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Beste relatie, 
 
Het blijft onrustig op de financiële markten. In onze terugblik op het afgelopen kwartaal leest u er alles 
over. Uiteraard gebeurt dat niet zonder ook de implicaties te duiden voor ons beleggingsbeleid. 
 
Daarnaast vertelt Frank Brouwer over IJsselstein en wat zijn leven in die Utrechtse stad zo aangenaam 
maakt. 
 
Veel leesplezier gewenst, 
 
Team Florentes 
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TERUGBLIK OP DERDE KWARTAAL 2022 
Na de forse koersdalingen in het tweede kwartaal waren verder uitblijvend slecht nieuws en meeval-
lende inflatiecijfers in de VS in juli het signaal voor een opwaartse koersbeweging in de maand juli; bij 
zowel aandelen als obligaties. Markten verwachtten toen nog dat de Amerikaanse centrale bank (FED) 
het aantal basispunten van de verwachtte renteverhoging in september zou verlagen. 

⌂ 
Daling na koersherstel 
De spanning tussen China en de VS nam begin au-
gustus toe na het bezoek van Nancy Pelosi, voor-
zitter van het Huis van Afgevaardigden, aan Tai-
wan. Aandelenmarkten stegen desondanks sterk 
door in de eerste helft van augustus. Bovendien 
daalde de volatiliteit (mate van beweeglijkheid). 
Het herstel duurde voort tot ongeveer half au-
gustus. In deze eerste zes weken van het derde 
kwartaal 2022 steeg bijvoorbeeld de AEX nog van 
650 naar 732 punten. Dat betekende een koers-
herstel van circa 12% na het slechtste 1e halfjaar 

voor aandelen sinds 1970, waarbij de AEX 17% la-
ger stond over deze eerste zes maanden. Een te-
genvallend inflatiecijfer uit de VS halverwege au-
gustus (8,1% was verwacht, er kwam 8,3% uit de 
bus) gecombineerd met uitspraken van de FED 
over waarschijnlijk toekomstige verdere rente-
verhogingen leidde tot een daling van de AEX. 
Deze ging terug naar 640 punten in de daaropvol-
gende weken tot en met het einde van het derde 
kwartaal. 

bron Teletrader 
 

FED- voorzitter Jerome Powell zei in september 
tijdens zijn jaarlijkse Jackson Hole-toespraak, dat 
hogere rentetarieven, lagere groei en arbeids-
markt-omstandigheden enerzijds de inflatie zul-
len terugdringen en anderzijds huishoudens en 
bedrijven zullen treffen. De gevolgen worden (in 
negatieve zin) groter als de prijsstabiliteit niet 

herstelt. Powell verklaarde daarmee dat de Fede-
ral Reserve niet stopt met maatregelen nemen 
om de inflatie te drukken, totdat de klus is ge-
klaard. Uitspraken die deden denken aan de 
woorden van Mario Draghi (destijds voorzitter 
van de Europese Centrale Bank (ECB)) tijdens de 
eurocrisis.  

⌂ 
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Normalisering van monetair beleid 

De normalisering van het monetaire beleid in de VS (met in het kielzog Europa) en de opwaartse be-
weging van de algemene rentestructuur hebben ook gevolgen voor de wisselkoersen. Andere centrale 
banken, waaronder de ECB, reageren ook door de rente verder te verhogen, maar minder agressief 
dan in Amerika. Dit zorgt voor een vlucht vanuit meerdere valuta’s naar de US-dollar. Voorlopig blijft 
de dollar daardoor sterk ten opzichte van de euro en ten opzichte van de meeste andere valuta. 
 
De liquiditeitschaarste die daarmee ontstaat, kan op een punt aankomen waarop deze zorgt voor fi-
nanciële stress en daarmee mogelijke ongelukken in het financiële systeem. In het verleden reageerde 
de Centrale banken dan met aanvullende liquiditeit. Denk aan het opkopen van (staats)obligaties of 
andere zaken waar financiële markten duidelijk voordeel van hebben en/of die een kalmerend effect 
hebben op markten. Het verschil met de afgelopen 10 jaar is echter dat beleidsmakers toen werden 
geconfronteerd met deflatie en nu is het probleem inflatie. Als de financiële stress verder zou oplopen, 
dan kan ook de FED mogelijk niet anders concluderen dan dat de huidige dollarmarkt te krap is en dat 
er, net als in het VK, ook in de VS sprake zal zijn van nieuwe vormen van kwantitatieve verruiming 
en/of ondersteuning. Een welbekende draai in het monetaire beleid waar de markt naar kijkt. 

⌂ 
Inflatiewijsheid 
Voorkom vooral dat inflatie 
voor langere tijd in de hoofden 
van de bevolking gaat zitten. 
Die wijsheid van Paul Volcker 
(van eind jaren ‘70 tot eind ja-
ren ‘voorzitter van de Federal 
Reserve) zit ook achter de re-
cente renteverhoging van de 
ECB. Als hoge inflatie ingebed 
raakt bij consumenten en on-
dernemers, gaan zij meer con-

sumeren. Wachten tot de infla-
tie afneemt, betekent namelijk 
dat goederen en bezit alleen 
maar duurder worden. Dit, ge-
combineerd met hoge loonei-
sen (die vaak ook gehonoreerd 
worden bij lage werkloosheid 
door arbeids-marktkrapte), kan 
resulteren in een loonprijsspi-
raal. Dat willen centrale banken 
absoluut voorkomen. Het door-
breken daarvan met draconisch 

monetair beleid zou een pijn-
lijke zaak zijn. Dit idee ligt ook 
aan de basis van de forse rente-
verhoging die de ECB in sep-
tember heeft doorgevoerd: 
voorkomen dat de inflatiever-
wachtingen - de afgelopen ja-
ren redelijk stabiel rond 2% - te-
veel veranderen. Hoge inflatie 
moet niet te lang duren. 

⌂ 
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De aandelenbeurs in de jaren ‘70 

Herhaaldelijk worden overeenkomsten gezocht tussen de huidige periode en de stagflatiejaren tussen 
1970 en 1980. Sommige beleggers kijken terug op de jaren '70 om te begrijpen wat ze mogelijk te 
wachten kan staan, als de huidige beleidsmakers niet geleerd zouden hebben van die jaren. Gemiddeld 
werd in de jaren '70 een jaarrendement gemaakt van 7,4% op aandelen. Het gaat dan om de nominale 
stijging van de wereldaandelenindex per jaar. Het rendement schommelde wel flink. Na een hoogte-
punt in 1972 verloor de index 37% van zijn waarde in de jaren 1973 en 1974. Een stevig herstel van 
35% volgde in 1975. De jaren daarvoor en daarna cumuleerden in dat decennium gezamenlijk tot 7,4% 
nominaal rendement per jaar op aandelen.

⌂ 
Obligaties richting rustiger vaarwater 
2022 is een van de slechtste jaren sinds 2008 voor 
(bedrijfs)obligaties. Gezien de opwaartse bewe-
ging van de rentetarieven waren langlopende 
obligaties met een lage rentevergoeding bij aan-
vang van 2022 niet erg aantrekkelijk. Een hoge 
rentevergoeding biedt meer bescherming. Nu de 
rendementen op obligaties hoger liggen, lijkt het 
beeld positiever voor de toekomst. Door de rela-
tief lage rente en de inflatiedruk blijven we nog 
terughoudend over obligaties. Wij kiezen bij 
voorkeur voor kortlopende obligaties en inflatie-
gelinkte obligaties. Het omslagpunt om onze visie 
over obligatiebeleggingen aan te passen, komt 
wel steeds dichterbij. Vooralsnog is de inflatie in 
Europa en de VS hoog. Wij verwachten dat de 
maatregelen van de centrale banken effect krij-
gen in 2023 en de inflatie beteugelen waardoor 
de obligatiemarkt tot rust komt. Ook als forced-
selling achter de rug is.  
 
High yield obligaties hebben in 2022 (relatief) een 
mindere koersdaling meegekregen dan sommige 
investment grade-obligaties. Dit komt mede door 
hun hoge couponrendement en hun iets korte 
looptijd (vaak 4 tot 5 jaar). Bij investment grade-

obligaties is de gemiddelde looptijd 8 jaar of lan-
ger. High yield-obligaties lijken nog steeds uit te 
gaan van het scenario van een relatief milde re-
cessie. De rente van 9 procent op dit type obliga-
ties oogt al wel beter dan de rendementen van 4 
tot 5 procent die de afgelopen jaren gebruikelijk 
waren op deze wat meer risicovolle obligaties. 
 
Door de relatieve ongevoeligheid van krediet-
waardige bedrijfsobligaties voor de economische 
cyclus beginnen deze obligaties op dit moment 
ook een alternatief te worden. Bij bedrijfsobliga-
ties lijkt een stevige recessie qua spreads (het 
verschil tussen een veilige staatsobligatie (AAA) 
en een bedrijfsobligatie) wel ingeprijsd. Het voor-
deel van een recessie is ook dat de rente kan da-
len. De kans neemt toe dat de piek in de rente 
binnenkort wordt bereikt. Dit omdat de FED op-
nieuw een fout maakt door onvoldoende oog te 
hebben voor de dalende inflatie volgend jaar. Of 
het nu komt door financiële stress of door de da-
lende inflatie, de kans dat de FED volgend jaar 
draait in haar monetaire beleid is zowel linksom 
als rechtsom toegenomen. 

⌂ 
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Kwartaalcijfers beter dan verwacht 
Voor de bedrijven uit zowel de S&P 500-index als de Stoxx Europe 600-index 
waren de cijfers van het tweede kwartaal, gemiddeld genomen toch beter 
dan verwacht. Dit betekent dat deze bedrijven een hogere winst gerappor-
teerd hebben en dat ondanks de Oekraïneoorlog, hoge inflatie, recessie-
vrees en stijgende rentes. 
 

Voor beleggingen in aandelen ligt de nadruk op bedrijven die een sterk prijs-
zettingsvermogen hebben om de effecten van inflatie te compenseren en 
zo hun concurrentievoordeel te behouden. Hoewel geopolitieke spanningen de risico's voor bedrijven ver-
groten, creëren ze ook kansen voor bedrijven die kunnen inspelen op grote onderliggende veranderingen 
in de economische structuur die hieruit voortvloeien. 
 

Door de oorlog in Oekraïne nemen de geopolitieke spanningen voorlopig niet af. Op een heel snelle beëin-
diging van het conflict hoeft voorlopig niet gerekend te worden. Het is een ware uitputtingsslag geworden 
met het risico op verdere escalatie. Poetin heeft al meerdere keren met de inzet van kernwapens gedreigd. 
Deze dreigementen kunnen zijn onderhandelingspositie aan de onderhandelingstafel te zijner tijd ook ver-
sterken. Daarnaast lopen de spanningen tussen China en de Verenigde Staten over de kwestie Taiwan (af 
en toe) ook verder op. Een gewapend conflict tussen China en Taiwan zou een veel ergere economische 
schok kunnen veroorzaken dan de oorlog in Oekraïne. Taiwan is de grootste chipleverancier van de wereld. 
Als de westerse landen aan China dezelfde sancties opleggen als nu aan Rusland, dan valt de wereldecono-
mie mogelijk stil. Toch blijven China en de Verenigde Staten sterk van elkaar afhankelijk door omvangrijke 
bilaterale handelsstromen en financiële banden. Het volledig omzeilen van het westerse, door de 
Verenigde Staten gedomineerde financiële systeem, zou te duur zijn voor China. 
 

In economisch opzicht, China is de tweede economie van de wereld, verwachten wij dat de Chinese rege-
ring en centrale bank meer stimuleringsmaatregelen aankondigen om de economische groei te verhogen. 
De inflatie is met 2,5% op jaarbasis in China relatief laag en geeft de Chinese overheid daar meer mogelijk-
heden voor. 

⌂ 
Alternatieve beleggingen 
De weging in alternatieve beleggingen in portefeuil-
les heeft in dit beweeglijke jaar een dempend effect 
gehad op het negatieve resultaat in portefeuilles. Al-
ternatieve beleggingen zoals hedgefunds en edel-
metalen renderen beter dan obligaties en aandelen 
in 2022. Ook hier is er een duidelijk verschil zichtbaar 
tussen de koersvorming van marktprijzen voor de 
korte en de lange termijn. Een voorbeeld daarvan is 
koper (zie grafiek). Ook wel Dr. Copper genoemd, 
omdat de prijs van het metaal een weergave is van 
de stand van de economie. Nu de markten steeds 
over een recessie spreken, daalt de vraag naar koper 
en daarmee ook de prijs van het metaal op de korte 
termijn. 
Voor de lange termijn is er nu niet voldoende koper-
voorraad aanwezig. Er zijn bijvoorbeeld veel meer 
koperleidingen nodig om aan de transitie naar duur-
zame wind- en zonne-energie te voldoen. Door de la-
gere vraag naar koper op de korte termijn wordt er 

nu minder (mogelijk te weinig) geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van nieuwe kopermijnen. De tijd die 
doorgaans nodig is om een kopermijn operationeel 
te krijgen, is soms wel tien jaar. Op termijn ligt het 
daardoor in de lijn der verwachting dat de koperprijs 
aanzienlijk stijgt ten opzichte van de huidige prijs. 
 

⌂ 
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BELEGGINGSVISIE EN IMPLICATIES VOOR BELEID 
Buitengewone financiële omstandigheden vra-
gen om buitengewone beleidsmaatregelen. Dat 
is althans het adagium van centrale banken in de 
hele wereld geweest sinds de kredietcrisis in 
2008. Vervolgens zorgden zij met allerlei beleids-
maatregelen voor een hogere liquiditeit in het fi-
nanciële systeem. Aangezien het al zo lang 
duurt, wordt de vraag steeds meer: 'Hoe ziet 
normaal beleid er anno 2022 eigenlijk uit en 
waar gaan we heen? Direct helemaal stoppen, 
kan niet zomaar, want dat zal grote gevolgen 
hebben voor de financiële markten. 
 
Voor (staats)obligaties betekent dit bijvoor-
beeld, dat zij pas weer aantrekkelijk worden als 
de negatieve rentestanden van de afgelopen ja-
ren, op een normaal niveau komen. Historisch 
lag dat niveau ergens tussen de 4 en 6%.  Zover 
is het echter nog niet, want er kan nog veel ge-
beuren, zeker voor langlopende obligaties.  
 
De aandelenmarkt merkt ook de gevolgen van 
hogere rentestanden. Zeker nu de vooruitzich-
ten over de wereldeconomie enigszins onzeker 
blijven. De hoge rente houdt - samen met de 
oorlog in Oekraïne en haar gevolgen zoals de stij-
gende prijzen voor gas en energie, recessie-
angst en groeivermindering - de aandelen- en 
obligatiemarkten in haar greep. Toch houden wij vast aan de keuzes die wij eerder hebben gemaakt 
voor onze individuele aandelen. Wij beleggen voor onze relaties in bedrijven in plaats van in indexen 
en dat doen we voor de lange termijn en niet voor de korte termijn. Wij kozen en kiezen als Florentes 
voor bedrijven die bij opname in ons beleggingsuniversum winstgevend zijn, een sterke balans hebben, 
hoge winstmarges bereiken in een groeiend marktgebied en veelal marktleider of de nummer 2 zijn in 
hun sector. Deze aandelenbeleggingen zijn een echte activaklasse en de geschiedenis laat zien dat zij 
bescherming bieden tegen inflatie op de lange termijn. 
 
Het verleden bewijst namelijk dat bedrijven die blijven investeren/innoveren - en daardoor ook veelal 
groeien in slecht presterende aandelenperiodes - als winnaar uit de bus komen. Het huidige, negatieve 
sentiment biedt dan ook de mogelijkheid van goede lange termijnrendementen; voor wie nu instapt. 
Een cyclisch aandeel als DSM staat dit jaar bijvoorbeeld circa 42% lager en een indextracker op be-
drijfsobligaties met een groter accent op BBB-leningen (nog net investment grade) staat circa 21% la-
ger. 
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FRANK BROUWER OVER ZIJN IJSSELSTEIN 
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 Frank Brouwer u mee naar IJsselstein. 

‘Ik ben geboren in Utrecht, maar woon al sinds 1988 in 
IJsselstein. Een stadje dat haar naam dankt aan de Hol-
landse IJssel. In het oude centrum stond ooit Kasteel 
IJsselstein. Daarvan staat helaas alleen nog de vier-
kante Gotische traptoren overeind (zie foto).’ 
 
‘Je vindt veel leuke winkeltjes in het ruim 700 jaar 
oude centrum. Zoals de cadeauwinkel van Hendrik-
Jan. Hij en zijn vrouw Saskia staan altijd klaar voor ad-

vies en een gezellig praatje. Of bezoek de beste kaashandel in 
de regio Utrecht: Kaasie Kaasie. Naast heerlijke kazen uit bin-
nen- en buitenland vind je er ook een uitgebreid noten- en 
wijnassortiment.’ 
 
‘Ik ben een levensgenieter. Zo ga ik graag uit eten met familie 
of vrienden. Het Grieks-Mediterraans restaurant Stafili is een 
echte aanrader. De 
zalmschotel is mijn fa-

voriet. Daarnaast geniet ik samen met mijn vrouw van dansen. 
Vroeger ging ik graag naar de disco. Een wit pak droeg ik al 
voordat John Travolta er bekend mee werd in Saturday Night 
Fever. Tegenwoordig storten Yvonne en ik ons op ballroom 
dansen bij dansschool De Rijk. De Rumba is mijn dans. Bij alle 
overige dansen laat ik mij graag door Yvonne leiden, want zij 
danst veel beter dan ik.’ 
 
‘Als groot muziekliefhebber wilde ik altijd graag voor de radio werken. Bij Nieuwegein Radio had ik 
enkele jaren een eigen radioprogramma, de Soul Sensation. Een show met allemaal muziek uit de jaren 
vijftig tot en met de seventies. Mijn favorieten? Pink Floyd, Chic, Four Tops en The Temptations. Mijn 
platenkast staat er vol mee.’ 
 

‘Ik ben ook altijd een liefhebber van voetbal geweest. Tot 
mijn 31e speelde ik zelf. Tegenwoordig coach ik op zaterda-
gen het 8e elftal van de plaatselijke voetbalclub IJFC. Erg leuk 
om met die jongens om te gaan. Elke week een team samen-
stellen, lijkt veel op beleggen. Een elftal met de beste spelers, 
is niet per se het beste team. Spelers moeten complementair 
aan elkaar zijn. Dat geldt ook voor beleggen. Daarbij ga ik bo-
vendien met de klantportefeuille om alsof het om mijn eigen 
geld gaat. Zo streef ik telkens naar het beste rendement op 
lange termijn, bij een aanvaardbaar risico.’ 

 
 
 
 
 

Frank (64) is getrouwd met Yvonne (61) met wie hij drie kinderen heeft. Daniël (31) is ingenieur 

bij Isispace. Anouchka (27) is student scheikunde en getrouwd met Patrick (30) die ingenieur is 

bij ASML. En jongste zoon Jeroen (23) is acteur bij Dungeon Amsterdam. Zij wonen in IJsselstein. 

https://www.ijsselstein.nl/
https://www.museumijsselstein.nl/de-kasteeltoren/
https://www.museumijsselstein.nl/de-kasteeltoren/
https://www.momentenvanleven.nl/
https://www.momentenvanleven.nl/
https://www.kaasiekaasie.nl/
https://www.stafili.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saturday_Night_Fever_(film)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saturday_Night_Fever_(film)
https://www.dansschoolderijk.nl/home.php#gsc.tab=0
http://www.nieuwegeinradio.nl/
https://www.ijfc.nl/394/team-informatie/?sznid=14
https://www.ijfc.nl/
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⌂ 

KORT NIEUWS 

• Belastingplan 2023 - belastingdruk op vermogen in privé en in de vennootschap 
Vanaf 1 januari wordt de belastingdruk op vermogen hoger. Op 
Prinsjesdag heeft het kabinet hiervoor een aantal plannen be-
kendgemaakt. Nu nog wordt aan privévermogen (box 3) een for-
faitair rendement toegekend. Dit stelstel ligt al enige tijd onder 
vuur, omdat forfaitaire rendementen ten aanzien van bijvoor-
beeld spaargeld niet worden behaald. In het zogenoemde Kerst-
arrest heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan, hoe dit moet 
worden gezien.  
 

Het kabinet heeft daar nu gevolg aan gegeven door een gewij-
zigde box 3-heffing te introduceren voor de jaren 2017 tot en met 
2022 (rechtsherstel). Ook is nagedacht over de jaren 2023 tot en met 2025 (overbruggingsregime). 
Bij het rechtsherstel gaat de Belastingdienst uit van de werkelijke verdeling van uw vermogen. Daar-
bij gelden drie vermogensgroepen, namelijk: banktegoeden, alle overige bezittingen en schulden. 
Meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst. 
 

Tot en met 2025 gaat het box 3 tarief jaarlijks met 1% omhoog (in 2023 naar 32%, 2024 33% en in 
2025 34%). Daarbij geldt dat het heffingsvrije vermogen in 2023 stijgt van € 50.650 naar € 57.000 
per belastingplichtige. Vanaf 2026 moet het nieuwe stelsel ingaan. Vanaf dat moment worden wer-
kelijke rendementen belast. 
 

Ook de tarieven in de vennootschapsbelasting gaan per 1 januari 2023 omhoog. Als u vermogen 
belegt in de vennootschap, worden gerealiseerde winsten straks belast tegen 19% in plaats van de 
huidige 15%. Hierbij geldt wel dat de eerste schijf is verlaagd tot € 200.000 (was € 395.000). Vanaf 
€ 200.000 belastbare winst geldt dan het hogere tarief van 25,8%. 
 

Heeft u vragen over de nieuwe belastingplannen en de mogelijke gevolgen voor u? Neem dan con-
tact met ons op. 
 

• BinckBank-wordt  Saxo Bank 
Heeft u als klant van Florentes een rekening bij depotbank BinckBank? Dan verhuist uw rekening 
binnenkort naar Saxo Bank. Uw IBAN-rekeningnummer (Binck-
Bank) blijft ongewijzigd. Stortingen en opnames blijven dus via 
de gebruikelijke manier verlopen. Vanaf het moment van de 
verhuizing (gepland per ultimo oktober 2022) kunt u inloggen 
op de website van Saxo Bank. In de week van 24 oktober ont-
vangt u een e-mail van Saxo Bank met verdere informatie, zoals 
een nieuw depotnummer, een nieuwe gebruikersnaam en een 
nieuw wachtwoord. Over de overgang naar Saxo Bank informe-
ren wij u op korte termijn verder persoonlijk. 

⌂ 
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 
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/
http://www.florentesvermogensbeheer.nl/

