
 

 
                 

Wat gebeurde er in juni 2022?   

 
Tweewekelijkse beursupdate per e-mail     1, 15 en 29 juli  12.00 uur  
Martine Hafkamp in het beleggerspanel, BNR Zakendoen  5 juli   13.00 uur 
Martine Hafkamp bij BNR Zakendoen voor de Zakenlunch  6, 13, 20 en 27 juli   12.00 – 14.00 uur 
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Een snel oplopende obligatierente, matige economische cijfers en hard op de rem trappende centrale bankiers duwden 
halverwege de maand juni de aandelenmarkten definitief een berenmarkt in. Waar de markten aanvankelijk vreesden voor de 
stijgende inflatie en de ermee gepaard gaande renteverhogingen lijken ze inmiddels in de ban van de vrees voor een 
economische recessie.  
 
Onzekerheid troef 
Beleggers lijken ervan uit te gaan dat de centrale banken de torenhoge inflatie alleen nog maar succesvol kunnen bestrijden 
door zo hard op de rem te trappen dat een recessie onvermijdelijk is. Waar de koersen tot eind vorig jaar niet hoog genoeg 
konden zijn voor de kopers van aandelen, lijken ze nu juist niet laag genoeg voor de verkopers. Hoog kopen en laag verkopen is 
helaas geen recept voor het realiseren van een mooi rendement. 
 
Deze berenmarkt is de vijftiende sinds de Tweede Wereldoorlog. Gemiddeld stond de beurs na intrede van de berenzone de 
vorige 14 keer een jaar later overigens 22% hoger. Laag kopen kan weliswaar te vroeg getimed zijn, maar blijkt uiteindelijk dus 
wel lonend. De koersen staan niet voor niets zo laag. Er is een overaanbod van slecht nieuws.  
 
Een recessie zal de vraag naar producten immers doen afnemen. De prijzen zullen weer gaan dalen. Bedrijven moeten hun 
overtollige voorraden tegen dumpprijzen verkopen. De recente stijging van de consumentenprijzen was grotendeels het gevolg 
van de weer op stoom komende dienstverlening, denk bijvoorbeeld aan vliegtickets en stijgende huren. Blijft dat zo in geval van 
een recessie? Opvallend zijn in dat verband de recente dalingen van de energieprijzen de laatste weken.  
 
Historische stap van Fed 
Hoezo zijn beleggers zo bang dat centrale bankiers (te) hard op de rem zullen gaan staan? Dat komt onder andere door het feit 
dat de Fed de meeste drastische renteverhoging in 28 jaar doorvoerde. De federal funds rate werd met maar liefst 75 
basispunten verhoogd. Hiermee komt dit belangrijkste Amerikaanse rentetarief uit op 1,50 tot 1,75%. De agressieve maatregel 
is volgens Jerome Powell nodig om de hoge inflatie in de Verenigde Staten in te dammen. Powell beloofde dat zulke forse 
stappen geen gewoonte zullen worden, al zal ook voor het rentebesluit in juli een verhoging van 75 basispunten uit de bus 
kunnen komen. Het uiteindelijke besluit hierover zal afhangen van de economische data van dat moment.  
 
Als centrale bank moet je zeer behoedzaam opereren en doe je het eigenlijk nooit goed voor de financiële markten. Zo zei 
Powell eerder dit jaar nog dat een renteverhoging van 75 basispunten niet op tafel lag. Maar het tegenvallende inflatiecijfer 
over de maand mei, noopte de Fed om harder op de rem te trappen dan eerder werd aangenomen. Daarom moest de markt 
voorbereid worden op een grotere rentestap. Dit gebeurde door het lekken van het voorgenomen besluit naar de Wall Street 
Journal.  
 
De Fed-leden denken dat de federal funds rate eind dit jaar op ongeveer 3,4% zal staan. Om dit niveau te bereiken, zijn er dus 
nog een paar rentestappen nodig. Overigens stond deze verwachting in maart nog op 1,9%. Volgens de Fed zal eind dit jaar de 
inflatie zijn afgenomen tot een toch nog steeds hoog niveau van 5,2%. In 2023 zal de inflatie dan verder dalen naar 2,6%. 
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ECB kondigt actie aan 
De afgelopen maand sloot de ECB zich als een van de laatste aan bij wat andere centrale banken al een tijdje doen. Hoewel?  
In juni deden de dit keer in Amsterdam bijeengekomen centrale bankiers helemaal niets, maar werd er wel het historische 
besluit genomen iets te zullen gaan doen. Voor het eerst in elf jaar zal de rente worden verhoogd. Met ingang van juli zal de 
rente in de eurozone met 25 basispunten worden verhoogd en in september mogelijk zelfs met 50 basispunten. Bovendien 
wordt het nog lopende opkoopprogramma van staatsobligaties met ingang van volgende maand beëindigd. Het besluit is 
historisch omdat er daarmee binnenkort een einde komt aan een periode van acht jaar waarin de rente negatief was.  
 
Lagarde van uil naar havik 
De beurzen reageerden enigszins verrast omdat er vooraf niet op zo’n ‘havikse’ maatregel was gerekend. Dat de meningen over 
de mate van daadkracht van de ECB nogal verdeeld zijn, blijkt wel uit het commentaar van bijvoorbeeld beurscommentator 
Sven Henrich: ‘Oh please, don’t call them hawks. What’s next? Calling them heroes for having the courage to raise rates after 
11 years?’ Vanuit Amerikaans perspectief heeft hij wel enigszins gelijk. Toch behoeft de situatie in Europa enige nuance. Het is 
namelijk maar zeer de vraag in hoeverre de ECB iets kan doen aan de fors opgelopen inflatie. Die is immers vooral te wijten aan 
de sterk gestegen energieprijzen en opstoppingen in de toeleveringsketens van de wereldeconomie. Een hogere rente gaat dat 
niet verhelpen. 
 
Bovendien heeft de ECB een probleem waar men in de Verenigde Staten geen last van heeft. De eurozone bestaat niet louter 
en alleen uit landen met ‘controleerbare’ schulden. Grote renteverschillen tussen de kernlanden en de rest van de eurozone 
kunnen uiteindelijk tot een totale desintegratie van de muntunie leiden. 
 
Spoedberaad ECB 
Niet voor niets kwam de ECB nog geen week na haar rentebesluit in spoedberaad bijeen om de huidige marktomstandigheden 
te bespreken. Nu maakt de ECB zich niet direct druk om de stand van bijvoorbeeld de AEX-index , maar wel over de hoogte van 
het renteverschil tussen Duitsland en Italië, de zogenaamde spread. Die was de laatste tijd fors opgelopen. Een vooraanstaand 
lid van de raad van bestuur van de ECB, mevrouw Isabel Schnabel, gaf een dag voor het spoedberaad al een kleine voorzet. Zij 
vertelde tijdens een meeting met Parijse studenten dat het moment waarop de ECB zal gaan interveniëren in de obligatiemarkt 
erg dichtbij is gekomen. Volgens haar heeft de ECB ‘no limits’ in haar commitment de euro te ondersteunen. Met deze 
opmerking treedt zij in de voetsporen van Mario Draghi die in een vorige crisis de term ‘whatever it takes’ introduceerde. 
 
Is de Italiaanse staatschuld werkelijk zo’n groot gevaar voor het voortbestaan van de euro? Dat is het nog niet, maar zou het 
wel kunnen worden. In procenten van het BNP uitgedrukt heeft Italië, na Griekenland, de op één na grootste staatsschuld van 
de Europese Unie. De Italiaanse schuld bedraagt € 2.738 mrd en dat is ruim 150% van het BNP. Per hoofd van de bevolking komt 
dat neer op € 40.000. Ter vergelijking, in Nederland is dat € 28.000. Een rente die hard oploopt belooft voor de economie niet 
veel goeds. 
 
Niet alleen wordt het voor de Italiaanse overheid moeilijker aan de forse rentelast te kunnen voldoen, maar de staatsschuld 
vormt tevens de basis voor het renteniveau van de leningen aan bedrijven en particulieren. De hele economie ondervindt 
schade. Nu heeft Italië net als iedereen goed gebruik gemaakt van de achter ons liggende goedkoop geld-periode en zijn 
leningen tegen veel lagere rentes geherfinancierd. De gemiddelde looptijd van de staatschuld bedraagt momenteel 7 tot 8 jaar. 
Op korte termijn lijkt er nog niet veel aan de hand.  
Maar, de jaarlijkse rentelast in Italië is met 3,5% van het BNP verreweg de hoogste van de Europese Unie. Het is zelfs aanzienlijk 
hoger dan die van Griekenland, waar de jaarlijkse rentelast van 2,5% van het BNP veel minder zwaar weegt dankzij de 
grootschalige herfinanciering ten tijde van de eurocrisis.  
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Ergste inflatiedreiging achter de rug? 
De oorspronkelijke veroorzakers van de snel oplopende prijzen, de grondstoffen, lijken op hun retour, hoewel de prijsdalingen 
ook lijken te duiden op een afkoeling van de economische groei. Het blijkt ook uit de zwakker wordende macrocijfers. Wellicht 
is het nog iets te vroeg om een duidelijke terugval in de prijzen te verwachten. De personeelstekorten en de loonsverhogingen 
lijken daar nog niet op te wijzen. Ook de wereldwijde opstoppingen in de aanvoerketens nemen wel enigszins af, maar zijn nog 
niet verdwenen. 
 
Obligatiemarkt anticipeert? 
De obligatiemarkt, die normaal de toon zet gezien de aanwezigheid van veel professionele partijen, lijkt te anticiperen op 
afnemende groei en afnemende inflatie. Op zeker moment zullen de centrale bankiers ervoor terugschrikken de economie diep 
een recessie in te duwen. Een beetje groeivertraging wordt wel geaccepteerd, maar op een zware economische crisis zit 
niemand te wachten, wij bij Fintessa ook niet. 
 
Historische stap voor Rio Tinto 
Het Australisch-Britse mijnbouwer Rio Tinto zette onlangs een historische stap. De mijnbouwer leverde de afgelopen maand 
het eerste ijzererts af uit de Gudai-Darri mijn in Australië. Het is meer dan tien jaar geleden dat Rio Tinto een nieuwe 
ijzerertsmijn in exploitatie nam. Naar verwachting zal de mijn in 2023 helemaal in productie komen en de komende 40 jaar 
kunnen produceren. Om de mijn operationeel te maken is er met 3.000 man voor 14 miljoen mensuren aan gewerkt. Nu de 
mijn operationeel is, biedt deze werk aan slechts 600 mensen. De mijn is namelijk hypermodern. De afvoer van het erts gebeurt 
met autonoom rijdende trucks en treinen en ook het boren naar het erts gebeurt zonder mensenhanden. Ongeveer een derde 
van de elektriciteit die nodig is voor de jaarlijks verwachte 43 miljoen ton aan ijzererts zal opgewekt worden door 34 megawatt 
aan zonnepanelen. Samen met de batterij-opslag van de zonne-energie zal dit voor een CO2-reductie zorgen van zo’n 90.000 
ton. Dit is vergelijkbaar met de CO2-productie van 28.000 auto’s.  
 
Opnieuw duurzame innovaties bij Stora Enso 
Stora Enso is één van de grootste private bosbouwers ter wereld. Hout onttrekt CO2 aan de atmosfeer terwijl fossiele 
brandstoffen de hoeveelheid CO2 juist laten toenemen. Met hun eigen hout maakt Stora Enso verpakkingen. Ze zijn één van de 
grootste verpakkingsbedrijven in Europa en met hun papieren en kartonnen verpakkingen vervangen ze op grote schaal plastic 
verpakkingen en gebruiksvoorwerpen. 
 
De afgelopen maand kwam Stora Enso met een verhoging van de winstverwachting en met de aankondiging van twee 
innovaties. De eerste is een samenwerkingsverband met het Letse Latvijas Finieris dat multiplex maakt. De houten platen die 
op elkaar geplakt worden en zo multiplex vormen, worden tegenwoordig geplakt met lijm waarvan de grondstoffen zijn 
geleverd door Stora Enso. Deze lijm is milieuvriendelijk omdat deze gemaakt is van bomen en niet van olie. De ecologische 
footprint van het multiplex neemt hierdoor met 49% af zonder in te boeten op de kwaliteit.  
 
Daarnaast gaat Stora Enso samenwerken met het Zweedse Modvion dat windmolens maakt van hout. Stora Enso levert het 
hout. Een eerste windmolen is inmiddels al in bedrijf in de buurt van Göteborg. Dit proefexemplaar is maar 30 meter hoog, 
maar het is de bedoeling om windmolens te maken van 150 of 200 meter hoog net als de stalen varianten van tegenwoordig. 
Houten windmolens, waarvan per eenheid product het hout sterker is dan staal, hebben een aantal voordelen ten opzichte van 
de stalen exemplaren die nu gebruikt worden op land en op zee. Zo is het productieproces veel duurzamer. Hout onttrekt CO2 
aan de atmosfeer terwijl er bij de productie van staal juist zeer veel CO2 vrij komt. Daarnaast kan het hout van de molen aan 
het einde van de levensduur worden hergebruikt. Dit is bij de stalen variant veel minder het geval. Bovendien worden de houten 
molens modulair opgebouwd, wat bij de stalen tegenhangers niet het geval is. Daardoor wordt het transport veel gemakkelijker 
en kost dit minder brandstof. Een ander voordeel is dat de houten windmolens gelijmd worden terwijl voor de stalen varianten 
tienduizenden stalen bouten nodig zijn. De samenwerkende bedrijven gaan ervan uit dat ze dit jaar de eerste houten 
windmolens zullen verkopen.  
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Adyen zet samen met McDonald’s een mooie stap 
Adyen heeft in de maand juni bekend gemaakt dat zij de samenwerking met McDonald’s in de Verenigde Staten wordt 
uitgebreid naar de mobiele app van de hamburgerketen. Er zijn geen financiële details gepubliceerd. In het Verenigd Koninkrijk 
werkt Adyen al sinds 2020 samen met McDonald’s. Deze formule wordt nu verder uitgebreid naar andere markten. 
De chief information officer van McDonald’s, Whitney McGinnis, is heel enthousiast over deze samenwerking. Adyen heeft 
bewezen tijdens piekmomenten hoge volumes te kunnen verwerken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de drukste uren 
van de dag rond etenstijd. De extra vraag die ontstaat door aanbiedingen is ook prima door Adyen verwerkt. Vaste klanten die 
hun betaalvoorkeur hebben vastgelegd kunnen nog eens extra profiteren, omdat de bestellingen sneller kunnen worden 
afgehandeld. Bovendien werden er daardoor minder creditcards geweigerd tijdens het afrekenen van de bestellingen.  
 
Aandelensplitsing Amazon 
De door Amazon op 9 maart aangekondigde aandelensplitsing van 20-voor-1 werd eind mei goedgekeurd op de jaarlijkse 
aandeelhoudersvergadering. De splitsing werd vrijdag 3 juni nabeurs geëffectueerd. Dat betekent dat voor elk aandeel Amazon 
die de beleggers vrijdag in bezit hadden, ze er maandag daarop 19 extra bij kregen. Ondanks dat de totale ondernemingswaarde 
van het bedrijf niet wijzigt en er ook niets wijzigt aan bijvoorbeeld de koerswinstverhouding, juichen beleggers dit soort acties 
altijd toe. Optisch (ook zo’n fijn psychologisch effect) lijkt het aandeel immers veel goedkoper. Daarnaast zorgt de stock split 
voor een iets betere verhandelbaarheid. Ook zou Amazon nu meer kans maken om in de Dow te worden opgenomen. De Dow 
is namelijk een prijs gewogen index en met een koers van $ 2.400 zou Amazon wel een heel zwaar gewicht krijgen. 
 
Transacties 
In de portefeuilles is Givaudan verkocht. Daarvoor in de plaats is DSM teruggekocht. Givaudan was ’s werelds grootste speler 
in geur- en smaakstoffen en krijgt er met de overname van Firmenich door DSM een geduchte concurrent bij. Givaudan was en 
is een prima belegging in deze sector. Feit blijft dat de Zwitsers altijd al duur waren en dat ze dat ondanks de koersdaling nog 
steeds zijn. In termen van koerswinstverhouding staat DSM lager gewaardeerd, terwijl de groeidoelstellingen voor de omzet én 
winst een treetje hoger liggen. Daarnaast is de balans van DSM robuuster en dan is voor ons de keuze niet zo moeilijk. Vandaar 
dat wij de draai van Givaudan naar DSM hebben gemaakt. 
 
Cashflow 
De afgelopen maand zagen we ook weer iets ‘vakantiegeld’ bijgeschreven worden op de rekening. Achtereenvolgens kreeg u 
het dividend van EssilorLuxottica en Shell uitgekeerd. 
 
Conclusie 
Deze berenmarkt kan best nog wel even voortduren. Maar de beurzen en beleggers zijn wel erg somber geworden. Historisch 
bleken dat vaak goede momenten om dan juist weer wat te gaan kopen. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het 
coronavirus dat de koersen weer fors onder de winstverwachtingen zijn gezakt. Dat bleek de vorige keren steeds een niet 
onaardig instapmoment.  
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Wilt u Fintessa’s nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuurt u dan een e-mail onder vermelding van 
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