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    Nieuwsbrief 2022 - Jaargang  15  -  Nummer 5 

                    Wat gebeurde er in april 2022? 

Fed drukt het gaspedaal in 
De Fed maakte de notulen van de laatste beleidsvergadering openbaar. Uit deze notulen blijkt zonneklaar dat het de Fed er 
alles aan gelegen is om de hoge inflatie de kop in te drukken. Dus zal de rente dit jaar nog eens diverse malen verhoogd 
worden na de stap in maart met 25 basispunten. De eerstvolgende renteverhoging zal komen na de vergadering in mei. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de volgende verhoging geen 25 maar 50 basispunten bedragen. Uit de gepubliceerde notulen 
blijkt dat meerdere leden de rente nu al met 50 basispunten hadden willen verhogen, maar dat vanwege de onzekerheid 
die de oorlog in Oekraïne op kortere termijn met zich meebrengt daarvan werd afgezien. Maar, zo blijkt uit diezelfde 
notulen, veel leden van het beleidscomité vonden dat één of meer verhogingen met 50 basispunten geschikt zouden zijn 
voor de volgende vergaderingen nu de inflatiedruk zo hoog blijft.  
 
Lael Brainard, die onlangs tot vicevoorzitter van de Fed is benoemd, verwacht een snelle afbouw van de balans van de Fed 
om het monetaire beleid van de Verenigde Staten later dit jaar naar een neutralere positie te brengen. De andere leden van 
het beleidscomité zijn het eens met haar over het afbouwen van de balans. Het streven is om de balans met ongeveer 95 
miljard dollar per maand te verkleinen na een aanloop van drie maanden. Het zou dan gaan om $ 60 mrd aan staatspapier 
(treasuries) en $ 35 mrd aan hypotheekobligaties (mortgage-backed securities). Het restant van de vrijvallende obligaties 
zal geherinvesteerd worden in zeer kortlopend staatspapier. 
 
ECB maakt nog geen haast 
In navolging van de Fed publiceerde ook de ECB de notulen van de laatste vergadering. Daaruit blijkt dat Christine Lagarde 
en consorten iets meer richting het beleid van de Fed lijken te bewegen, zij het met de nodige vertraging en veel minder 
krachtig. Er wordt binnen de gelederen van de ECB alvast nagedacht over het in één of twee stapjes verhogen van de 
beleidsrente om die dit jaar toch nog richting de 0 procent te brengen. Dat is precies wat ook door de markt wordt ingeprijsd, 
dus op het moment dat dat gebeurt is dat niet verrassend. Dat de ECB minder bereid is om de geldkraan al stevig dicht te 
gaan draaien, ligt redelijk voor de hand. Europa wordt immers veel harder dan de Verenigde Staten geraakt door de situatie 
in Oekraïne. 
 
Hoge inflatie baart zorgen 
De huidige hoge inflatie komt deels door de ingestelde sancties, door de angst dat leveringen van bepaalde grondstoffen, 
energie en goederen niet langer kunnen plaatsvinden, of gebeuren bij de oplopende voedselprijzen door onder andere een 
tekort aan kunstmest. De vraag is en blijft in hoeverre centrale banken daar met renteverhogingen iets aan kunnen doen. 
Dat kan alleen als de beleidsrente zo ver wordt verhoogd dat de vraag daardoor net zo hard zal dalen als het aanbod gedaald 
is. Het is alleen niet de weg die een centrale bank graag wil bewandelen. De Russische centrale bank bijvoorbeeld, zag zich 
na de forse waardedaling van de roebel in reactie op de inval van Oekraïne genoodzaakt de rente te verhogen naar maar 
liefst 20%. Nu de waarde van de roebel zich heeft hersteld en de prijsstijgingen zich lijken te stabiliseren, verlaagt de 
Russische centrale bank dan ook, ondanks de onzekere vooruitzichten, weer snel de rente naar 17%.  
 
Door de hoge inflatie en de verkrappende centrale banken maken beleggers zich zorgen over de afzwakking van de 
economische groei. Na het exceptioneel sterke herstel uit de coronapandemie is het logisch dat het toekomstige groeicijfer 
lager zal uitvallen. Maar, de renteverhogingen van centrale banken zijn er ook op gericht die groei af te zwakken om zo te 
proberen de inflatie in te dammen. Het IMF heeft zich intussen ook in de discussie gemeld door er bij centrale bankiers op 
aan te dringen dat er meer wordt gedaan om de inflatie in te dammen.  
 
Ondertussen is het cijferseizoen in volle gang. Het merendeel van de bedrijven dat de boeken opent,  presenteert beter dan 
verwachte resultaten. In deze nieuwsbrief zetten wij er een aantal voor u op een rijtje.  
 
ABB levert 
In het eerste kwartaal groeide de orderportefeuille van ABB op vergelijkbare basis met 28% naar $ 9,4 mrd. De omzet steeg 
met 7% naar $ 7 mrd. Ondanks de stijging van de operationele marge met 30 basispunten naar 14,3%, bleef het operationele 
resultaat net onder de $ 1 mrd steken ($ 997 mln). Een stijging van de operationele marge betekent dat het bedrijf goed in 
staat is om de gestegen inputkosten door te berekenen aan de afnemers.  
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De omzet verbeterde in bijna alle divisies. De uitzondering was de divisie Robotics & Discrete Automation. Hier was sprake van 
een tekort aan onderdelen waardoor niet kon worden voldaan aan de stijgende vraag. Die bedroeg 32% op jaarbasis. Het 
stoppen van de leveringen aan Rusland had slechts een marginale impact van 1-2% op de totale omzet van ABB. Wat betreft 
de portfolioactiviteiten ligt de elektrotechnische multinational op schema om de E-mobility activiteiten onder de naam 
Accelleron dit kwartaal naar de beurs te brengen. De verwachtingen voor de omzetontwikkelingen in het lopende kwartaal 
blijven onverminderd positief. De verbetering van de operationele marge naar de doelstelling van 15% per 2023 zal naar 
verwachting gerealiseerd worden.  
 
Holcim beter dan verwacht 
Ondanks het stoppen van de activiteiten in Rusland, zette de grootste cementproducent ter wereld Holcim het beste kwartaal 
ooit in de boeken. De omzet steeg op vergelijkbare basis met 8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. De 
vergelijkbare winst kwam 16% hoger uit dan een jaar geleden. De cijfers lagen boven de verwachtingen van analisten. De 
omzetgroei werd breed gedragen omdat in alle regio’s sprake was van stijgende verkopen. Holcim verwacht dat het positieve 
momentum ook de rest van het jaar zal aanhouden en daarom heeft de cementspecialist de omzetverwachtingen verhoogd. 
In plaats van een groei van 6% wordt nu gerekend op 8%.  
 
EssilorLuxottica ziet het scherp 
De grootste lenzenproducent ter wereld EssilorLuxottica heeft weer een kwartaal achter de rug met dubbelcijferige 
omzetgroei. Inclusief de omzet van de vorig jaar overgenomen Nederlandse opticienketen Grandvision steeg de omzet met 
maar liefst 38%. Als de omzet wordt vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, dus zonder de omzet van Grandvision, 
was er sprake van een stijging met 11,5%. De verkopen van zonnebrillen van merken als Ray-Ban en Oakley lieten het afgelopen 
kwartaal wederom een dubbelcijferige omzetgroei zien. Er is zelfs sprake van een positief momentum in de verkopen van de 
luxe brillen. Door de lockdownmaatregelen in China was daar driekwart van de winkels gesloten. Desondanks liet de Asia-
Pacific regio een omzetgroei zien van 3,1% op jaarbasis. Volgens de directie verloopt de verticale integratie van Grandvision 
volgens plan.  
 
Procter & Gamble verhoogt outlook 
Procter & Gamble, het grootste concern in persoonlijke en huishoudelijke artikelen ter wereld, presenteerde de cijfers over 
het derde kwartaal (gebroken boekjaar) dat ultimo maart afliep. De cijfers versloegen de analistenverwachtingen. De 
kwartaalwinst kwam 2,8% hoger uit op $ 3,36 mrd. Per aandeel kwam de winst 4 dollarcent hoger uit dan de $ 1,29 waar de 
markt op rekende. Vorig jaar bedroeg de winst per aandeel nog $ 1,26 (+5,6%). De autonome omzet steeg met 10% en kwam 
uit op $ 19,38 mrd waar er $ 18,73 mrd werd verwacht. P&G was in staat om de prijzen met gemiddeld 3% te verhogen. De 
andere 7% kwam uit hogere volumes. De verkoopvolumes stegen bij alle divisies, maar de divisie Healthcare deed het dit 
kwartaal het beste met een autonome omzetstijging van 16% onder andere vanwege het afgelopen griepseizoen (Vicks). De 
zwakste divisie was Beauty (o.a. Pantene shampoo) met slechts een organische groei van 3%. P&G gaf aan dat de 
haarverzorgingsproducten last hadden van de Covid-pandemie. Aandeelhouders van Procter & Gamble worden weer verwend 
dit jaar. Het ligt namelijk in de planning om meer dan $ 8 miljard aan dividend uit te keren. Bovendien zal de winst per aandeel 
met minder aandeelhouders gedeeld hoeven te worden omdat het bedrijf een inkoopprogramma van eigen aandelen wil 
lanceren ter grootte van $ 10 mrd.  
 
De verwachting voor de ondergrens van de autonome omzetgroei werd wederom verhoogd zodat er nu gerekend wordt op 
een toename van 6-7%. Op de hogere omzet zal de (aangepaste) winst per aandeel met 3-6% toenemen tot ongeveer $ 5,91. 
Dit is gelijk aan eerdere uitspraken, maar P&G vertelde wel dat het nu eerder aan de onderkant van de verwachtingen zal 
uitkomen door de oplopende inflatie en de sterke dollar. Het concern stelde de verwachting aan ‘bijzondere’ kosten naar 
boven bij naar $ 3,2 mrd. De hogere grondstofkosten nemen hiervan de grootste deel voor hun rekening, zo’n $ 2,5 mrd. 
Daarnaast verwacht het bedrijf $ 400 mln extra aan transportkosten kwijt te zijn vanwege de logistieke problemen in de wereld. 
De sterke dollar, waardoor de producten van P&G duurder zijn buiten de Verenigde Staten, zal voor $ 300 mln aan extra kosten 
met zich meebrengen.  
 
 

 
3 mei, 13.00 uur 
Martine Hafkamp in het Beleggerspanel, BNR Zakendoen 
 
4, 11, 18 en 25 mei 12.00 – 14.00 uur 
Martine Hafkamp bij BNR Zakendoen voor de Zakenlunch 
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6 en 20 mei, 12.00 uur 
Tweewekelijkse beursupdate per e-mail 
 
22 mei 10.30 uur RTL7 
Martine Hafkamp bij Business Class 
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Nestlé boekt prima omzetgroei maar voorziet vertraging 
Nestlé, de Zwitserse voedingsreus, zag de autonome omzet afgelopen kwartaal met 7,6% toenemen tot CHF 22,24. 
Hogere prijzen zorgden voor 5,2% van de groei, hogere volumes voor 2,4%. De omzetontwikkeling werd breed gedragen 
in de meeste regio’s en divisies. Rusland werd buiten de cijfers gehouden. Was dit niet gebeurd, dan was de organische 
groei nog iets hoger uitgekomen want Nestlé verkoopt nog steeds (alleen) voedingsmiddelen in Rusland. De 
belangrijkste bijdrage aan de omzetontwikkeling kwam (wederom) van Purina diervoeding. De analistenconsensus lag 
op een omzet van CHF 21,69 mrd en werd dus verslagen. Winstcijfers worden over het eerste kwartaal niet prijsgegeven.  
 
Topman Schneider zei dat Nestlé te maken heeft met uitdagende omstandigheden en dat verdere prijsverhogingen en 
andere maatregelen nodig zijn om de hogere kosten op te vangen. Hiermee had Nestlé al rekening gehouden in de 
eerder afgegeven outlook, zodat deze gehandhaafd kon worden. Het concern verwacht een autonome omzetgroei van 
ongeveer 5% waarbij de onderliggende winst ook zal stijgen. De outlook betekent dat de omzetgroei de komende drie 
kwartalen zal vertragen.  
 
ASML prikkelt de fantasie 
De Nederlandse fabrikant van geavanceerde chipmachines ASML opende de boeken. Over het eerste kwartaal kwam 
de netto omzet van € 3,5 mrd uit aan de bovenkant van de verwachtingen. De daarop behaalde nettowinst van € 695 
mln kwam 7,25% hoger uit dan de verwachte € 648 mln. Dat ASML een omzetdaling van bijna 30% ten opzichte van 
het vierde kwartaal 2021 zou laten zien was bekend, het heeft vooral een boekhoudkundige reden. Waar ASML eerder 
nieuwe gefabriceerde chipmachines eerst volledig testte in de fabriek voor deze naar klanten als TSMC te verschepen, 
gaan de machines nu zo snel als mogelijk richting de klant. Vervolgens vinden op locatie pas de finale testen plaats. 
Het gaat hier dus niet om daadwerkelijk verlies van omzet, maar een vertraging van het moment waarop ASML deze 
omzet daadwerkelijk boekt. In januari waarschuwde ASML al dat door deze gewijzigde manier van werken circa € 2 
mrd omzet naar volgende kwartalen wordt doorgeschoven.  
 
In totaal scoorde het salesteam afgelopen kwartaal voor € 7 mrd aan nieuwe orders, waarvan iets meer dan een derde 
voor de nieuwere EUV machines waar de fabrikant uit Veldhoven een monopolie op heeft. Daarmee wist het concern 
wederom veel meer orders binnen te halen dan het in één kwartaal kan produceren. Daar zit ook gelijk een 
bottleneck. Qua productiecapaciteit zit ASML in een soort dwangbuis. De capaciteit is volledig benut, de machines zijn 
voortdurend uitverkocht. Door het nu sneller uitleveren van de chipmachines en het ter plaatse testen van de 
machines, perst het al het mogelijke er uit. Maar, ASML werkt er samen met toeleveranciers hard aan om de 
productiecapaciteit significant te vergroten. Daarnaast was het goed om te lezen dat ASML het afgelopen kwartaal 
voor € 2,1 mrd aan eigen aandelen heeft ingekocht.  
 
Rio Tinto presteert licht ondermaats 
Rio Tinto, ‘s werelds grootste ijzerertsproducent, rapporteerde licht tegenvallende omzetcijfers. Als gevolg van 
vertragingen bij een aantal uitbreidingsprojecten wist het ‘slechts’ 71,5 miljoen ton ijzererts te verschepen in plaats 
van de verwachte 73,1 miljoen. Wel handhaaft de mijnbouwer de outlook voor de export van ijzererts van 320 à 335 
miljoen ton in 2022, na vorig jaar 322 miljoen ton ijzererts te hebben verscheept.  Dat is geen grootse toename, maar 
Rio Tinto beleefde vorig jaar een topjaar. Met een evenaring van die resultaten zullen de meeste beleggers al blij zijn.  
 
Omdat de ijzerertsprijs in het eerste kwartaal al 32% is opgelopen, na in de tweede helft van vorig jaar flink gedipt te 
hebben, zou dat zomaar eens uit kunnen komen. Op een koerswinstverhouding van nog geen 7, een bruto 
dividendrendement van bijna 10% en een balans waarop meer cash dan schulden staan, kunnen verdere 
ontwikkelingen rustig worden afgewacht.  
 
Givaudan schmeckt gut 
De Zwitserse producent van geur- en smaakstoffen Givaudan maakte de omzetcijfers over het eerste kwartaal van 
2022 bekend. De omzet tegen constante wisselkoersen is met 4,6% gestegen tot CHF 1,78 mrd. De verkopen van de 
divisie smaakstoffen zijn met 6,4% toegenomen. 
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Met name in Europa was sprake van een forse omzetstijging van 12,9%. De divisie smaakstoffen heeft in de regio’s 
Azië, Afrika en het Midden Oosten een stijging van de verkopen met 10,9% genoteerd. De divisie geurstoffen heeft een 
omzetstijging van 2,7% behaald. Deze afdeling heeft overigens te maken gehad met een moeilijkere vergelijkingsbasis 
ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Als gevolg van de Covid-maatregelen was er in het begin van 2021 
duidelijk meer vraag naar geurstoffen voor bijvoorbeeld tandpasta en zeep, de zogenaamde stay-at-home producten.    
De sterk gestegen prijzen van grondstoffen hebben ertoe geleid dat Givaudan met de afnemers om de tafel gaat zitten 
om een groot deel van deze stijging te kunnen doorberekenen. De directie is van plan om een prijsverhoging van 
ongeveer 9% door te voeren.  
 
Van kleine slokjes kun je ook dronken worden 
Het Amerikaanse Constellation Brands werkt met een gebroken boekjaar en het vierde kwartaal eindigde eind februari. 
De kwartaalomzet was met $ 2,1 mrd beter dan verwacht. Doordat er een aantal merken is verkocht, kwam de omzet 
van de divisie die wijn en sterke drank produceert lager uit. Autonoom, dus gecorrigeerd voor deze desinvesteringen, 
steeg de omzet over het hele jaar echter met 9%. De biertak van Constellation Brands deed met onder andere de 
merken Modelo en Corona eveneens goede zaken. De omzet van Modelo Especial groeide 15% en werd daarmee het 
op een na grootste biermerk van de Verenigde Staten. Corona Extra deed daar met een groei van 9% niet veel voor 
onder. Op de ranglijst van het premiumsegment bekleedt dit merk de derde plaats.  
 
Een van de weinige minpuntjes in de resultaten was Canopy Growth. Op het belang in deze wietteler werd het 
afgelopen jaar $ 1,645 mrd afgeschreven. Desalniettemin steeg de winst per aandeel over het hele boekjaar met 6% en 
steeg de brutomarge naar 53,4%. Voor het lopende boekjaar denkt de groep met de bierdivisie een omzetgroei van 7-
9% te kunnen realiseren, terwijl de divisie van de wijnen en sterke dranken naar verwachting een afname van 1-3% zal 
laten zien. Om het vertrouwen in de toekomst te onderstrepen, wordt het bestaande aandeleninkoopprogramma in 
het lopende kwartaal met $ 500 mln uitgebreid. Er zal dit kwartaal 80 dollarcent per aandeel aan dividend worden 
uitgekeerd. 
 
Cashflow 
De afgelopen maand zagen we het kwartaaldividend van, het inmiddels verkochte, Garmin bijgeschreven worden op 
de rekeningen van onze cliënten. Ook Nestlé, Ørsted en Rio Tinto betaalden hun jaarlijkse winstuitkering uit. Cliënten 
met een neutraal beleggingsprofiel ontvingen tevens een kwartaaluitkering van de iShares € Corp Bond Large Cap 
UCITS ETF. Al met al een kleine oogst deze maand, maar de cashflow uit dividenden zal de komende tijd flink 
toenemen. 

 
Conclusie 
Het verleden toont aan dat de beurzen in een klimaat van stijgende rentes rustig kunnen blijven doorstijgen. Het 
gebeurt vaak immers in een periode van economische groei na een periode van ellende. Voor financials is een hogere 
rente doorgaans een goede zaak en voor technologiebedrijven dan weer een wat mindere. Dat laatste is het geval 
omdat hun toekomstige winsten verdisconteerd naar het heden bij een hogere rente nu eenmaal minder waard zijn 
dan bij een lage rente.  

 
Beleggers kunnen daar rekening mee houden en daarop anticiperen. Zo zullen de hogere energieprijzen én de 
stijgende rente in de Verenigde Staten bijvoorbeeld het aandeel Berkshire Hathaway in de kaart spelen. Maar bedrijven 
met een hoge koerswinstverhouding mag je nog een keer extra onder de loep nemen. Veeg ze echter niet allemaal op 
één hoop. Er is volgens ons weinig reden om bang te worden voor de vooruitzichten van groeibedrijven als Alphabet en 
Microsoft. Met hun marktmacht, groeivooruitzichten en balansen van gewapend beton lijken er voor hen weinig 
vuiltjes aan de lucht.  
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