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Sinds het begin van het jaar is de inflatie zowat de belangrijkste economische 
parameter die de richting van de financiële markten bepaalde. Centrale banken 
wereldwijd verstrakken hun monetaire politiek om de economie af te koelen en 
op die manier de hoge inflatie te bestrijden. Tijdens de zomermaanden werd 
helaas weinig vooruitgang geboekt in de strijd tegen de inflatie, waardoor de 
vooruitzichten van de wereldeconomie zijn afgenomen. Het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) heeft in oktober haar nieuwe verwachtingen bekend 
gemaakt en deze wijzen op een verdere vertraging van de wereldeconomie in 
combinatie met een halsstarrig hoge inflatie. Zo ziet het IMF de groei dit jaar 
vertragen tot 3,2% en de inflatie stijgen tot 8,8%. Voor volgend jaar verwacht 
het IMF een groei van de wereldeconomie van 2,7% en een inflatie van 6,5%. 
Het IMF staat niet alleen met haar verwachtingen. De economische studiedienst 
van de OESO kwam met gelijkaardige verwachtingen naar buiten in september. 
Met andere woorden, het moge duidelijk zijn dat de vooruitzichten niet 
rooskleurig zijn. De combinatie van een sterk vertragende economische groei 
met een torenhoge inflatie laat duidelijk zijn sporen na op de financiële 
markten. Tijd voor een wat diepere evaluatie. 

De inflatieproblematiek staat hierbij centraal. Voor de start van de oorlog in 
Oekraïne was de inflatie al fors gestegen in het kielzog van het economisch 
herstel na de pandemie. Door de erg snelle heropleving van de vraag kreeg de 
aanbodzijde van de economie het moeilijk om aan de vraag te voldoen. 
Enerzijds hebben de lockdowns verstoringen veroorzaakt in de wereldwijde 
toeleveringsketens. Wanneer in één schakel van de keten een probleem 
ontstaat zoals een onderbreking van de productie door onvoldoende beschik- 
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Grafiek 1 : % van het inkomen voor terugbetaling schulden 

bare grondstoffen, heeft dat een domino-effect op de hele productieketen. 
Daar komt nog bij dat de aanbodzijde van de economie sowieso minder 
flexibel is dan de vraag. Het vergt immers tijd om de productiecapaciteit te 
verhogen. Tegelijk zagen we onder meer in de VS dat een deel van de 
beroepsbevolking uit de arbeidsmarkt stapte, waardoor bedrijven het veel 
moeilijker kregen om personeel aan te werven. In de VS vertaalde zich dat 
in een situatie waar er twee maal zoveel openstaande vacatures zijn dan 
werkzoekenden. Door de oorlog in Oekraïne zijn ook de energie- en 
voedselprijzen fors gestegen. Zelfs de monetaire en fiscale politiek hebben 
hun inflatoire steen bijgedragen. De vele steunmaatregelen die overheden 
wereldwijd hebben verleend hebben net die enorme opstoot van de vraag 
naar nieuwe producten gestimuleerd, terwijl tegelijk de centrale banken 
een ultrasoepel monetair beleid hebben gevoerd om het economisch her- 

stel aan te vuren. Kortom, al deze effecten hebben samen een inflatoire cocktail veroorzaakt, waarvan de 
centrale banken aanvankelijk dachten dat deze van tijdelijke aard zou zijn. Intussen zijn ze echter tot actie 
overgegaan en hebben de strijd aangebonden om de inflatie terug te dringen. 

De Amerikaanse FED startte in maart met het optrekken van de rente. Sindsdien werd de rente fors verhoogd 
tot 3% - 3,25% tijdens de vergadering van september. Vooral sinds het economisch symposium in Jackson Hole 
eind augustus laat de Fed geen kans onbenut om te beklemtonen hoezeer ze tot alles bereid zijn om de inflatie 
terug te dringen. In Europa heeft het wat langer geduurd eer de ECB startte met het optrekken van de rente. 
Maar sinds de zomer werd de rente toch al met 1,25% verhoogd en in september verhoogde de ECB net als 
de Fed de rente met 75 basispunten. De reden waarom de centrale banken in eerste instantie de inflatie maar 
lieten begaan ligt waarschijnlijk in het feit dat een tijdelijk hoge inflatie eerder welkom was om de schuldenlast 
van de overheden te verlichten. Echter, toen de inflatie te hoog klom verschoof de aandacht van de centrale 
banken naar de risico’s die gepaard gaan met een hoge inflatie. Immers, gelet op de Quantitative Easing van 
de afgelopen jaren, is de geldhoeveelheid fors toegenomen. Dat heeft de voorbije jaren niet geleid tot een 
sterke stijging van de inflatie omdat de omloopsnelheid van het geld is gedaald. Echter, door de grote 
geldhoeveelheid in omloop er is wel degelijk een verhoogd risico dat de hoge inflatie moeilijker te bedwingen 
wordt. Dat verklaart dan ook waarom de centrale banken in een recordtempo de rentevoeten hebben 
verhoogd. Zij trachten op deze manier de economie af te koelen door de vraag te laten dalen. Want anders 
zou de hoge inflatie immers ook de vraagzijde kunnen doen terugvallen, maar hoe langer de inflatie hoog blijft 
hoe moeilijker het wordt om deze te bedwingen en de negatieve impact op de economie te stoppen.  

 
Toch zal de verwachte economische afkoeling niet overal 
hetzelfde zijn. De situatie in de VS is erg verschillend 
tegenover de situatie in Europa en China. Zo zien we in de 
VS een economie die op volle toeren draait. De 
werkloosheid is historisch laag en de financiële toestand 
van de Amerikaanse huishoudens is erg goed. Op de 
grafiek hiernaast zien we bijvoorbeeld dat het percentage 
van het beschikbaar inkomen dat wordt besteed aan de 
terugbetaling van uitstaande schulden op een historisch 
laag niveau noteert.  
Bovendien bedraagt de werkloosheidsgraad amper 3,5% 
en zijn er nog steeds bijna twee maal zoveel vacatures als 
werkzoekenden. De lonen zijn dan wel geleidelijk aan het 
stijgen, maar toch minder snel dan de inflatie, wat bete- 

8

9

10

11

12

13

14

1/0
6/2

00
0

1/1
2/2

00
1

1/0
6/2

00
3

1/1
2/2

00
4

1/0
6/2

00
6

1/1
2/2

00
7

1/0
6/2

00
9

1/1
2/2

01
0

1/0
6/2

01
2

1/1
2/2

01
3

1/0
6/2

01
5

1/1
2/2

01
6

1/0
6/2

01
8

1/1
2/2

01
9

1/0
6/2

02
1

US household debt service as % of disposable income  



 

 
  5 

kent dat het reële inkomen daalt. Aan de kant van de ondernemers blijkt uit diverse enquêtes dat de 
hoofdbekommernis de inflatie blijft evenals het vinden van geschikt en betaalbaar personeel. De inflatie in de 
VS blijkt eerder cyclisch van aard te zijn. Hoewel de meeste ondernemers een recessie verwachten blijkt dat 
ze toch niet al te pessimistisch zijn voor de toekomst. Dat kunnen we afleiden uit de grafiek hieronder, waar 
de onderste lijn overeenkomt met de NFIB Small Business Optimism index. Ondanks het feit dat deze index op 
een erg laag niveau noteert, blijken de Amerikaanse KMO’s wel degelijk te blijven investeren en nieuwe jobs 
te creëren (bovenste 2 lijnen).  

  
 
 
Het ziet er echter naar uit dat de rest van de wereld zwaarder getroffen zal worden door de recessie. Zo 

ondergaat Europa heel wat meer gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne. Europa is ook de enige regio die te kampen heeft 
met een energiecrisis, doordat het haar afhankelijkheid van 
Russisch gas wil afbouwen. De extra energiekosten lopen op 
tot zo’n 10% van het Europese BBP en treffen de Europese 
huishoudens diep in hun portemonnee. De Europese ban op 
Russische olie die in december zal ingaan zal waarschijnlijk 
bijdragen tot hogere olieprijzen. De oorlog in Oekraïne heeft 
ook gevolgen op de toeleveringsketens van vele bedrijven. 
Zo is er bijvoorbeeld heel wat transportinfrastructuur 
geblokkeerd of beschadigd zoals de havens. Rusland en 
Oekraïne zijn tenslotte ook belangrijke 
grondstoffenexporteerders. Het is dan ook weinig 
verwonderlijk dat het consumentenvertrouwen op een 

Grafiek 3 : inflatiedruk in Europa (bron : Refinitiv) 

Grafiek 2 : NFIB Small Business Optimism Index (bron: NFIB) 
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dieptepunt staat. Ook de Europese bedrijven lijden onder de hogere energiefactuur. Hierdoor wordt het voor 
velen een noodzaak om hun verkoopprijzen op te trekken wat de inflatie verder aanzwengelt. In tegenstelling 
tot de VS zien we in Europa nog steeds de inflatiedruk toenemen. De inflatie lijkt hierdoor meer structureel 
van aard te zijn.  
 
In China is de situatie erg verschillend. De Chinese economische groei heeft fors geleden onder het 
nultolerantiebeleid van de Chinese overheid inzake covid. Tegelijk woedt een stevige vastgoedcrisis in China. 
De werkloosheid bij de jongeren bedraagt intussen meer dan 20%! Bovendien neemt het geopolitieke risico 
sterk toe door de exportban die de VS opleggen aan bedrijven in de chipsector. De VS verbieden de verkoop 
van bepaalde machines en onderdelen die toelaten om de meest technologisch vooraanstaande halfgeleiders 
te produceren. Concreet wordt het hierdoor voor China onmogelijk om halfgeleiders te produceren van kleiner 
dan 16 nanometer. De bedoeling is om een technologische voorsprong te behouden op China. Dit is echter 
niet alleen kleinerend voor China, maar brengt extra geopolitieke risico’s met zich mee. Immers, dit heeft tot 
gevolg dat over enkele jaren bepaalde fabrieken niet langer zullen kunnen blijven draaien en dus zullen sluiten 
in China. De kans vergroot dan ook dat Xi Jinping zal reageren. Dit kan in eerste instantie een zware 
handelsoorlog uitlokken met onvoorspelbare gevolgen. Tegelijk vergroot dit ook de kans op een Chinese 
invasie van Taiwan. Indien China zich technologisch niet langer kan ontwikkelen zou het door Taiwan in te 
nemen ervoor kunnen zorgen dat de rest van de wereld zich technologisch eveneens vastrijdt aangezien 
Taiwan en vooral dan het Taiwanese TSMC zowat de belangrijkste schakel is in de technologische ontwikkeling. 
 
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 hoge inflatie en als 
reactie daarop het optrekken van de rentevoeten door de centrale banken zou tot een recessie moeten leiden. 
Echter, de energiecrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne kunnen de komende jaren de economische 
groei blijven hinderen, waarbij vooral Europa het meest getroffen wordt. Daarnaast blijft China een 
vraagteken. De economische groei wordt vooral door het eigen beleid gehinderd en de jongerenwerkloosheid 
zorgt mogelijk voor sociale onrust. Bovendien is het risico op een verregaande handelsoorlog toegenomen.  
Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. Dankzij de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie zal de 
technologische ontwikkeling almaar belangrijker worden. Bovendien vergt de klimaatopwarming gigantische 
investeringen die de economische groei zullen aanwengelen. Ook de energiecrisis in Europa zal voor een 
versnelde investeringsgolf zorgen in andere energiebronnen. Op middellange termijn zien we dus heel wat 
groeimogelijkheden.  
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Financiële markten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wereldwijde aandelenindices
(in lokale munt) perf 2019 perf 2020 perf 2021 perf 2022

S&P 500 28,9% 16,3% 26,9% -24,8%
Eurostoxx 50 24,8% -5,1% 21,0% -22,8%

AEX 23,9% 3,3% 27,7% -19,7%
Hang Seng 9,1% -3,4% -14,1% -26,4%

Nikkei 18,2% 16,0% 4,9% -9,9%

Obligatiemarkt 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/09/2022
Rente US Treasury 10 yr 1,92% 0,92% 1,51% 3,83%

Rente Duitsland Bund 10 yr -0,19% -0,58% -0,18% 2,11%
Rente België OLO 10 yr 0,10% -0,38% 0,18% 2,77%

Rente US Treasury 2 yr 1,57% 0,12% 0,73% 4,27%
Rente Duitsland Bund 2 yr -0,59% -0,71% -0,64% 1,78%

Rente België OLO 2 yr -0,59% -0,58% -0,64% 1,86%

Grondstoffen
Perf 2019 Perf 2020 Perf 2021 Perf 2022

Olie Brent 22,7% -21,5% 50,2% 13,1%
Goud 18,9% 24,4% -4,5% -8,8%
Koper 6,3% 25,8% 26,5% -23,4%

Deviezen
evolutie vs euro Perf 2019 Perf 2020 Perf 2021 Perf 2022

USD 2,2% -8,9% 7,4% 16,0%
GBP 6,0% -5,7% 5,9% -4,3%
YEN 3,1% -3,5% -3,8% -7,8%

YUAN 1,0% -2,1% 9,4% 3,6%

FINANCIELE MARKTEN
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De dalende trend die we sinds de start van het jaar waarnemen op de wereldwijde aandelenmarkten duurde 
voort tijdens het derde kwartaal, met verliezen in Europa en Noord-Amerika van rond de 5% in lokale munt. 
De Chinese aandelenbeurzen in Hong Kong en Shanghai gingen zwaar onderuit terwijl de Braziliaanse beurs 
de positieve uitschieter is dit jaar. De verliezen konden in euro fors gemilderd worden door de dalende euro 
waardoor uiteindelijk het verlies in euro voor de MSCI AC World Index, waar de euro maar een klein deel van 
uitmaalt, beperkt blijft tot ruim een half procent.  

Gelet op de zware correctie die de aandelenmarkten dit jaar al heeft getroffen is de vraag of we stilaan een 
bodem bereikt hebben of niet. Kijken we naar de waardering, dan menen we dat deze aanzienlijk is gedaald. 
Immers, in 2021 piekte de koers/winst-verhouding van de S&P500 index boven 30. Intussen noteert deze op 
17. Om de vraag te beantwoorden of dit nu een aantrekkelijke waardering is grijpen we terug naar het 
verleden. Immers, de goedkopere waardering is in belangrijke mate het gevolg van de rentestijging. Hoe lager 
de rente, hoe minder alternatieven er zijn dan de aandelenmarkten, waardoor de waardering stijgt. Hoe lager 
de rente bovendien, hoe hoger de actuele waarde van de toekomstige winsten die het bedrijf zal realiseren. 
Wanneer we de grafiek hieronder bekijken, dan zien we in de rode cirkels dat toen de rentevoeten in de VS 
op gelijkaardige niveaus noteerden ergens tussen 3% en 4%, dat de koers/winst verhouding van de S&P 500 
index vaak tussen 15 en 20 noteerde, net als vandaag. Met andere woorden, de waardering van de 
aandelenmarkten is inderdaad fors teruggevallen, maar is in eerste instantie een reactie op de hogere rente 
geweest. Voor de toekomstige evolutie verwachten we nu de bedrijfsresultaten van bedrijven als voornaamste 
drijfveer van de aandelenmarkten.  

In dat opzicht is het opmerkelijk vast te stellen dat de bedrijfswinsten het erg goed hebben gedaan dit jaar, 
maar toch zien we in de VS een licht dalende trend indien we de energiesector buiten beschouwing laten. In 
het tweede kwartaal zagen we reeds een daling van de bedrijfswinsten van 3,7% voor de S&P 500 index 
exclusief de energiesector. Tot dusver voor het derde kwartaal zien we opnieuw een daling van 3,5% van de 
bedrijfswinsten zonder de energiesector. De omzetcijfers blijven wel groeien aangezien de omzetgroei 
exclusief de energiesector 7,2% bedraagt, wat niet ver van het inflatiecijfer ligt van de afgelopen maanden. 
Het is ook opmerkelijk dat de bottom-up analistenverwachtingen voor de S&P 500 index een winstgroei 

Rendement Q3-2022 MSCI AC World Net Total Return in Eur -0,56 % 

 

US -5,28% 
(S&P500 index) 

Brazil +11,66% 
(Bovespa index) 

Europe -4,75% 
(Stoxx600 index) 

Russia -21,5% 
(RTS index USD) Japan -1,73% 

(Nikkei index) 

China -15,16% 
(Shenzen CSI300 
index) Hong Kong -21,21% 

(Hang Seng index) 

Nasdaq -4,63%  

Grafiek 4: rendementen wereldwijde aandelenmarkten in Q3-2022 in lokale munt (bron: Bloomberg) 
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verwachten van 6,62% voor 2023, na 6,32% in 2022 (bron: Refinitiv). Met andere woorden, de markt gaat uit 
van een zwak eerste semester 2023, gevolgd door een groeiversnelling in het tweede semester.  

 
 
 
In Europa gaat men uit van een stijging van de bedrijfswinsten voor de Stoxx 600 index van 31,3% voor het 
derde kwartaal. Indien we de energiesector buiten beschouwing laten komt de verwachte winstgroei uit op 
12,1%. Voor het volledige jaar 2022 wordt de verwachte winstgroei geraamd op 19,3% en slechts 4,3% voor 
2023. 
 
De visie van Invest4Growth Asset Management: 

De markten prijzen momenteel een relatief gunstig scenario in waarbij wordt verwacht dat de inflatie in de 
komende maanden zal afnemen. De markt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank in de lente van 2023 
de rente zal optrekken tot bijna 5% om daar te pauzeren en naar het einde van 2023 de rente opnieuw te 
verlagen. Voor Europa mikt de markt op verdere geleidelijke rentestijgingen die in de loop van volgend jaar 
richting 3% kunnen evolueren.  

• Indien echter de inflatie in de komende maanden hoog zou blijven, dan verwachten we dat de markten 
hier negatief op zullen reageren. 

• Een tweede bedenking is dat het ergens eigenaardig is dat de Europese rente quasi de helft van de 
Amerikaanse rente zou blijven bedragen terwijl de inflatie in Europa meer van structurele aard lijkt 
dan in de VS. De huidige inflatie in de Eurozone is intussen opgelopen tot 10,7% en heeft nog geen 
tekenen van stabilisatie getoond, terwijl de Amerikaanse inflatie al sinds februari rond 8% noteert en 
in juni een piek van 9,1% heeft bereikt om sindsdien geleidelijk te dalen. Dit verklaart enerzijds 
waarom de euro dit jaar al fors gedaald is tegenover de dollar, maar gelet op de evolutie van de inflatie 
enerzijds en het verschil in de renteniveaus zou dit de euro verder naar beneden moeten duwen 
tegenover de dollar. Een andere mogelijkheid is dat de renteverwachtingen in Europa veel te laag zijn 
en opwaarts bijgesteld zullen worden in de komende maanden. Dat zou dan weer een negatief effect 
moeten hebben op de Europese financiële markten. Sowieso pleit dit voor een positievere visie op 
Amerikaanse activa in dollar, zelfs al is de waardering van Europese aandelen goedkoper dan die van 
Amerikaanse aandelen.  

Grafiek 5: Koers/Winst S&P 500 index vergeleken met de 10-jarige Amerikaanse rente (bron: Bloomberg) 
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Op langere termijn blijven we 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. In de tabel hieronder geven we de rendementen weer op 30 september voor de diverse 
obligatiecategorieën, evenals de gemiddelde looptijd, rating en rendement sinds de start van het jaar. 

  Effective Yield Duration Average Rating YTD 

US Govies 4,13 6,35 AAA -13,50% 
EUR Govies 2,68 7,34 AA3 -16,80% 
US Corp 5,72 6,81 A3 -18,30% 
EUR Corp 4,08 4,75 A3 -15,10% 
US High Yield 9,5 4,25 B1 -14,60% 

 

In ons vorig kwartaalverslag gaven we aan dat de markt te optimistisch gestemd was over de evolutie van de 
inflatie en de rente op langere termijn. Ondanks de stijging van de rentevoeten, waren deze aanzienlijk lager 
dan de inflatie. We bleven dus negatief gestemd op obligaties. Afgelopen kwartaal zagen we een versnelling 
in de stijgende trend van wereldwijde rentevoeten wat de obligatiemarkten zwaar getroffen heeft. De grootte 
van de daling van de obligatiemarkten is in historisch perspectief uitzonderlijk te noemen. Door de ongezien 
snelle rentestijging dit jaar hebben de obligaties dus flinke klappen gekregen. Betekent het dat obligaties nu 
terug aantrekkelijk zijn geworden? Het antwoord hangt opnieuw af van de evolutie van de inflatie. De markten 
anticiperen nu al op het einde van de renteverhogingen in de komende maanden in de VS terwijl de 
renteverwachtingen voor Europa relatief laag zijn. Voor de dollarobligaties zijn we positiever ingesteld dan 
voor Europese, enerzijds omdat we een sterke dollar blijven verwachten terwijl anderzijds de rente een stuk 
hoger noteert dan in Europa en de inflatie lager is. Voor Europese obligaties vinden we het verschil tussen het 
huidige niveau van de rente en de inflatie te hoog om aantrekkelijk te zijn.  

Op de grafiek hieronder zien we de rente van Europese en Amerikaanse bedrijfsobligaties en van de 
Amerikaanse High Yield obligaties.  

 

  
Grafiek 6: Effectieve rente obligaties (bron: ICE) 
 

(bron: ICE) 
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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 3de kwartaal met 2,83% (share class B).  

Het derde kwartaal verliep opnieuw erg moeizaam waarbij de Westerse aandelenmarkten zo’n 5% lager 
gingen en de Chinese aandelenmarkten kelderden. In die context hield de portefeuille behoorlijk stand dankzij 
enerzijds een dollarblootstelling die aanvankelijk zo’n 35% van de portefeuille vertegenwoordigde. Op het 
einde van het kwartaal hebben we de dollarblootstelling verhoogd naar ongeveer 50% van de portefeuille. 
Ook de aandelenblootstelling werd tijdens het kwartaal verder verlaagd van 65% tot 55%.  

De Chinese aandelenmarkten in Shanghai en Hong Kong gingen opnieuw 
zwaar onderuit en noteren op dieptepunten die overeenkomen met de 
niveaus van 2008-2009. Onder de huidige leider Xi Jinping is de 
communistische partij duidelijk meer ideologisch geïnspireerd dan gedreven 
door economische overwegingen, wat de Chinese economie al zware schade 
heeft toegebracht. China is een autoritair regime geworden met een sterke 
man aan het hoofd waardoor vele beleggers China als oninvesteerbaar zijn 
gaan beschouwen. We zijn van mening dat de risicoaversie van beleggers te 
ver is doorgeslagen. China is altijd al een complex land geweest, maar is de 
afgelopen 20 jaar ook een sterke motor geweest van de wereldeconomie. De 
hoofddoelstellingen van de Chinese Communistische Partij zijn nog steeds om 
de economie te laten groeien waarbij een jaarlijkse groei van 5% wordt 
nagestreefd voor de periode tot 2035. Dat is een belangrijke uitdaging 
waardoor de Chinese overheid heel wat initiatieven zal moeten uitrollen om 
deze hoge groei te realiseren. Zo lijkt het steeds waarschijnlijker te worden 

dat het nultolerantiebeleid inzake covid in de komende maanden zal versoepeld worden, temeer daar het 
sociale onrust begint te veroorzaken. Bovendien wordt vanuit het westen een vaak erg simplistische visie 
gehanteerd over China, terwijl in werkelijkheid China de afgelopen jaren heel wat evoluties heeft gekend. 
China heeft onder meer een gigantische ontwikkeling gekend in elektrische voertuigen waarbij dit jaar de kaap 
zal overschreden worden van 6 miljoen nieuwe elektrische voertuigen op de Chinese markt. Maar ook op het 
vlak van hernieuwbare energie, artificiële intelligentie en robotica zagen we in China een forse groei de 
afgelopen jaren. China is ook internationaal erg actief, niet enkel met initiatieven zoals de zijderoute, maar 

Beheerscommentaar 
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China drijft handel met zowat 70% van alle landen in de wereld en de industrie is groter dan de Amerikaanse 
en Europese industrie samen. Kortom, de negatieve visie over China lijkt de jongste tijd te ver te zijn 
doorgeslagen en we zijn van mening dat het land wel degelijk nog investeringsopportuniteiten biedt.  

Bij de positieve uitschieters valt de prestatie van Paypal op dat het afgelopen jaar erg fors is teruggevallen. 
Dat heeft het bedrijf deels te danken aan slechte communicatie over haar doelstellingen inzake groei, 
bezorgdheid over een vertraging van de groei en een waardering die relatief hoog stond na de pandemie toen 
e-commerce een sterke groei kende. In ons vorig 
kwartaalverslag gaven we aan dat de zaken stilaan ten 
goede keren voor het aandeel. Paypal (+23,2% in dollar) 
was tijdens het derde kwartaal het aandeel dat de 
sterkste stijging kende in onze portefeuille. De 
nieuwsflow omtrent Paypal begint dan ook aanzienlijk te 
beteren. Vanaf het 4de kwartaal zal de populaire peer-to-
peer betalingsapp Venmo als betaalmiddel worden 
toegelaten op Amazon. Dat kan andere webwinkels 
aansporen om eveneens Venmo te aanvaarden voor 
betalingen waardoor de app, die vooral in de VS zeer 
populair is, verder kan groeien. Paypal mikt ook op betalingsverkeer in fysieke winkels met Zettle pinapparaten 
en betaalterminals. Het feit dat de activistische aandeelhouder Elliot een belang van 2 miljard dollar nam in 
Paypal was een eerste catalysator. Daar bovenop neemt de kans toe op een hogere terugkoop van eigen 
aandelen. De waardering van het aandeel is teruggevallen tot een koers/winst van 19 wat de aantrekkelijkheid 
voor de terugkoop van eigen aandelen verhoogt. Temeer daar het bedrijf over een sterke vrije kasstroom 
beschikt van zo’n 1,3 miljard dollar per kwartaal! 

Ook Solvay beschouwen we als een parel in onze portefeuille. Niet alleen is de waardering erg aantrekkelijk 
met een koers/winstverhouding van 6,3 voor de voorbije 12 maanden, maar ook de evolutie inzake 
rendabiliteit is positief. De netto-winstmarge is de afgelopen jaren enorm gestegen. Dit jaar heeft het bedrijf 
al tot 3 maal toe haar verwachtingen voor het jaar opgetrokken. De Belgische chemiegroep rekent nu op een 
organische groei van de brutobedrijfswinst van 25%. Solvay etaleert daarmee ook haar prijszettingsmacht, 
aangezien ze de hogere kosten tot nu toe probleemloos heeft kunnen doorrekenen. Solvay is actief in diverse 
domeinen met aantrekkelijke groeiperspectieven en heeft bijvoorbeeld een leiderschapspositie in onderdelen 
voor batterijen voor elektrische voertuigen. Solvay positioneert zich dan ook nadrukkelijk als speler in 
zeldzame aardmetalen en breidt haar activiteiten uit in het Franse La Rochelle waar ze eveneens inzet op de 
vervaardiging van permanente magneten die essentieel zijn voor de energietransitie. Solvay werkt er tevens 
op de nieuwe generatie solid-state autobatterijen. Solvay ontwikkelt niet enkel activiteiten om oplossingen 
aan te reiken die de economie duurzamer maken, maar werkt ook op het duurzamer maken van de eigen 
fabrieken. Zo slaat Solvay de handen in elkaar met Iberdrola waarbij deze laatste een zonnepark gaat bouwen 
dat vanaf eind 2025 75 GWh stroom zal opwekken. Zestig procent daarvan zal worden opgenomen door 2 
Solvay fabrieken. 

Tijdens het derde kwartaal hebben we de positie in Boskalis afgesloten terwijl het bedrijf uitstekende 
resultaten publiceerde over de eerste zes maanden van het jaar. Zowel de omzet als de operatonele winst 
gingen aanzienlijk hoger. Er liep echter een overnamebod van HAL, waarbij HAL haar overnamebod van 32 
euro per aandeel naar 33 euro per aandeel verhoogde. We beslisten om in te gaan op het bod, hoewel we het 
nog steeds te laag vonden omdat HAL de afgelopen maanden haar belang in Boskalis verder uitbreidde tot 
meer dan 55% door aankopen op de beurs. Aangezien ze bovendien hun bod licht verhoogden was de kans te 
groot geworden dat Boskalis van de beurs zou verdwijnen, wat intussen ook werd bevestigd.  
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Afgelopen kwartaal hebben we 2 nieuwe aandelen in de portefeuille opgenomen, zijnde de Belgische 
baggeraar DEME en het Chileense SQM. DEME is goed geplaatst om te profiteren van de sterke vooruitzichten 

voor offshore windenergie. Deme heeft een marktaandeel 
van 31% voor de turbines en 24% voor de funderingen van 
buitengaatse windmolenparken. Aangezien het vermogen 
van deze windmolenparken tegen 2030 met zo’n 25% per 
jaar zou moeten toenemen tot zo’n 180 gigawat is het 
duidelijk dat DEME een structureel groeibedrijf is. DEME 
beschikt over een uitgebreide en gespecialiseerde 
installatievloot die sowieso een belangrijk deel van de koek 
zal krijgen.  

SQM tenslotte is als marktleider in de productie van 
lithium goed geplaatst om te profiteren van de groei in batterijen. SQM investeert in een forse uitbreiding van 
de productie van lithium en diens derivaten om in te spelen op de sterk groeiende vraag naar lithium dat onder 
meer in elektrische autobatterijen wordt gebruikt. SQM beschikt over uitgebreide reserves en is een low-cost 
producent van lithium van hoge kwaliteit. Bovendien profiteert SQM van het feit dat Chili een zogenaamde 
free trade partner is van de VS waar de recent uitgebrachte Inflation Reduction Act de vraag naar elektrische 
voertuigen zou moeten versnellen.  

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 
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 steeg tijdens het tweede kwartaal met 2,51%, waardoor het verlies sinds het begin 
van het jaar op -7,09% uitkomt. 
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In Juli werd de strategie Long/Short equity verminderd van bijna 40% naar 30%. Deze strategie werd 
vervolgens verder afgebouwd tot bijna 24% in augustus.  

De Event Driven strategie heeft de grootste bijdrage geleverd aan de sterke performance van het fonds tijdens 
het derde kwartaal. We zagen hier trouwens een mooie outperformance van het fonds Kite Lake Event Driven 
dankzij enerzijds haar blootstelling aan de dollar en anderszijds zette het fonds vooral in juli een sterk resultaat 
neer om in augustus en september slechts licht terrein prijs te geven. De hoogste conbtributie aan het 
uiteindelijke resultaat van MFP Best Strategies komt op conto van onze eigen optiestrategieën. In juli verloren 
we beperkt terrein waarbij de delta dicht bij 0 werd gebracht. In augustus en september realiseerden we een 
hoge winst doordat de gemiddelde delta negatief was in dalende markten.  

 

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, 
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. Tijdens het derde kwartaal daalde het fonds met 1,33%, 
waardoor het rendement sinds de start -9,73% bedraagt. 

Het T.i.N.A. fonds is doorheen het derde kwartaal defensief gepositioneerd geweest. De aandelenblootstelling 
schommelde tussen de 65% en 75%. Sinds de start van het fonds heeft het fonds beter gepresteerd dan de 
MSCI World index dat 10,8% verloor over dezelfde periode. 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. De positie in China leed onder de malaise van de 
Chinese beurs en ging het meest onderuit (-11,57%). Onze positie in Zuid-Oost Aziatische landen daarentegen 
ging wel flink hoger (+5,86%). We verkochten tenslotte de positie in het fonds dat inspeelt op kleinere 
bedrijven. We zijn van mening dat het net dergelijke bedrijven zijn  die het minst weerbaar zijn tegen een 
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nakende recessie. Verder profiteerde het fonds van de goede prestatie van de themafondsen die inspelen op 
de klimaatverandering, milieubescherming en water.  

 

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 daalde 1,25% tijdens het derde kwartaal.  

Het fonds staat op een negatief rendement van 15,87% 
sinds de start van het jaar. 

De evolutie van de posities in aandelen was overwegend 
lager, met als negatieve uitschieter de Chinese aandelen 
die ruim 15% verloren. Mede dankzij de positieve 
evolutie van de dollar die meer dan 6% steeg tegenover 
de euro haalden we een positief rendement op onze 
posities in Amerikaanse aandelen. Ook onze tracker in 
digitale veiligheid genereerde een positieve bijdrage.  

Bij de obligaties zagen we eveneens een gemengd beeld. 
De dollarobligaties profiteerden van de stijging van de dollar en realiseerden in euro een licht positief 
rendement, terwijl de obligaties in euro afgelopen kwartaal opnieuw rode cijfers optekenden. De sterkste 
stijging kwam evenwel van de obligaties van opkomende landen in lokale munt (+5,92%). 

 

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 derde kwartaal ging het fonds 1,25% lager waardoor het rendement sinds het begin van het jaar op 
-13,02% 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 55% tegen het einde van het derde kwartaal. Het obligatieluik van de portefeuille is evenredig gespreid 
over obligaties in euro en in dollar.  
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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.  

  

Kolom1
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec 2022

Individuele aandelen (min. 500K) -6,14% -4,83% 2,90% -2,50% -2,83% -6,39% 6,12% -5,11% -6,43% -23,2%

MFP Best Strategies Fund A ACC -3,23% -1,65% -1,72% 1,65% -3,15% -1,57% 1,88% 0,91% -0,28% -7,1%

MFP Raphael’s Ethical Choice Fund A ACC -4,10% -4,79% 2,66% -2,43% -3,33% -4,12% 4,61% -2,81% -4,25% -17,5%

MFP Raphael’s Ethical Choice Fund B ACC -4,16% -4,85% 2,59% -2,50% -3,39% -4,17% 4,55% -2,87% -4,31% -17,9%

Options risk budget 5% -3,65% -3,61% -1,64% 0,36% -1,12% -8,48% 0,37% 2,32% 0,74% -14,2%

PL Future Stability -2,22% -2,65% -0,34% -1,10% -3,80% -5,61% 6,37% -1,52% -5,73% -15,9%

Fonds dédiés defensive -1,75% -2,33% 1,12% -0,99% -2,29% -3,13% 5,69% -1,78% -2,98% -8,4%

Fonds dédiés balanced -5,09% -3,05% 1,39% -1,41% -2,57% -4,24% 6,51% -2,03% -3,90% -14,0%

Fonds dédiés dynamic -7,36% -2,96% 2,80% -1,65% -3,03% -5,24% 7,57% -2,49% -5,35% -17,1%

ETF defensive (maandelijkse herbalancering) -1,81% -2,39% 0,59% -1,71% -2,13% -3,90% 6,96% -2,96% -4,58% -11,7%

ETF balanced (maandelijkse herbalancering) -2,48% -2,90% 0,46% -2,08% -2,50% -5,02% 7,15% -2,81% -6,02% -15,6%

ETF dynamic (maandelijkse herbalancering) -3,87% -2,56% 1,08% -1,94% -2,84% -5,08% 7,45% -2,38% -6,38% -15,9%

ETF dynamic Plus (maandelijkse herbalanc.) -4,16% -2,52% 1,32% -2,33% -3,41% -6,60% 8,18% -2,55% -7,59% -18,7%

Onelife Monetary Strategy Plus -0,10% -0,12% -0,10% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,07% -0,05% -0,9%

Onelife B Invest Medium -2,91% -3,44% 1,11% -1,54% -2,62% -3,10% 4,48% -2,72% -2,85% -13,0%



 

 
  17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Invest4Growth Asset Management Ltd. 
 
Bovenbosstraat 26 
3053 haasrode 
Belgium 
Tel: +32 (0)2 880 05 38 
 

Info@i4gam.com 
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