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Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de IVM Caring Capital nieuwsbrief voor januari
2023. In deze aflevering vragen we uw aandacht voor de volgende
onderwerpen:

Schaken op vele borden
De Caring Capital View van januari 2023, door Maarten Friederich,
namens het Investment Committee.
Vorig jaar 36% meer besteed aan ‘biologisch'
Een paar veranderingen per 1 januari 2023 
Gletsjers verdwijnen nóg sneller dan tot nu toe gedacht
Ook dit jaar ingegaan: de nieuwe leegwaarderatiotabel
Nederland wereldwijd no. 7 in aanvraag waterstofoctrooien
Serie. Het beleggingsbeleid van IVM Caring Capital in de praktijk:  
Nieuwe benchmarks om de ‘alpha’ te meten   

We hopen en vertrouwen erop dat de informatie in deze artikelen voor u
nuttig is en wensen u veel plezier bij het lezen.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van IVM Caring Capital
 
Ilco Snoey Kiewit, CCOO
Hans Volberda, CEO
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Schaken op vele borden

CARING CAPITAL VIEW
Door Maarten Friederich, namens het Investment Committee
 
China
Een nieuw jaar is begonnen, maar behalve de stijgende aandelenbeurzen
is er de laatste tijd weinig veranderd in de wereld. Alleen de Chinese
regering heeft na lang dralen de strijd tegen het COVID-virus opgegeven.
Nu de zware lockdowns voorbij zijn, zorgt een potentieel hogere groei
van de wereldeconomie (hoger in ieder geval dan voorheen werd
aangenomen), voor wat optimisme in de financiële markten. Zeker in
combinatie met de gunstige winstverwachtingen van de markt voor het
tweede deel van het jaar.   

De oorlog in Oekraïne
Op andere vlakken gaat de strijd intussen gewoon door. De strijd tussen
Rusland en Oekraïne wordt steeds meer een strijd tussen een gedateerd
Russisch leger en de wapens van de VS (en in beperkte mate die van
Europa) en lijkt in een impasse geraakt. In deze situatie zullen geen van
beide partijen willen onderhandelen over een mogelijk einde aan de
oorlog. Het is heel goed mogelijk dat de situatie aan het eind van dit jaar
nog steeds weinig is veranderd, tenzij Rusland een beroep doet op het
niet-conventionele arsenaal van biologische, chemische of zelfs nucleaire
wapens. Een kat in het nauw kan nu eenmaal rare sprongen maken. Dat
zou de impasse weliswaar doorbreken, maar hoogstwaarschijnlijk een
nóg veel ongunstiger scenario inleiden, ook voor Rusland. 

Wedloop
Ondertussen gaat de wapenwedloop (ook economisch) verder. De
aangekondigde verdubbeling van de defensie-uitgaven in Japan is een
overwinning voor de VS en het Westen, maar een bedreiging voor Noord-
Korea en uiteindelijk China. Tevens voert de VS de druk op om China te
belemmeren in zijn technologische ontwikkeling. Ook de strijd tussen de
regering en de bevolking van Iran gaat gewoon verder. En sinds de VS
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vorig jaar de Inflation Reduction Act aannam, is er zelfs een heuse
‘wapenwedloop’ met Europa ontketend als het gaat om meer subsidies
voor schone technologieën. Dit is overigens een strijd die wel valt toe te
juichen. 
 
De centrale banken
Dichtbij huis -en van grote relevantie voor de financiële markten- is ook
de strijd van de centrale banken tegen de inflatie en de financiële
markten nog in volle gang. Ook hierin dus nog geen verandering. De
inflatie is al deels op zijn retour en er zijn genoeg aanwijzingen dat deze
verder zal dalen. En het verkrappende monetaire beleid van met name de
ECB draagt hier niet eens zo veel aan bij. Desondanks willen de Westerse
centrale banken van geen wijken weten. Zowel de Federal Reserve als de
ECB blijven hameren op de noodzaak van verdere renteverhogingen.
Zelfs meer dan de financiële markten verwachten - en meer dan
gerechtvaardigd lijkt op basis van de ontwikkelingen. Een diepere
economische recessie is op deze manier onafwendbaar. Is dit het doel
van de centrale banken? Elke opleving in de financiële markten wordt tot
nu toe beantwoord met een kakofonie van uitspraken over verdere
renteverhogingen. Voor de positionering van onze portefeuilles is deze
strijd heel relevant. 

De Fed
De Fed heeft te maken met een hogere en hardnekkiger inflatie dan
verwacht. De loonontwikkeling lijkt nog aan de hoogste inflatiedruk te
ontkomen, maar bijvoorbeeld de woonlasten zijn erg hoog. Dit is
weliswaar een zachte indicator, omdat deze tot stand komt op basis van
enquêtes, maar wel één waar de Fed scherp naar kijkt. De Amerikaanse
economie, met name de werkgelegenheid, houdt zich echter bijzonder
kranig. Op basis hiervan zou de Fed haar beleidsrente nog wel wat
kunnen opschroeven, tot zelfs boven de 5%.   

De ECB 
De inflatie in Europa wordt grotendeels veroorzaakt door de hoge
energieprijzen en is minder gevoelig voor rentestijgingen. Die hoge
energiekosten werken namelijk door in de hele keten; een hogere rente
heeft hierop nauwelijks invloed. Ook hier bestaat dus het gevaar dat de
ECB rentes blijft verhogen, terwijl de Europese economie juist weer uit
het dal aan het klimmen is. De ECB gaat er zelf vanuit dat ter bestrijding
van de inflatie de beleidsrente moet stijgen van nu 2% naar ongeveer
3,5%.    

Milde recessie
Een milde economische recessie wordt inmiddels verwacht en tekent zich
al af in de vorm van dalende winsten in het laatste kwartaal van 2022.
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Deze resultaten worden de komende weken bekend gemaakt. Als ze van
jaar op jaar inderdaad lager zijn, is dit de eerste keer sinds het derde
kwartaal van 2020. Toen namen de winsten van de S&P 500 met 5,7% af.
Verdere winstdalingen worden voorzien in de eerste helft van 2023, maar
zijn gering van omvang. In de tweede helft van 2023 en daarna is er juist
weer sprake van een winstgroeiverwachting. 

Winstverwachtingen
De verwachte winstdaling voor de eerste helft van het jaar verklaart
grotendeels de beursdaling van het afgelopen jaar. Zoals altijd
anticipeerden de beurzen op de voorziene ontwikkelingen, in casu lagere
bedrijfswinsten. Een bevestiging daarvan in de komende weken hoeft dus
niet te worden gevreesd, want is al ingecalculeerd. Een mogelijke
dreiging voor een lager dan verwachte winstgroei in de tweede helft van
het jaar als gevolg van het verder verkrappende beleid van de centrale
banken zijn wél ontwikkelingen die goed in de gaten moeten worden
gehouden.   

Conclusie
Hoe langer de centrale banken doorgaan met het verhogen van de rente,
hoe groter de kans op een diepere recessie. Het vooruitzicht van
winstgroei later dit jaar, waarvan nu nog sprake is, zal in dat geval snel
verdwijnen. Deze onzekerheid weerhield ons er tot nu toe van om de
posities te vergroten. De afname en verwachte verdere daling van de
inflatie zou normaliter door de centrale banken worden omarmd. Maar
hiervan is nu nog geen sprake. Het gevaar bestaat zelfs dat de centrale
banken langer dan noodzakelijk doorgaan met hun inflatiebestrijding. De
markten (evenals IVM Caring Capital) zijn niet overtuigd van de
noodzaak hiervan, maar het tegengeluid van de centrale banken is te
sterk om te negeren. Zo lang dit het geval is handhaven wij onze huidige
licht overwogen aandelenpositie om deze uit te breiden zodra dit in onze
ogen opportuun is. 
 
Het performanceoverzicht van de modelportefeuille kunt u vinden op onze website:

www.ivmcaringcapital.nl.

© IVM Caring Capital 2023. Niets uit dit document mag worden gekopieerd of verspreid zonder

voorafgaande toestemming van de auteurs. 

Naar boven 
 

Vorig jaar 36% meer besteed aan ‘biologisch’
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In 2022 gaven Nederlandse consumenten 36% meer uit aan biologische
producten dan in 2020. Dat is de belangrijkste conclusie van een analyse
door marktonderzoekers Gfk, gepresenteerd tijdens de Biobeurs. Deze
vond plaats op 18 en 19 januari jl. in de Brabanthallen, Den Bosch. Het is
dé beurs voor de totale biologische keten, van boer en producent tot
supermarkt of speciaalzaak. Ten opzichte van 2020 steeg ook het aantal
huishoudens dat ‘wel eens’ biologisch koopt naar 96,4%. Gemiddeld
kochten we vorig jaar 33 biologische producten, tegen 29 in 2020. De
gemiddelde besteding per biologische aankoop ging omhoog van € 4,50
naar € 5,30, wat de totale biologische omzet over 2022 bracht op € 1,4
miljard. Het merendeel (73%) van deze aankopen vond plaats in de
supermarkt. De verkoop van biologische versproducten steeg sneller (+
41%) dan van houdbare bioproducten (+ 25%). Versproducten maken
68% uit van de totale biologische omzet. Deze is voor 68,4% afkomstig
van sociale groepen die minder gevoelig zijn voor de prijsstijgingen door
de inflatie, waaronder huishoudens met kinderen en een meer dan
gemiddeld inkomen, tweeverdieners en welgestelde pensionado’s. Hun
belangrijkste koopmotief: de hang naar gezonde voeding.

De mooiste boodschap is bio
Mensen die eenmaal overtuigd zijn van het belang van biologische
voeding, kopen deze gemiddeld vijf keer zo veel als consumenten zonder
bewuste voorkeur. Mensen bewust maken van de voordelen is dus een
voor de hand liggende communicatiedoelstelling voor producenten en
retailers van bioproducten. Het is één van de redenen waarom in mei
vorig jaar de Europese campagne ‘De mooiste boodschap is bio’
gelijktijdig in België, Finland, Nederland en Zweden van start ging. Dit is
een combinatie van bewustwordingscampagne en concrete acties in de
supermarkt. De opzet is om de herkenbaarheid van en het vertrouwen in
het Europese biologische keurmerk te vergroten, mede door het
aantrekkelijk maken van probeeraankopen. Volgens onderzoek vergroot
méér vertrouwen in het keurmerk daadwerkelijk de consumptie van
biologische voeding. Ook producenten haken hierop in. Tijdens de
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Biobeurs maakte HAK bekend dat in 2027 alle groenten en peulvruchten
die in Nederland voor het bekende conservenmerk worden gekweekt
biologisch moeten zijn. De overstap gebeurt geleidelijk, te beginnen met
de rode bieten, die al dit najaar biologisch zullen zijn. Daarna volgen de
zuurkool, boerenkool, spinazie en spruiten. In totaal gaat het om 85%
van het HAK productaanbod. Met zijn 3.000 hectare productiegrond zal
HAK dan goed zijn voor naar schatting 10% van het biologische
akkerbouwareaal in Nederland.
 
Bronnen: biojournaal.nl, bionext.nl, evmi.nl 
Naar boven 
 

Een paar veranderingen per 1 januari 2023 

Bijna elk jaar verandert er op Nieuwjaarsdag om nul uur nul wel iets op
wettelijk en/of fiscaal gebied. Een aantal wijzigingen die per 1 januari van
dit jaar zijn ingegaan hebben we voor u op een rijtje gezet.

Overdrachtsbelasting en startersvrijstelling
Het was al aangekondigd op Prinsjesdag, maar is nu wet. Het algemene
tarief voor de overdrachtsbelasting is nu 10,4% (was 8%). Dit geldt
onder meer bij de aankoop van onroerend goed dat niet is bestemd voor
eigen bewoning, objecten zonder woonbestemming en bouwgrond. Wie
onroerend goed koopt om zelf in te wonen betaalt slechts 2%
overdrachtsbelasting. Mensen onder de 35 jaar die een eerste woning
kopen hebben recht op de startersvrijstelling. Zij betalen geen
overdrachtsbelasting over onroerend goed met een marktwaarde van
maximaal € 440.000. Tot en met 31 december 2022 lag die grens op €
400.000. Nu al is bekend dat de woningwaardegrens voor de
startersvrijstelling per 1 januari 2024 wordt opgetrokken naar € 510.000.

Eenmalige schenkingsvrijstelling
Dit jaar mag iedereen tussen de 18 en de 40 (of met een partner die aan
deze leeftijdseis voldoet) nog van iedereen tot € 28.947 vrij van
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schenkbelasting ontvangen, als het geld besteed wordt aan de eigen
woning (en niet eerder gebruik is gemaakt van deze vrijstelling). Is de
schenking tot dit bedrag afkomstig van één of beide ouders, dan is het
geld vrij besteedbaar, ook weer als de schenking eenmalig is en de
ontvanger voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden. Schenkingen voor een
studie zijn onder voorwaarden vrij van schenkbelasting tot € 60.298
(tarief 2023).

Gezamenlijk gezag ongehuwde ouders
Op 1 januari jl. is een wetswijziging van kracht geworden met betrekking
tot het gezamenlijk gezag over kinderen van ongehuwde ouders bij
erkenning. Vond of vindt deze plaats op of na 1 januari 2023, dan hebben
de moeder en de andere juridische ouder automatisch samen het gezag
over hun kind. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als in de akte van
erkenning is bepaald dat alleen de moeder het ouderlijk gezag heeft.

Wettelijke rente omhoog
Per 1 januari jl. is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties
verhoogd van 2% naar 4%. Dit is de eerste wijziging sinds 1 januari
2015, maar nodig omdat de wettelijke rente is gekoppeld aan de
herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. Deze bewoog
jarenlang rond de 0%, maar is inmiddels gestegen.

Met dank aan Van Ewijk Estate Planning. Overige bronnen:
belastingdienst.nl, rijksoverheid.nl
Naar boven  
 

Gletsjers verdwijnen nóg sneller dan tot nu toe gedacht

Volgens een deze maand gepubliceerde studie verdwijnen gletsjers en
ijsmassa’s (die van Groenland en Antarctica niet meegerekend) nog
sneller dat tot nu toe aangenomen. De auteurs maakten gebruik van
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verbeterde computermodellen en uitgebreide datasets, met name
satellietgegevens van alle 215.000 gletsjers op aarde over een periode
van twee decennia. Ze onderzochten de impact van de opwarming bij
verschillende temperatuurscenario’s, variërend van 1,5ºC tot 4ºC. De
berekeningen gaan uit van gemiddelde waarden, zodat rekening moet
worden gehouden met grote lokale verschillen. Belangrijke conclusie:
zelfs in het gunstigste scenario (opwarming blijft beperkt tot 1,5ºC) is de
helft van alle gletsjers tegen het eind van de eeuw verdwenen. Hoewel
het hier vooral gaat om kleinere gletsjers (minder dan 1 km²), leidt hun
verdwijnen lokaal tot inkrimpen van de natuurlijke watervoorraad.
Daarnaast is er een negatieve impact op het natuurschoon. Omdat het
meestal om bergachtige gebieden gaat, waar toerisme van relatief groot
belang is, kan dit ook leiden tot economische schade.
 
Zeespiegel
Mocht de ‘Parijsnorm’ (opwarming beperkt tot maximaal 1,5ºC) gehaald
worden, dan nog zal rond de 25% van de gletsjermassa tegen 2100 zijn
gesmolten. Komt de opwarming uit op 2,7ºC, zoals verwacht door het
klimaatpanel van de Verenigde Naties, dan zal aan het eind van deze
eeuw meer dan twee derde (68%) van alle gletsjers op aarde zijn
verdwenen en ruim een derde van de totale gletsjermassa. Daarmee
slinkt ook een belangrijke bron van water voor bijna twee miljard
mensen, met name in midden-Europa, Zuid-Amerika (met name het
Andesgebied) en Noord-Amerika, waar nauwelijks gletsjers zullen
overblijven. In het ‘worst case scenario’, een opwarming van de aarde
met 3ºC tot 4ºC, is tot 90% van alle gletsjers gedoemd te verdwijnen.
Door al dit smeltende ijs kan volgens de onderzoekers de zeespiegel in
dit scenario met maximaal 20 centimeter stijgen. Bij 2,7ºC opwarming
kan de stijging nog altijd tot 15,5 centimeter bedragen. De studie
benadrukt nog eens hoe belangrijk het is om mondiaal de opwarming
zoveel mogelijk terug te dringen. Er bestaat namelijk een lineaire
correlatie tussen temperatuurstijging en ijsmassaverlies. Elke reductie of
vertraging in de mondiale opwarming vertaalt zich dus in behoud van
waardevolle ijsmassa. 
 
Bronnen: duurzaamnieuws.nl, science.org. Artikel: Rounce DR et al,
Global glacier change in the 21st century: Every increase in temperature
matters. Science, 2023.
Naar boven  
 

Ook dit jaar ingegaan: de nieuwe leegwaarderatiotabel
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In september vorig jaar berichtte deze nieuwsbrief al over de
Prinsjesdagplannen om de leegwaarderatioregeling voor verhuurders van
woningen grondig te herzien. Met ingang van 1 januari jl. geldt
daadwerkelijk een herziene tabel, mede gebaseerd op nieuw onderzoek
naar de waarde van woningen in verhuurde staat. De tabel is van belang
voor de aangifte inkomstenbelasting (c.q. de
vermogensrendementsheffing) en de erf- en schenkbelasting. De
huurwaarderatio is een tegemoetkoming aan verhuurders, omdat
verhuurde woningen moeilijker verkoopbaar heten te zijn. Afhankelijk
van de huuropbrengst in relatie tot de WOZ-waarde mochten
huizenbezitters tot eind vorig jaar voor de IB een waarde opvoeren
tussen 45% en de 85% van de WOZ-waarde. Die bandbreedte is nu
aanzienlijk verkrapt: van 73% tot 100%. Die 100% wordt al bereikt bij
een jaarlijkse huuropbrengst van 5% van de WOZ-waarde, zoals u ziet in
onderstaande tabel: 
 

 
Verhouding jaarlijkse
huurprijs tot WOZ-waarde

    
 
Leegwaarderatio per 1-1-23

 ------------------------------------- --------- ------------------------------------------

 0% - 1%  73%
 1% - 2%   79%
 2% - 3%   84%
 4% - 5%   95% 
 vanaf 5%  100%
 ------------------------------------- --------- ------------------------------------------

 
Het wordt duurder voor verhuurder
Verhuurders van woonruimte gaan het effect van de nieuwe tabel zeker
merken in de portemonnee, zoals het volgend voorbeeldje illustreert.
Stel, iemand heeft en verhuurt een flat met een WOZ-waarde van €
300.000 voor een huur van € 1.000 per maand. De jaarhuur (€ 12.000)
is dan 4% van de WOZ-waarde. Volgens de nieuwe leegwaarderatiotabel
van de belastingdienst mag de eigenaar een belastbare waarde opvoeren
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van 95% van de WOZ-waarde. Hij/zij betaalt dus vermogensbelasting
over € 285.000. Tot eind 2022 was de leegwaarderatio voor dezelfde
verhuurde woning nog 67%, wat een op te geven waarde opleverde van
€ 201.000. In 2022 gold voor ‘overige bezittingen’ een forfaitair
rendement van 5,53% bij een tarief van 31%. Dit komt neer op € 3.445
aan af te dragen vermogensrendementsheffing. Naast de herziene
leegwaardereratio gelden er in het belastingjaar 2023 ook nog een hoger
forfaitair rendement (6,17%) en een hoger belastingtarief (32%). Dit
betekent dat voor hetzelfde object de Box 3-heffing dit jaar uitkomt op €
5.627 – een verschil met vorig jaar van € 2.182, een plus van 63,34%.
Overigens is de leegwaarderatio niet van toepassing op tijdelijke verhuur
(vakantiewoningen), verhuur aan familie (‘gelieerde partijen’) en
onroerend goed zonder woonbestemming.
 
Met dank aan Van Ewijk Estate Planning. Overige bronnen:
belastingdienst.nl, rijksoverheid.nl
Naar boven  
 

Nederland wereldwijd no. 7 in aanvraag
waterstofoctrooien

Op 10 januari jl. presenteerden het Europees Octrooibureau (European
Patent Office, EPO) en het Internationaal Energieagentschap
(International Energy Agency, IEA) een gezamenlijke studie naar bij het
EPO aangevraagde octrooien op het gebied van waterstoftechnologie. Op
basis van octrooigegevens wereldwijd geeft het rapport voor het eerst
een compleet en actueel beeld van de innovaties op dit gebied, dat de
productie, opslag, distributie, transformatie en het eindgebruik van
waterstof omvat. Het maakt tevens een duidelijke trend zichtbaar naar
schonere technologieën, waaronder elektrolyse. Met de octrooiaanvragen
lopen Europa en Japan voorop, waarbij de prominente zevende plaats
voor Nederland opvalt. Tussen 2011 en 2020 was 3% van alle
wereldwijde waterstofoctrooien voor ons land, dat hiermee derde in de
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EU staat, achter Duitsland (11%) en Frankrijk (6%). De EU als geheel is
wereldkoploper met 28% van alle waterstof gerelateerde
octrooiaanvragen, met Japan (24%) en de VS (20%) op respectievelijk
de tweede en derde plaats. Ook opvallend is dat Europa en Japan in het
betreffende decennium steeds meer octrooien aanvroegen en de VS
geleidelijk minder. Octrooiaanvragen uit China en Zuid-Korea namen toe
in deze periode, maar de omvang bleef gering in verhouding tot de drie
koplopers.

Durfkapitaal
Met een jaarlijkse groei van 18,2% spreekt uit de Nederlandse
octrooigegevens tussen 2011 en 2020 een duidelijke verschuiving naar
innovatieve, groenere (emissiearme) technologieën, met name
elektrolyse. Het merendeel van de octrooiaanvragen heeft echter nog
steeds te maken met verbeteringen aan bestaande fossiele
productieprocessen. Dit komt overeen met het gegeven dat op dit
moment de meeste waterstof nog ‘fossiel’ wordt geproduceerd. Veel
octrooiaanvragen kwamen uit de auto-industrie. Vooral Japan en Zuid-
Korea werken serieus aan de waterstofauto, maar ook grote Duitse
merken als BMW en Audi zijn ermee bezig. Het gaat dan niet alleen om
zware vrachtwagens, maar ook om kleiner transport. Het rapport meldt
ook dat van de in totaal $ 10 miljard aan durfkapitaal geïnvesteerd in
waterstofbedrijven meer dan de helft naar startups met octrooien ging.
Nederland telt 10 startups met octrooiaanvragen voor
waterstoftechnologieën. Voorbeelden zijn Battolyser Systems,
voortgekomen uit de TU Delft, Gidara Energy en HyET Hydrogen. De drie
grootste centra voor innovatieve waterstoftechnologie zijn Amsterdam,
Den Haag en Eindhoven, met respectievelijk 89, 74 en 38 internationale
octrooien.

Bronnen: epo.org, fd.nl, iea.org
Naar boven 

Nieuwe benchmarks om de ‘alpha’ te meten
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Serie. Het beleggingsbeleid van IVM Caring Capital in de praktijk
door Maarten Friederich, namens het Investment Committee van IVM
Caring Capital
 
Over op de duurzaamste aandelenindex
Vorig jaar was er sprake van een grote afwijking van de performance van
de aandelenportefeuille en de MSCI All Country World Index (MSCI
ACWI). Deze werd grotendeels veroorzaakt door de prominentie van
fossiele energieproducenten in de benchmark. Deze fossiele producenten
ontbreken volledig in onze duurzame aandelenportefeuille. Inmiddels zijn
de verschillen met de benchmark zo groot, dat een vergelijking nog maar
weinig zegt over onze capaciteit om ‘alpha’ (een verschil tussen het
rendement van de portefeuille en de benchmark) te genereren. Het is
appels met peren vergelijken. Daarom zijn wij per 1 januari jl.
overgestapt op een nieuwe benchmark om de performance van onze
aandelenportefeuille te toetsen: de MSCI ACWI SRI Filtered PAB Index.
De verschillen zijn groot. De MSCI ACWI bestaat uit bijna 3.000 aandelen
van grote en middelgrote bedrijven over de hele wereld. De MSCI ACWI
SRI Filtered PAB Index is samengesteld uit minder dan 500 aandelen,
waarbij een groot aantal bedrijfsactiviteiten is uitgesloten. Daaronder
bevinden zich o.a. fossiele en aanverwante energiebedrijven,
wapenproducenten en de tabaksindustrie. De nieuwe benchmark is nu
dus helemaal conform het uitsluitingenbeleid van IVM Caring Capital,
best-in-class selectie op basis van de ESG-scores en reductie van de
CO2-voetafdruk. Een duurzamer benchmark bestaat er niet.
 
En over op dé groene obligatie-index
Er was ook sprake van een grote afwijking tussen de performance van de
obligatieportefeuille en de benchmark, de iBoxx EUR Overall 3-5 index.
Omdat IVM Caring Capital alleen in groene obligaties belegt, geeft
vergelijken met deze index ook geen enkele informatie meer over ons
vermogen om met vastrentende waarden ‘alpha’ te genereren. Daarom is
IVM Caring Capital begin van deze maand ook overgestapt op een nieuwe
benchmark voor de obligatieportefeuille: de Solactive Green Bond EUR
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USD IG Hedged EUR Index. Voor IVM Caring Capital is er dit jaar dus wél
iets wezenlijks veranderd (zie het hoofdartikel in deze nieuwsbrief). Het
creëren van ‘alpha’ is onze strijd tegen de benchmark. Vanaf nu voltrekt
die wedloop zich voor zowel aandelen als obligaties met een veel
relevantere, want veel duurzamere benchmark.

Op één lijn met ‘Parijs’
Met de transacties die we ook nog eind vorig jaar hebben verricht, is de
beleggingsportefeuille van IVM Caring Capital nu op alle onderdelen in lijn
met het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat de beleggingen van
onze cliënten opwarming van de aarde met méér dan 2 graden helpen
voorkomen en dat de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd hun
CO2-voetafdruk reduceren. Daarmee is weer een belangrijke stap gezet
in de verdere verduurzaming van het beleggingsbeleid van IVM Caring
Capital.
 
Meer informatie over ons duurzame beleggingsbeleid kunt u vinden op onze

website: www.ivmcaringcapital.nl/duurzaamheidsinformatie

Naar boven 

Heeft u tips, vragen of opmerkingen laat het ons weten.

Telefoon +31 23 531 01 85 Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Afmelden voor de nieuwsbrief
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