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1 MACRO-ECONOMISCHE  
CONTEXT 
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De rente op overheidsobligaties ging de voorbije weken in stijgende lijn. 
Zo overschreed de Amerikaanse tienjaarsrente opnieuw de drempel van 
4% en benaderde ze daarmee het niveau van in de herfst en de 
recordniveaus uit 2007. De cijfers blijven de centrale banken evenwel met 
de neus op de feiten drukken: hun strijd tegen de inflatie is allesbehalve 
gestreden. We maken ons met name zorgen over de onderliggende inflatie, 
en dan vooral over die met betrekking tot de diensten exclusief huisvesting, 
die in januari (+5,4%, na +5,3% in de voorgaande maand) voor de derde 
maand op rij sterk steeg, terwijl de bedrijfsleiders de stijgende loonkosten 
doorrekenen in hun prijzen. De Fed houdt vol dat ze onmogelijk kunnen 
stoppen met de beleidsrente op te trekken voordat de index van de 
persoonlijke consumentenbestedingen (PCE) daalt. De kans bestaat dan 
ook dat het monetaire beleid langdurig verkrappend zal blijven in een 
poging de prijsstijgingen te temperen zonder een rem te zetten op de 
economische groei, die in het vierde kwartaal met een bbp-toename van 
2,7% ten opzichte van de voorgaande periode nog steeds respectabel was. 
Een uiteindelijke piek waarbij de basisrente tussen 5,5% en 5,75% valt, 
lijkt nu waarschijnlijk. Die niveaus kunnen dan worden aangehouden tot 
het einde van het jaar.  

 

We zien een gelijkaardig scenario in Europa, waar de Duitse tienjaarsrente 
eind februari met 2,65% op het hoogste peil staat sinds 2011. De markt 
gaat er voor het eerst van uit dat de Europese Centrale Bank 
renteverhogingen zal blijven doorvoeren tot in 2024 en dat de 
depositorente tegen het einde van het jaar 4% kan bereiken. Laten we niet 
vergeten dat de beleggers er enkele weken geleden van overtuigd waren 
dat de rente in juli 2023 niet meer dan 3,5% zou bedragen. Verscheidene 
leden van de ECB hebben sindsdien opgeworpen dat de bank nog heel wat 
werk voor de boeg heeft in haar strijd tegen de inflatie. Daarmee bedoelen 
ze dat de ECB haar monetaire verkrapping moet voortzetten. De inflatie in 
de eurozone blijft namelijk erg hoog (+8,6%). Daar komt nog bij dat de 
kerninflatie op jaarbasis, die geen rekening houdt met de volatielste 
factoren (energie, voeding enzovoort), is opgelopen tot een recordhoogte 
van 5,6%, wat de verwachtingen omtrent een nieuwe ECB-renteverhoging 
met 50 basispunten in maart alleen maar doet toenemen. 
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We hoeven geen omwenteling te verwachten in Japan, waar de toekomstige 
voorzitter van de centrale bank, Kazuo Ueda, heeft aangegeven continuïteit 
na te streven. Hij wil het soepele monetaire beleid behouden op lange 
termijn en vindt dat de inflatie nog lang niet genoeg is gestegen om ervan 
af te wijken. 

De economische versnelling in China, die blijkt uit de groei van de 
inkoopmanagersindex van de verwerkende industrie naar 52,6, het 
hoogste peil sinds 2012, leidde aan het einde van de maand tot meer 
interesse in Aziatische aandelen, maar ook tot een stijging van de 
grondstoffenprijzen in zowel de energie- als de industriële sector. Die 
economische tendens in China, die gedeeltelijk wordt geschraagd door de 
binnenlandse vraag na de heropening, zal de komende maanden 
vermoedelijk aanhouden.  

Een jaar na de Russische inval in Oekraïne zijn er alleen maar meer 
geopolitieke spanningen op het internationale toneel. Zo hebben Vladimir 
Poetin en Joe Biden de verantwoordelijkheid voor het conflict van de hand 
gewezen, waardoor er geen diplomatieke oplossing meer mogelijk is. 
Ondertussen blijft China Moskou steunen en beschuldigt het de Verenigde 
Staten ervan de situatie erger te hebben gemaakt. China is van mening dat 
de Verenigde Staten een 'koudeoorlogmentaliteit' in de hand werken. 
Peking zegt zich ook zorgen te maken over de uitbreiding van het Japanse 
leger. De twee kampen lijken sterker afgetekend dan ooit tevoren, wat de 
komende maanden kan leiden tot meer volatiliteit op de financiële markten 
en tot minder wereldwijde economische activiteit.  

Februari was een moeilijke maand voor de obligatiemarkten. De Duitse en 
Amerikaanse tienjaarsrente sloten de maand af op 2,65% en 3,92%, 
stijgingen met respectievelijk 36 en 41 basispunten. Het rendement op 
Duitse staatsobligaties op twee jaar steeg in februari met 49 basispunten 
tot 3,14%, het hoogste peil sinds 2008. 

Na 5,3% winst in januari, maakte de MSCI World AC in februari pas op de 
plaats (-0,53% in euro), hoewel de Europese aandelen opnieuw sterk 
presteerden (+1,8%) en het oude continent als enige regio groene cijfers 
kon voorleggen. De indexen konden de verliezen onder meer beperken 
doordat de bedrijfsresultaten over het algemeen beter waren dan 
verwacht. Op sectorniveau hielden basisconsumptiegoederen, technologie 
en discretionaire consumptiegoederen het best stand tijdens de maand. 
Die laatste twee lieten met meer dan 10% winst ook de beste resultaten 
optekenen sinds het begin van het jaar. Daarentegen bevonden de sectoren 
die vorig jaar blijk gaven van veerkracht zich achteraan in het klassement: 
-3,9% voor gezondheidszorg sinds het begin van het jaar en -5,2% voor 
nutsdiensten, terwijl de basisconsumptiegoederen min of meer stabiel 
bleven.  
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2 RENDEMENTEN VAN ONZE BEHEERSOPLOSSING  
PER 28/02/2023 
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Onze beheersoplossing verloor deze maand terrein: -0,52%.  

Het rendement sinds het begin van het jaar is evenwel positief: +2,86%. 

Die cijfers vallen te vergelijken met de 2,33% winst van de referentie-
index, Morningstar EUR Moderate Allocation. 

Ten slotte leveren de cashgedeeltes van de beheermandaten momenteel 
1,5% interest op in EUR en 2,75% in USD. 

 

Rendementen: evenwichtige 
beleggingsstrategie 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022
2023
YTD

SRI-fondsen 14,3% 4,3% 8,9% -13,4% 2,9%

Referentie-index -7,1% 12,4% 2,3% 9,0% -13,4% 2,3%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%



MARKET OUTLOOK 
 
 
 
 

MARKET OUTLOOK / DISCRETIONAIR BEHEER / BEHEER MET SRI-FONDSEN / FEBRUARI 2023 

Onze evenwichtige portefeuille is over de maand met 0,52% gekrompen. 

Het aandelengedeelte van de portefeuille hield tijdens de maand goed 
stand, met name door de bijdragen van de Europese waarden en de 
thematische beleggingen.  Zo boekten de fondsen Robeco Capital Growth 
SAM Smart Energy Equities, BL Sustainable Horizon en de verschillende 
Europese trackers elk meer dan 1% winst tijdens de maand. De meeste 
andere fondsen in de portefeuille hebben de maand in het rood afgesloten, 
met verliezen tussen -5,2% voor de tracker iShares MSCI EM SRI en -0,3% 
voor het fonds ABN AMRO Parnassus US ESG Equities. 

Daarnaast deed ook het obligatiegedeelte af aan het rendement, 
voornamelijk door de stijging van de rente. Bijna al onze fondsen in euro 
moesten tijdens de maand meer dan 1% prijsgeven. Onze fondsen in dollar 
hielden beter stand. Die hadden ook te lijden van de toenemende rente, 
maar profiteerden van de stijging van de dollar. 
 

 

  SRI-fondsen 
Referentie-

index(1) 
Cash -0,24%  

Aandelen 2,76%  

EU 0,88%  

VS 0,48%  

Japan 0,13%  

Groeilanden 0,24%  

Themafondsen 1,03%  
Obligaties 0,34%  

Ontwikkelde landen 0,31%  
Groeilanden 0,03%  

  2,86% 2,33% 

   
(1) Referentie-index: Morningstar EUR Moderate Allocation 
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Transacties in de portefeuilles met een evenwichtig profiel sinds het 
laatste verslag:  

Er werden in februari geen transacties verricht. 

 

Spreiding over de verschillende 
beleggingscategorieën 
 % 

Aandelen  48,1 

Aandelen Europa 14,0 

Aandelen Noord-Amerika 16,6 

Aandelen Japan 6,4 

Aandelen zuidelijke Stille Oceaan 0,3 

Aandelen groeilanden 10,0 

Aandelen ontwikkelde landen 0,7 

Obligaties ontwikkelde landen  31,6 

Groeimarktobligaties  6,9 

Obligaties via fondsen 0,5 

Cash 12,9 
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DISCLAIMER 

De inhoud van dit document wordt enkel ter informatie verstrekt, is niet volledig, geldt slechts op het moment waarop deze wordt verschaft en kan zonder 
voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt of aangepast. 

De vermelde informatie mag geenszins worden gezien als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Alle beleggingen houden risico’s in, waaronder het risico op 
kapitaalverlies. 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Banque de Luxembourg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking 
tot toekomstig rendement of toekomstige prestaties. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit document noch voor beslissingen 
die eventueel op basis daarvan worden genomen. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger zich ervan te vergewissen dat die alle risico's begrijpt die 
gepaard gaan met de beleggings- en andere beslissingen, en slechts beslissingen te nemen na met de hulp van de eigen adviseurs goed te hebben nagedacht 
over de vraag of de voorgestelde diensten passen bij diens beleggingen en specifieke financiële situatie, met name rekening houdend met alle 
boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten en alle wettelijke en reglementaire voorschriften of beperkingen die van toepassing zijn op de voorgenomen 
transacties. Beleggers die willen intekenen op een dienst van de bank, moeten eerst alle bijhorende contractuele documenten aandachtig en volledig lezen. 
Het is verboden dit document en de inhoud ervan te reproduceren, over te dragen, te verdelen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de bank. 
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