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Hebben jullie ‘hyper-groei’ aandelen in portefeuille?



Daling van 5 januari – ‘hyper-groei’ aandelen getroffen



Daling van 5 januari – Verslag van de Amerikaanse 
centrale bank



Daling van 5 januari – Verslag van de Amerikaanse 
centrale bank



Wat kunnen we verwachten op de beurs voor 2022 



Wat kunnen we verwachten op de beurs voor 2022 

• De verwachtingen over de rentevoeten zullen belangrijk zijn

• De suggesties van centrale bankiers over rente zullen belangrijk zijn 

• De rentevoeten zullen belangrijk zijn

• De inflatie en zijn effect op de rente zal belangrijk zijn

• Andere factoren spelen een rol maar de hoofdrol is in 2022 voor de rente



Overheden plannen om meer te gaan ‘investeren’



Schulden nemen steeds verder toe



Schulden zijn mogelijk door steeds lagere rentevoeten



Herstellende economie + lage rente = hogere inflatie



Centrale bankiers kunnen inflatie niet meer ontkennen



Wat voorspellen de leden van de Amerikaanse 
centrale bank voor 2022 en verder?



Komt me bekend voor … begin 2012 was de voorspelling



Terwijl er de jaren nadien geen renteverhoging was



Waar denkt men aan renteverhogingen?



Verenigde Staten



Verenigde Staten: Verliest Biden zijn meerderheden?



Europa



Europa: doelstelling koopkracht of werkgelegenheid?



Europa: Kans op Noord – Zuid conflict



China



China



Goud en crypto



Goud en crypto



Goud en crypto



We houden van Private Equity



Wat met de aandelen?



De grote tech domineert maar de rest gaat ook hoger

Idee: Geert Van Herck (Chief Strategist KEYPRIVATE)



Inkomen uit aandelen (dividend) vs uit obligaties(rente)



Winstgevendheid aandelen versus  uit obligatierente (VS)



Versus inflatie staat de beurs niet goedkoop



Vergoeding Amerikaanse obligaties versus inflatie



Koopkrachtverlies piekt



Koopkrachtverlies piekt



Wat denken jullie dat de Belgische 
prijsinflatie gaat zijn in 2022?



Optimisme is hoog maar sentiment draait snel



Optimisme is hoog maar sentiment draait snel



In december was er nog een groot pessimisme



Blijf uit de ‘meme’ of de ‘hyper-groei’ aandelen



De exponent van ‘hyper-groei’ is het ARK fonds



Eerste slachtoffer van de ‘tapering’



QE 105 miljard in december + nieuwe operatie ‘Twist’ 



Belangrijkste grafiek in 2022 



Conclusies

• Aandelenmarkt start 2022 positief, rente doet twijfelen

• Hou je aan je plan, blijf regelmatig kopen

• Beurs klimt op de muur van zorgen

• Extra investeringen bij de dalingen, die er in 2022 ook zullen zijn
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Waarover zouden jullie graag webinars
volgen ? (meerdere keuzes mogelijk)
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