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Dreigende energiecrisis 

De oorlog in Oekraïne is de afgelopen weken eigenlijk alleen maar verder 

geëscaleerd. Eerdere hoopvolle onderhandelingen tussen Rusland en 

Oekraïne lijken vastgelopen. Inmiddels komen Rusland en Europa ook steeds 

verder tegenover elkaar te staan. 

  

Eerder dreigde Rusland al de gaskraan dicht te draaien als landen niet bereid 

waren om Russisch gas in Roebels te betalen. Inmiddels heeft Rusland de 

export van gas naar Polen en Bulgarije volledig stilgelegd omdat deze landen 

weigeren het gas af te rekenen in Roebels. De betaling in Roebels is overigens 

niet toegestaan als gevolg van de geldende sancties. 

  

De grote vraag is nu of Rusland de export van gas naar andere Europese 

landen ook zal staken. Europa is voor ongeveer 40% afhankelijk van Russisch 

gas. Het volledig stoppen van gasleveringen uit Rusland kan dan ook voor 

grote problemen zorgen in Europa. De energieprijzen zullen in dat geval ook 

alleen nog maar verder oplopen. 

  



Inflatie loopt steeds verder op 

Het jaar-op-jaar inflatiecijfer voor de eurozone is afgelopen maand uitgekomen 

op 7,4%. Ook in de Verenigde Staten bereikte de inflatie met 8,5% op jaarbasis 

een nieuw record. De steeds verder oplopende rente resulteert in grote zorgen 

van centrale banken. Door de rente (snel en fors) te verhogen is het (in theorie) 

mogelijk de inflatie te beperken. Echter kan een snel stijgende rente voor een 

forse groeivertraging van de economie zorgen, of de economie zelfs in een 

recessie doen belanden. De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank 

(ECB) gaven recent nog aan dat het op dit moment nog te vroeg is voor 

renteverhogingen in de eurozone. Meerdere ECB leden, waaronder 

vicepresident Luis de Guindos, gaven echter inmiddels aan dat een eerste 

renteverhoging door de ECB in juli dit jaar niet meer ondenkbaar is.  Op de 

rentemarkten wordt inmiddels rekening gehouden met een stijging van de 

depositorente van 85 basispunten, waardoor deze in oktober boven de 0% uit 

zal komen. Een einde van het tijdperk met negatieve rentes in de eurozone lijkt 

daarmee in zicht. 

  

Ook in de Verenigde Staten wordt rekening gehouden met een sneller stijgende 

rente dan eerder voorzien. Inmiddels is de verwachting dat de rente dit jaar 

meerdere stappen van 50 basispunten verhoogd zal worden. Zelfs een 

verhoging met 75 basispunten in mei is niet uitgesloten. Daarmee zou de 

verkrappingscyclus van de Amerikaanse Centrale Bank (Fed) de snelste 

worden sinds 1994. 

  

Wat te doen als belegger? 

De verwachting dat de centrale banken de beleidsrentes verder (en sneller) 

gaan verhogen, zorgt voor onrust op de financiële markten. Een stijgende rente 

zorgt voor een daling van de waarde van obligaties. Ook aandelenmarkten 

deden een verdere stap terug. Hierdoor is het herstel op de aandelenmarkten, 

dat in maart te zien was, weer grotendeels tenietgedaan. 

  

In dit soort periodes kunnen er snel twijfels ontstaan of het niet verstandig is om 

(tijdelijk) de belegging te verkopen of de start van een nieuwe belegging uit te 

stellen. Helaas heeft niemand een glazen bol die aangeeft wanneer financiële 

markten (verder) zullen dalen en wanneer het herstel zal optreden. Vele 

wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat het inspelen (en daarmee 

proberen te voorspellen van de financiële markten) op de lange termijn niet 

lukt. Sterker nog, de voorspellingen leiden meestal juist tot lagere 



 

rendementen. 

  

Een belegging is in de meeste gevallen voor een (zeer) lange termijn. De 

(voorgenomen) belegging is samen met u vormgegeven zodat deze past in uw 

algehele financiële situatie. Tussentijdse negatieve marktomstandigheden en 

fluctuaties in het vermogen hebben op de lange termijn vaak weinig invloed op 

de uiteindelijke lange termijn uitkomst van de belegging. Het is dan ook van 

belang om vast te blijven houden aan het lange termijn doel en hier niet door 

emoties ineens van af te gaan wijken. Uiteindelijk leert de ervaring dat de 

markten altijd weer herstellen en dat beursdalingen maar tijdelijk zijn. Op het 

moment dat dit herstel zich aandient (en dat moment is net als de daling niet te 

voorspellen) is het van belang om de belegging aangehouden te hebben of 

reeds gestart te zijn met beleggen. 

 

 

Rendementen Index People 

De behaalde rendementen in 2022 (sinds 1 januari) van de 

standaardportefeuilles zijn op het moment van schrijven (28 april 2022) -4,5% 

voor de behoudende portefeuilles, -3,9% voor de neutrale en -3,9% voor de 

meest offensieve portefeuilles. Voor de duurzame portefeuilles zijn de 

rendementen -5,7% voor de behoudende portefeuilles, -6,1% voor de neutrale 

en -6,7% voor de zeer offensieve portefeuilles. Alle genoemde rendementen 

zijn na aftrek van alle kosten. 

 

Alle rendement gegevens vindt u op www.indexpeople.nl/rendement.   

 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? 

Maak online uw persoonlijk beleggingsvoorstel aan via deze link 

Laat u terugbellen voor uw vragen of een afspraak 

 

Bekijk onze aanpak 

 

Beleggingsvoorstel aanvragen 

 

Onze contactgegevens: 

http://www.indexpeople.nl/rendement
https://www.indexpeople.nl/particulier/beleggingsvoorstel-aanvragen/
https://www.indexpeople.nl/contact/
https://www.indexpeople.nl/aanpak/
https://www.indexpeople.nl/particulier/beleggingsvoorstel-aanvragen/
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Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen: 
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