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08 september 2022

Grootste vermogensbeheerder Europa wil
aandelenposities afbouwen
De grootste vermogensbeheerder van Europa zegt dat de tijd rijp is om aandelenposities af te bouwen. In
plaats daarvan zouden meer defensieve posities ingenomen worden.
Dan gaat het bijvoorbeeld om staatsobligaties die "het bekijken waard zijn", aldus kenners van Amundi, dat ongeveer 2
biljoen euro aan activa beheert. Volgens de vermogensbeheerder, dat met zijn hoofdkantoor zetelt in Parijs, nemen
macro-economische risico's alleen maar toe. Ook staan winsten onder druk. Amundi wijst daarbij ook op het
aanscherpen van het monetaire beleid door centrale banken. De oproep van de Fransen sluit aan bij die van
sectorgenoten als BlackRock en Morgan Stanley die met een soortelijke boodschap kwamen.
"Het is tijd om defensiever te worden", zei Vincent Mortier, directeur investeringen van Amundi in een boodschap aan
investeerders. "Hoewel een wereldwijde recessie kan worden vermeden, zijn er na de recente opmars geen elementen
die een positieve houding op de aandelenmarkten ondersteunen, terwijl de risico's toenemen."
De boodschap van Amundi komt op het moment dat de wereldeconomie wordt geconfronteerd met recessierisico's. Zo
wordt Europa getro en door een energiecrisis en kampt het continent met sterk oplopende kosten voor
levensonderhoud. Verder hapert de economische groei in China door een afgenomen mondiale vraag en lokale
coronamaatregelen.
Daarbij kiezen steeds meer centrale banken ervoor de rentes te verhogen om de in atie in te dammen. Dat dit de
economische groei raakt nemen ze daarbij voor lief. "Met krimpende marges, uitgeknepen consumenten en een
vertraagde economische activiteit, is er een grens aan hoeveel prijszettingsvermogen en omzetgroei bedrijven kunnen
leveren," schreef Mortier. Hij sprak verder zijn voorkeur uit voor Amerikaanse aandelen, omdat die markt
veerkrachtiger is dan de Europese.
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AFM: rol Amsterdam op Europese kapitaalmarkten
groeit
De ontwikkelingen op de kapitaalmarkten zorgen ook op lange termijn voor
gezonde markten. De rol van Amsterdam op de Europese kapitaalmarkten
groeit. 
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31 oktober 2022

ING: Beleggers zien het opnieuw somberder in,
verwachten recessie
Beleggers zijn opnieuw somberder geworden over de economie en een
meerderheid verwacht dan ook dat er een recessie komt. 
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22 september 2022

DNB: weer forse verliezen huishoudens op
aandelenbeleggingen
Nederlandse huishoudens hebben in het tweede kwartaal opnieuw inke
verliezen geleden op aandelenbeleggingen vanwege de gedaalde
beurskoersen. 
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04 juli 2022

Allerrijksten werden 1400 miljard dollar armer in
eerste halfjaar
Het vermogen van de rijkste vijfhonderd personen op aarde is in de eerste zes
maanden van 2022 sneller dan ooit geslonken. 
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28 december 2021

FT: Bedrijven haalden in 2021 voor recordbedrag aan
geld op
Bedrijven hebben in 2021 voor een recordbedrag van 12,1 biljoen dollar (10,7
biljoen euro) aan geld opgehaald op de wereldwijde nanciële markten. Het
geld werd... 

