallenberg en SEB. Het bedrijf heeft intussen 
36 actieve fondsen met EUR 77 miljard onder beheer. EQT AB richt zich op ondernemingen waarin ze een 
actieve rol willen spelen in de verdere ontwikkeling. Het richt zich op private spelers in diverse stadia van hun 
ontwikkelingen, gaande van de start-up fase tot mature ondernemingen. Daarnaast wil EQT AB een positieve 
bijdrage leveren aan de gemeenschap en legt het als investeerder een grote druk op aan de bedrijven waarin 
het investeert om zich te ontwikkelen tot duurzame bedrijven. EQT AB investeert doorheen de verschillende 
fondsen ook heel wat in bedrijven die inspelen op het thema van de klimaatverandering. Op 28 februari werd 
de overname van Life Sciences Partners (LSP) afgerond. LSP is een Life Science Venture Capital bedrijf met zo’n 
EUR 2,2 miljard onder beheer. Met deze overname wil EQT AB haar positie in de gezondheidssector 
versterken. EQT AB kondigde in maart de overname aan van Baring Private Equity Asia, die in de loop van het 
vierde kwartaal moet afgerond worden. Baring Private Equity Asia is een top 3 investment manager in Azië 
met EUR 17,7 miljard onder beheer. EQT AB wil op die manier haar marktaandeel in de snelgroeiende 
Aziatische markt fors uitbreiden. De combinatie van EQT AB en Baring Private Equity Asia brengt de activa 
onder beheer op EUR 95 miljard. Daarvan zal 52 miljard in private equity zijn, 17 miljard in vastgoed en 26 
miljard in infrastructuur.EQT AB is een erg dynamisch bedrijf met een uitstekende track record in private 
equity dat opgebouwd werd over meer dan 30 jaar. Het heeft ook een Artificial Intelligence investment 
platform ontwikkelt, “Motherbrain”, dat het investment team bijstaat in het zoeken naar nieuwe 
opportuniteiten en het nemen van betere investeringsbeslissingen. Zo helpt Motherbrain bijvoorbeeld bij 
analytische scenario’s om de gelijkaardigheid van bedrijven te analyseren en het in kaart brengen van de 
concurrentie.  

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. Het fonds 
behaalt ook de maximale score inzake duurzaamheid bij Morningstar van 5 wereldbollen en heeft ook een 
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lage Morningstar carbon risk score wat aangeeft dat het fonds goed gepositioneerd is voor de 
energietransitie. MFP Raphael’s Ethical Choice fund heeft 4 sterren bij Morningstar. 

 

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 verloor tijdens het tweede kwartaal 3,1%, waardoor het verlies sinds het begin van 
het jaar op 9,38% uitkomt. 

 

 

 

Onelife T.I.NA. Fund 

T.I.N.A. staat voor “THERE IS NO ALTERNATIVE”. De doelstelling van The T.i.N.A. Fund bestaat erin om 
kapitaalgroei te genereren op lange termijn. Hiervoor belegt het fonds voornamelijk in wereldwijde aandelen. 
Toch beschikt het fonds over de nodige flexibiliteit en kan het fonds in functie van de marktomstandigheden 
of de visie van de beheerders posities innemen in andere activaklassen en instrumenten zoals obligaties, 

Leonie Veenstra
Moet morningstar niet met een hoofdletter?
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beleggingsfondsen, met inbegrip van ETF’s en cash, waarbij elke activaklasse tussen 0% en 100% van de 
portefeuille kan vertegenwoordigen, hoewel het fonds op lange termijn hoofdzakelijk in de activaklasse van 
de aandelen wil beleggen. De portefeuille heeft als benchmark 100% MSCI World index. 

Het fonds werd gelanceerd op 30 maart 2022. Over het afgelopen kwartaal daalde het fonds met 8,71% en 
deed het daarmee beter dan de MSCI World die in euro 10,8% verloor. Het beheer van het fonds gebeurt 
volgens een core-satellite benadering, waarbij de kern van de portefeuille iets minder dan 70% van de 
portefeuille in beslag neemt. De kern van de portefeuille bevat posities die worden aangekocht met de 
bedoeling om deze over een langere periode aan te houden en vormen de stabiele basis van de portefeuille, 
terwijl de satellieten meer inspelen op specifieke thema’s of kortlopende investeringen.  

Binnen de kern van de portefeuille presteerden de tracker SPDR US Dividend Aristocrats erg goed, terwijl ook 
het fonds M&G Global Listed Infrastructure een stuk beter presteerde dan de MSCI World index. De positie 
die het best presteerde afgelopen kwartaal was echter Invesco MSCI China dat gradueel werd opgebouwd en 
waar de portefeuille een positief rendement van 10,74% op behaalde. Ook het fonds Fundsmith Equity leverde 
een positieve contributie aan het fonds.  

Binnen de Satellite posities wordt onder meer geïnvesteerd in de thema’s water en hout evenals het thema 
veiligheid en Blockchain. Hierbij valt vooral de zwakkere prestatie op van de tracker Invesco Coinshares Global 
Blockchain, dat ruim 25% verloor over het afgelopen kwartaal. Deze positie is erg volatiel, en zette in juli alvast 
een remonte in.  

Naar het einde van het kwartaal toe beslisten we de positie in liquiditeiten te verhogen. We verwachten 
immers een erg volatiele context in de toekomst, waardoor we middelen ter beschikking willen houden om in 
te spelen op opportuniteiten. Hierdoor bedraagt de aandelenblootstelling zo’n 75% bij de start van het nieuwe 
kwartaal.  

 

Patronale Life Future Stability Fund 

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 
gebalanceerd 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 verloor 10,2% tijdens het tweede kwartaal.  

Afgelopen kwartaal gingen de aandelenmarkten fors 
lager. Vooral onze positie in vastgoedaandelen werden 
daarbij hard getroffen. De tracker iShares European 
Property verloor meer dan 24%. Ook de Japanse 
aandelenmarkt tekende een forse daling op van ruim 
14%, terwijl de Amerikaanse en Europese aandelen 
respectievelijk 13% en bijna 10% daalden. Daarentegen 
ging de positie in Chinese aandelen 10% hoger in euro. 

Ook de obligatiemarkten gingen overwegend lager, 
waarbij de Europese obligaties de grootste daling 

optekenden. De Amerikaanse obligaties profiteerden dan weer van de stijging van de dollar.  
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Onelife B Invest Medium Fund 

Het objectief van het fonds is een stabiele groei van het kapitaal aan te bieden, gedurende de aanbevolen 
beleggingshorizon, via een gediversifieerde portefeuille die een blootstelling biedt aan de aandelen- en 
obligatiemarkten. De toebedeling van de activa geschiedt volgens een methode van flexibele asset allocatie 
en kan alle activaklassen, alle sectoren en alle geografische zones bevatten, in functie van de 
marktopportuniteiten. Het geïnvesteerde gedeelte in aandelen of in aandelenfondsen kan variëren van 0% tot 
50%, afhankelijk van de marktomstandigheden. Het resterende gedeelte wordt geïnvesteerd in obligaties, 
obligatiefondsen en/of monetaire instrumenten. 

Over het tweede kwartaal verloor het fonds 7,1% waardoor het rendement sinds het begin van het jaar op -
11,92% uitkomt. Binnen de portefeuille investeren we in aandelen via het fonds MFP Raphael's Ethical Choice, 
dat een flexibele aandelenallocatie heeft. Het fonds heeft haar aandelenblootstelling geleidelijk verminderd 
tot 65% tegen het einde van het tweede kwartaal. Binnen de obligatieklasse verkochten we half april de 
posities in Amerikaanse inflatiegelinkte obligaties en herinvesteerden we deze in gewone Amerikaanse 
langlopende staatsobligaties. We verhoogden daarnaast ook de positie in Europese staatsobligaties. Begin juni 
tenslotte verkochten we de Europese vastgoedaandelen en de obligaties van opkomende markten.  
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Rendementen beheer 

 

De rendementen van MFP-fondsen, PL Future Stability, Onelife Monetary Plus, Onelife B Invest Medium en de 
optie-strategie zijn nettorendementen na kosten.  

De rendementen van de individuele aandelen en de fonds dédiés zijn bruto-rendementen.  
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