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Beste relatie,
Een jaar is weer voorbijgevlogen. Een jaar waarin COVID-19 het dagelijks leven bleef beheersen.
Welke goede weerslag dat had op 2021, leest u in onze terugblik op het voorbije beleggingsjaar.
Daarnaast vindt u ook een vooruitblik op 2022.
Normalisatie van het beleid van westerse centrale banken (zowel de FED als de ECB) zal een uitdaging
maar ook kansen bieden voor financiële markten. Deze normalisatie zal bijdragen aan een opwaartse
druk op verschillende looptijden van verschillende rentes. Hoe wij daar tegenaan kijken en mee omgaan leest u in dit kwartaalbericht.
In dit kwartaalbericht vindt u verder het interview met onze compliance officer Karel Vogel en ander
nieuws.
Veel leesplezier gewenst en het beste voor 2022,
Team Florentes
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TERUGBLIK OP 2021
2021 is een geweldig beleggingsjaar gebleken, maar het zat zeker niet zonder verrassingen. Menig
beursanalist was bij aanvang positief over de aandelenbeurzen. Echter weinigen voorspelden de
zeer krachtige rally die Europese en Amerikaanse aandelen naar opeenvolgende records duwde. Wat
vooral opviel, was de relatieve rust die de opgang van de beurs kende in een bewogen jaar. Wie naar
de koersgrafieken kijkt, ziet dat koersen over alle maanden van het jaar stegen, behalve in september en november.

Steun en opkoopprogramma’s
De pandemische ontwikkelingen rondom COVID-19 houden de markten al bijna twee jaar bezig. Een
korte maar hevige crash in het eerste kwartaal van 2020 en vervolgens tot en met 2021 aanhoudende
stijgende aandelenkoersen. Dit als gevolg van vaccinatieprogramma's die een economische heropening mogelijk maakten en de (monetaire) steun en opkoopprogramma's van centrale banken en overheden.
Verrassing
De felle koersdip na de opkomst van de Omikron-variant in november 2021 zorgde nog voor een verrassing aan het einde van 2021. Ook hielden de inzinking in China en de liquiditeitscrisis van de vastgoedontwikkelaars, zoals Evergrande, in september 2021 in dat land de gemoederen meermaals - en
nog steeds - bezig.
Aandelen doen het uitstekend
Ondanks de haperingen in de aanvoerketen van goederen, stijgende grondstofprijzen, oplopende rentes, een stijgende inflatie en berichten over afbouw van opkoop- en overheidssteun van de FED en ECB
hebben aandelen het uitstekend gedaan. De aandelenrendementen variëren van circa + 5% in opkomende markten tot circa + 30% in de Verenigde Staten.
Renderende alternatieve beleggingen
Over heel 2021 rendeerden de alternatieve beleggingen conform verwachting. Een rendement van
circa 10%. De alternatieve beleggingen houden de aandelenmarkten niet bij, maar dat is ook niet nodig. Een positief rendement in goede aandelenjaren en weerstand bieden bij slechte aandelenjaren
jaren dat is hun taak.
Vastgoed goed?
De sector vastgoed heeft het, ondanks Evergrande, relatief goed gedaan in 2021 met in sommige gevallen rendementen van meer dan 20%. Een mooie herstelbeweging na het moeilijke jaar 2020. In dat
jaar had vastgoed het zwaar te verduren, mede door lockdowns, tijdelijke winkelsluitingen door COVID-19 en het meer digitaal en vanuit huis gaan werken.
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Rendement op obligaties
Reguliere, langlopende (staats)obligaties hebben gezorgd voor negatieve rendementen bij veel partijen. De stijging van de rente zorgde voor een verlies over 2021 op een wereldwijde vastrentendeobligatieportefeuille. Hier viel voor een deel aan te ontkomen door accenten te plaatsen in inflatiegelinkte obligatieleningen en hoogrenderende (high yield) obligaties. Wij hebben in die laatste twee
categorieën het hele jaar een overweging gehad. Dat heeft onze relaties een positief rendement op de
obligatie(portefeuille)s opgeleverd. De obligatierendementen variëren van circa -4% op opkomende
markten schuld tot circa +6% op inflatiegelinkte obligaties.

⌂

THEMA’S 2022
De juiste economische en koersvoorspellingen voor het nieuwe jaar 2022 zullen wederom geen sinecure zijn. De onderstaande thema's, die de financiële markten beheersten in 2021, zullen waarschijnlijk ook in het nieuwe jaar van toepassing zijn.

Het coronavirus
Mogelijk dat met de komst van boostershots en
antivirale pillen van Pfizer Inc. en Merck het coronavirus verder kan worden beheerst en de besmettelijke verspreiding ingedamd. Waarschuwingen dat nieuwe stammen van het coronavirus
mogelijk niet reageren op bestaande behandelingen blijven daarentegen boven de markt hangen.
Maar als er één ding is dat de pandemie ons heeft
geleerd, dan is het dat aandelen strategieën en
pandemieën niet direct 1-op-1 met elkaar zijn gecorreleerd. Indirect heeft het virus wel de richting
van de aandelenmarkt bepaald. Door overheden
en centrale banken ingestelde omvangrijke fiscale en monetaire stimulering pakketten zijn

twee van de belangrijkste aanjagers van de uitbundige koersstijgingen van de aandelenmarkten
in 2021. We verwachten een vergelijkbaar beeld
voor 2022.

⌂
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Inflatie
De inflatie loopt vanaf de zomer 2021 geleidelijk aan op. In vergelijking met het jaar 2020 is dit het
gevolg van grote vraag naar goederen en van verstoringen aan de aanbodzijde op de markt van grondstoffen en halffabricaten. Tevens is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt, waardoor inflatie een
meer structureel karakter lijkt te krijgen.
Aandelen, edelmetalen en vastgoedbeleggingen zijn tot op zekere
hoogte een goede hedge tegen inflatie. Een aanhoudende prijsgroei van meer dan 3% zou de winst uithollen en de aandelenkoersen onder druk kunnen zetten. De Europese Centrale Bank
(ECB) verwacht dat aan het eind van dit jaar, bij normalisering van
de economieën, door afname van de coronaperikelen, de inflatiedruk zal afnemen. Dit omdat de eerdere ingezette trends van vóór
het coronatijdperk, zoals de vergrijzing van de wereldbevolking,
de afnemende investeringen in kapitaalgoederen door bedrijven
en de vergaande digitalisering, dan weer de overhand krijgen.
Dit is het basisscenario (van afnemende inflatiedruk) waar de ECB en de financiële markten vooralsnog
van uitgaan. In een negatiever scenario (afwijking op het basisscenario) verminderd de inflatie niet,
blijft de inflatie relatief hoog en daardoor wordt de ECB onder druk gezet om het monetaire beleid
(eerder dan gewenst) te verkrappen (lees: de rente te laten stijgen). Leenkosten voor landen met een
hoge schuldenlast, zoals Italië, stijgen dan. Dit geldt ook voor bedrijven met een hoge schuldenlast.
Voor de financiële markten vormt dit scenario een neerwaarts risico, welke nog niet is ingeprijsd in de
huidige waarderingen. Vooral voor vastrentende waarden werkt dit scenario van een onverwachte
wijziging in het monetaire beleid van de ECB negatief uit.

⌂
Klimaat
Duurzaam beleggen van hype naar een structurele trend? De overgang naar klimaatneutraliteit
is een doel waar 's werelds grootste economieën
- van de VS tot India - zich in 2021 collectief aan
hebben gecommitteerd. Hogere koolstofprijzen
en milieubelastingen verhogen de productiekosten voor industriële ondernemingen. Terwijl onderinvesteringen in fossiele brandstoffen hebben
bijgedragen aan een piek in de energiekosten die
de groei dreigt te dempen en de productie dreigt
te verstoren. Aan de andere kant neemt het
duurzaam beleggen bij institutionele beleggers,
al dan niet getriggerd door regelgeving, steeds
meer toe. Op termijn kunnen hierdoor nieuwe,
interessante investeringsmogelijkheden ontstaan. Nu de groene partij (Die Grünen) in de regering zit in de grootste economie van Europa,

Duitsland, kunnen "de-carbonisatie aandelen"
(onder andere bedrijven die bezig zijn hun productieproces verder te verduurzamen) een boost
krijgen na de dalingen van vorig jaar.

⌂
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China
De Communistische Partij van China (CPC) nam in 2021 veel maatregelen om de vrijheden van grote
technologische - en opleidingsbedrijven in te dammen. Daarnaast werden er boetes aan deze bedrijven uitgedeeld en beperkingen opgelegd voor leningen aan vastgoedontwikkelaars om de afhankelijkheid van de vastgoedsector te verminderen. Chinese aandelen in Hong Kong, de zogenoemde offshore
aandelen, behoorden in 2021 tot 's werelds slechtst presterende aandelen. Binnenlandse Chinese aandelen deden het daarentegen redelijk en sloten het jaar positief af. Toch zijn veel wereldwijde beleggingsexperts constructief positief over Chinese aandelen voor de lange termijn. De waarderingen zijn
laag, de Chinese economie is gezond
en mogelijk is ook de piek van de regelgeving gepasseerd. Goldman Sachs
is optimistisch over de investeringsmogelijkheden in de hernieuwbare
energie die gepaard gaan met de campagne van president Xi Jinping.
De algemene verwachting is dat de
Chinese economie de komende jaren
zal uitgroeien tot de grootste economie ter wereld.

⌂

OUTLOOK FINANCIËLE MARKTEN

Wij verwachten dat de wereldeconomie ook in 2022 bovengemiddeld zal groeien. Het IMF hanteert
voor 2022 een verwachte economische groei van 4,9%.
Westerse economieën en centrale banken zullen
elk excuus aangrijpen om renteverhogingen uit te
stellen of te vertragen. Immers, een lage rente
houdt (overheids)schulden betaalbaar en de economische groei op peil. Maar per saldo zal de
rente, zeker in het geval van een langer durende
periode van hogere inflatie, toch een keer oplopen.
De FED en de ECB hanteren nu beleidsrentes tot
onder de 0% en kopen parallel daaraan al jaren
bedrijfs- en overheidsschulden op. Bij een lage of

negatieve spaarrente zijn veilige opties, zoals het
geld op een spaarrekening laten staan of investeren in (overheids)obligaties, onaantrekkelijk. Er is
daardoor nu vaak bij risicoarme beleggingen eerder sprake van rendementsvrij risico in plaats van
risicovrij rendement. Een uitweg is het investeren
in zaken met een hoger risico, zoals aandelen,
beursgenoteerd vastgoed of alternatieve beleggingen. En waar de vraag toeneemt, stijgt ook de
prijs. Wij verwachten dat deze trend zich in (het
eerste deel van) 2022 voortzet.

⌂
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Rentes en obligaties
De rente is in het vierde kwartaal van 2021 weer
verder opgelopen, dit heeft een negatief effect
op de koersen van vastrentende obligaties. Het
rendement en de koers van een obligatie werken
tegengesteld aan elkaar. De Nederlandse 10jaars rente bedroeg eind vierde kwartaal +0.01%
(en begon het jaar op -0.49%).
Obligaties blijven extreem duur, zeker als men
deze koppelt aan de huidige inflatie. Een stijging

van de rente zorgt voor een verlies op een wereldwijde vastrentende obligatieportefeuille.
Hier valt voor een deel aan te ontkomen door accenten te plaatsen in inflatiegelinkte obligatieleningen.
De Amerikaanse centrale bank (FED) is voornemens om de stimuleringsmaatregelen af te bouwen en de inflatie te bestrijden door de beleidsrente (korte rente) te verhogen. Wij verwachten
drie renteverhogingen in 2022 na maart.

⌂
Aandelen

In 2021 zijn de koersen van veel aandelen gestegen, wat doorgaans een hogere koerswinstverhouding
betekent. Echter, de (verwachte) winsten zijn nog harder gestegen. De resultaten van bedrijven uit
bijvoorbeeld de IT-en gezondheidssector waren gewoon simpelweg te goed. Daardoor daalt de koerswinstverhouding voor 2022 juist. De stijgende bedrijfswinsten laten zien, dat bedrijven hogere kosten
kunnen doorberekenen aan consumenten die bereid blijven om te besteden.
De gemiddelde analistenverwachting voor eind 2022 bedraagt volgens het Financiële Dagblad: 926
punten voor de AEX. Het feit dat sparen geld kost en dat obligaties een laag tot negatief rendement
opleveren, speelt een versterkende rol voor de vooruitzichten van aandelen. Aandelen van bedrijven
die interessant kunnen zijn:
 Duurzame bedrijven met een relatief laag energieverbruik;
 Bedrijven met goede balansverhoudingen die hogere (energie of grondstof) prijzen kunnen
doorberekenen aan hun afnemers;
 Bedrijven met een goed gevulde orderportefeuille;
 Bedrijven die profiteren van een stijgende rente, weinig personeel met veel digitaal werk en/of
een abonnementenstructuur kennen --> recurring returns.

⌂
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Alternatieve beleggingen
Voorheen zorgden obligaties in
portefeuilles voor een tegenhanger bij aandelen als het aan
die kant niet goed liep. Een rendement van enkele procenten
is daarbij gewenst. De alternatieve beleggingen kunnen daarvoor een alternatieve plaats innemen in de portefeuilles.
Alternatieve beleggingen houden de aandelenmarkten niet
bij, maar dat is ook niet nodig.
Een positief rendement in
goede aandelenjaren en be-

scherming brengen bij beweeglijke jaren (de rol die obligaties
voorheen vervulden) is wat zij
moeten doen. Onder alternatieve beleggingen scharen wij:
Hedgefunds, Grondstoffen &
Edelmetalen en Private Equity.
Over de performance van onze
alternatieve beleggingen in
2020 en ook 2021 waren wij tevreden. De vooruitzichten voor
2022 zijn ook goed te noemen.

Goud zorgt voor een goede
hedge (vluchthaven) als het onrustig of guur zou worden in
aandelenland. De grondstoffen
zijn pas net begonnen aan een
nieuwe langjarige supercyclus.
Zowel bij energie als bij metalen (koper) is er ruimte voor
verdere prijsstijgingen. Private
equity profiteert van de nog immer lage rente en van de groeiende overname en fusies van
bedrijven onderling.

⌂

BELEGGINGSVISIE EN IMPLICATIES VOOR BELEID
Het vooruitzicht van uiteindelijk een normalisering van de rente in de belangrijkste industrielanden
maakt beleggingen in obligaties onaantrekkelijk. Voor lange-termijnbeleggers zijn aandelen daarom
onontbeerlijk waarbij aandacht voor duurzaamheid steeds meer op zijn plaats is.
Binnen het aandelenuniversum kijken we naar
beleggingen in bedrijven die kunnen profiteren
van maatschappelijke trends die door de pandemie nog zijn versterkt, zoals de digitalisering, farmaciegerelateerde bedrijven die profiteren van
de COVID-omgeving en nieuwe energiebronnen.
Indien de rente structureel gaat stijgen, dan kan
dit leiden tot een grotere beweeglijkheid van de
internationale aandelenmarkten, groter dan de
afgelopen jaren. Het is daarom belangrijk te kiezen voor bedrijven met goede langetermijnvooruitzichten, concurrentievoordelen en marktleiderschap.
 We zien aandelen binnen de asset-mix
nog steeds als de meest kansrijke beleggingscategorie. We houden daarom de






weging van aandelen in de portefeuilles
aan de bovenkant van de bandbreedtes.
Vanwege de nog steeds lage rentes, de
rentestijging van de afgelopen periode
en de inflatiedruk blijven we terughoudend over obligaties en zijn we onderwogen. Binnen obligaties zijn wij echter nog
steeds overwogen in de subcategorie inflatie gelinkte obligatiebeleggingen.
De weging voor alternatieve beleggingen
houden wij neutraal, maar hoger in de
bandbreedtes dan bij de start van 2021.
De vooruitzichten voor vastgoed zijn
voor de lange termijn neutraal. Wij handhaven onze neutrale weging. Ook in een
inflatoire omgeving is een positie in vastgoed aanbevelenswaardig.

Wat 2022 betreft: het belooft een uitdagend jaar te worden. Rente en inflatie, opwarming van de
aarde, crisis in Turkije, tussentijdse Amerikaanse verkiezingen, Rusland & Oekraïne, China & Taiwan,
chiptekorten, coronavirus, vaccins en openstelling economieën. Allemaal onderwerpen waar wij als
Florentes rekening mee houden in onze adviezen. Ons doel: een voor u zo goed mogelijk rendement
bij een zo laag mogelijk risico realiseren.

⌂
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KAREL VOGEL OVER ZIJN LANDSMEER
In elke kwartaaluitgave neemt een van de mensen van Florentes u mee naar leuke plekken
in zijn omgeving. Een mooie gelegenheid om op een andere manier kennis te maken. Deze
keer neemt Karel Vogel u mee naar Landsmeer.
‘Mijn wieg stond in
Amsterdam, maar ben opgegroeid in Badhoevedorp
en Weesp. Amsterdam
was en is echter nooit ver weg geweest. School, studie en daarna ben ik er
gaan samenwonen. Madelon en ik hebben er zes jaar gewoond voordat we
naar Landsmeer trokken. Dat is een gemeente
dichtbij Amsterdam met veel water en groen en
twee mooie natuurgebieden:
‘t Twiske en het Ilperveld.’
‘Landsmeer is geen grote gemeente maar wel van alle gemakken voorzien.
Zoals gezegd, Amsterdam is nooit ver weg om wat te gaan eten of drinken buiten coronatijd dan. Maar ook in Landsmeer kunnen we prima terecht. Bijvoorbeeld bij Chez Etienne waar chef-kok Etienne ambachtelijk kookt met
mooie seizoensproducten.’
‘Net als Knoet hou ik van fietsen. Dat doe ik met vrienden uit
het dorp, Amsterdam en Purmerend. Als “Velo Pays Lac” rijden we zomers onze rondjes op de racefiets. Mijn grootste
fietsuitdaging daarbij was de Tour for Life voor Artsen Zonder
Grenzen. Daarbij fietsen we van Italië over de Alpen, Vogezen
en Ardennen terug naar Nederland. Bijna elk jaar trekken we
wel ergens in Europa de bergen in om lekker te fietsen. Ook
’s winters zitten we niet stil, maar dan gaan we er op de
mountainbike op uit.’
‘Voetbal is een andere passie van mij. Tot 15 jaar geleden trapte ik nog graag
zelf een balletje met mijn oud-studiegenoten. Tegenwoordig beperkt het
voetbal zich tot kijken. Met een van mijn zonen, twee neven en twee fietsmaten bezoek ik als het even kan alle thuiswedstrijden van Ajax. Daarnaast
kijk ik graag sport op tv, zoals de Formule 1 met Max Verstappen.’
‘Onze vakanties brengen we graag door in Toscane, Zuid-Frankrijk of NoordSpanje. Toscane is daarbij wel favoriet met haar mooie, glooiende landschappen en cipressen. Tel daar het heerlijke eten, de vriendelijke, toegankelijke
mensen en het feit dat Madelon een aardig mondje Italiaans spreekt bij op
en je begrijpt wel waarom we daar graag naartoe gaan. Bovendien kun je ook daar prima fietsen.’
‘Binnen Florentes ben ik een beetje een buitenbeentje. Ik heb namelijk geen contact met klanten. Als
compliance officer let ik er juist op dat Michiel, Rudi, Frank, Olaf, Marcel, Jeroen, Arnold, Knoet en
Mark de regels naleven en op professionele en integere wijze hun diensten verlenen aan u als klant.
Geven zij u bijvoorbeeld goede informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de invloed van beide
op uw vermogen. Dat is belangrijk om uw vermogen op verantwoorde te kunnen beleggen op een
manier die past bij uw wensen en mogelijkheden.’

⌂
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 Zoals in een eerder kwartaalbericht vermeld, participeert Florentes in de
nieuwe effecteninstelling KNOX. KNOX wordt, naast de bestaande depotbanken voor Florentes, een nieuwe depotbank bij wie relaties van
Florentes hun transacties kunnen laten afwikkelen en administreren. Inmiddels zijn er 25 zelfstandig vermogensbeheerders aangesloten bij KNOX, zijn de eerste rekeningen via KNOX geopend en
zijn de eerste orders uitgevoerd.
Aangezien KNOX nog in de opstartfase zit, is Florentes nog terughoudend met aanbieden van deze
mogelijkheid. Echter, we verwachten dat op niet al te lange termijn KNOX ook wordt opgesteld voor
de relaties van Florentes.
Of KNOX voor u interessant is, bepaalt u zelf. Wij vinden het belangrijk om onze relaties een uitgebreide keuze te geven ten aanzien van hun depotbank.


⌂
Disclaimer
Deze publicatie is samengesteld door Florentes vermogensbeheer B.V. (hierna: Florentes). Hoewel de informatie in deze publicatie met de
nodige zorg tot stand is gekomen, kan Florentes niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. Florentes aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. De informatie is generiek
van aard en houdt daarom geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke
behoeftes van de ontvanger. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Florentes. Florentes heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Meer informatie kunt u vinden op www.florentesvermogensbeheer.nl

