
Onze "Glazen Bol" begint wat op te lichten. 

Het financiële nieuws wordt overheerst door hogere rentes, stijgende grondstof en energiekosten. De 
geluiden worden door de politiek, banken, supermarkten en energiereuzen in stand gehouden. De 
vraag is of het allemaal wel klopt. Waardoor kan jij als consument je laten leiden?  Wij kijken wat 
verderop in 2023. 

Door Kees Boonstra CFP®, gecertificeerd financieel planner te Sassenheim 

De financiële markten begonnen 2023 met een fors herstel van de beurzen. De stijging van 8% in de 
eerste weken was een reactie op de forse verliezen van ruim 20% die de meeste indexen, zoals AEX 
en Dow Jones en portefeuilles, ook onze eigen modelportefeuille, in 2022 lieten zien. De portefeuilles 
die door hun spreiding doorgaans de klappen wel weten op te vangen zijn niet bestand tegen oorlog. 
Dat geeft een wereldwijde onbalans. Naarmate de NAVO haar beleidsgrenzen duidelijker maakt 
groeit het vertrouwen weer.  

De inflatie, zeg maar, het minder kunnen kopen met je geld, is het stokpaardje van de Europese 
Centrale Bank (ECB). De inflatieverwachting voor de komende 10 jaar in Duitsland was in 2022 2,8%. 
Inmiddels is die verwachting gezakt 2,1%. Zeer dicht bij de wensen van de ECB. Die blijven 
renteverhogingen aankondigen. Dat is logisch, plotselinge koerswijzigingen is slecht voor het 
vertrouwen en het imago. Maar de duidelijke signalen kan je niet negeren. Banken spinnen er garen 
bij door hun rentes hoog te houden en over de spaartegoeden lage rente te vergoeden. 

Duidelijk is dat het spaargeld van de Coronaperiode een goede buffer oplevert voor de consument en 
zo dus de koopkracht in takt blijft. Een prima motor voor de economie. De standaard 
onderzoeklijstjes voor het bedrijfsleven staan allemaal op groen. Belangrijke onderzoeksinstituten 
melden stijgingen die extreem zijn. Zelfs het Internationaal Monetair Fonds (IMF) liet haar eerder 
pessimisme over 2023 Op het World Economic Forum in Davos varen.  

De energie tekorten waarvoor we zo bang waren zijn, mede door de zachte winter, niet opgetreden 
en de gas en olieprijzen zijn weer in rustiger vaarwater.  

Al deze berichten laten onze glazen bol wel wat oplichten. Nu is het wachten op het moment dat de 
prijzen ook de markten weer wat gaan volgen. De druk zal dan wat van de ketel gaan.  

Wat betekent het voor ons als consumenten: voor beleggen is het een goed instap moment, voor het 
aankopen van een woning zijn de kansen door de prijsdalingen weer toegenomen en als de banken 
ook de balans weer op orde hebben zal de rente ook wel wat dalen. Maak met de bank voorlopig 
geen afspraken over langjarige rentevaste periodes. Ook voor het wisselen van job is het nog steeds 
een prima tijd.  

De supermarkten blijven stunten met 2 voor de prijs van 1 dus die marges zijn nog steeds te hoog. 
Daar is ook nog wel een voordeeltje te halen door voor de juiste partij te kiezen. 

Hulp bij het opstellen van je persoonlijke strategie is ook niet ver weg. Wij helpen je graag met het 
maken van de passende keuzes.  Maar gerust een afspraak.  
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