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In een notendop
De kans op een meer protectionistische bocht in de 
Verenigde Staten en de twijfels bij de regering-Trump 
over de evolutie van de dollar zijn risicofactoren. Na 
de zonnepanelen en wasmachines wachten we nu 
op de beslissingen over een eventuele stijging van de 
douanetarieven voor de import van staal en aluminium, en 
over mogelijke vergeldingsmaatregelen voor de vermeende 
schendingen van de intellectuele eigendomsrechten in de 
VS door China. En dan hebben we het nog niet gehad over 
het Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA. Los van de 
gevolgen voor de wisselmarkten kan een protectionistische 
evolutie een neerwaartse beweging van de wereldwijde 
groei teweegbrengen, door een vertraging van de 
internationale handel. De begrotingsvooruitzichten van de 
Verenigde Staten zijn een andere bron van onzekerheid. De 
fiscale hervorming zal de toename van het overheidstekort 
en de federale schuld van de Verenigde Staten de komende 
jaren immers versterken. Behalve de terugkeer van een 
enigszins sterkere inflatoire druk zijn sommige beleggers van 
mening dat de obligatierendementen bij een te hoog deficit 
wel eens sneller zouden kunnen stijgen (zie Focus).

Op economisch vlak bedroeg de groei in de eurozone +2,5% 
in 2017. Noch de Verenigde Staten, noch het Verenigd 
Koninkrijk, met in het afgelopen jaar een respectievelijke 
bbp-groei van +2,3% en +1,8%, deden het even goed. In 
China versnelde de groei in 2017 tot +6,9%. Tijdens haar 
eerste vergadering van het jaar waarschuwde de ECB voor 
de neerwaartse risico’s op inflatie van een overmatige 
stijging van de euro. De Amerikaanse Federal Reserve 
kwam met een ietwat agressievere boodschap over de 
inflatievooruitzichten naar buiten. Op de financiële markten 
begonnen de beurzen het jaar in topconditie, vooral in Wall 
Street en in de groeilanden, dankzij een bijzonder sterke 
economische conjunctuur, de positieve vooruitzichten van 
de nieuwe hervorming van de vennootschapsbelasting in de 
Verenigde Staten en de zwakke dollar. De euforie keerde aan 
het eind van de periode echter om, waarna een correctiefase 
van start ging. Een correctie die hoofdzakelijk werd 
ingegeven door de stijging van de langetermijnrente, wat tot 
een moeilijke obligatiemaand leidde.

Meer info in de rubriek Focus op pagina 2.
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Focus
Donald Trump: de voornaamste risicofactor in 2018?
De onvoorspelbare Donald Trump, die bijzonder trots is op zijn 
fiscale hervorming die hij zelf omschrijft als ‘de grootste belasting-
verlaging uit de Amerikaanse geschiedenis’ en prat gaat op de kracht 
van de Amerikaanse economie en de records van Wall Street, maar 
vooral het beleid dat hij wil doorvoeren, vormen een bron van 
ongerustheid (wat ook reeds door de Fed werd opgemerkt) die dit 
jaar weer op de voorgrond zou kunnen treden. In zijn eerste State of 
the Union, en negen maanden verwijderd van de tussentijdse verkie-
zingen, wilde de president zich weliswaar verzoenend opstellen, 
zonder echter toegevingen te doen in zijn politieke agenda.

Wordt 2018 het jaar van het Amerikaanse protectionisme? Donald 
Trump deelde de aanwezigen op het Wereld Economisch Forum 
in Davos mee dat de Verenigde Staten ‘oneerlijke’ handelsprak-
tijken niet langer zouden tolereren. “America first betekent niet 
America alone”, merkte hij op. Al gauw schakelde hij echter over 
op het thema van de handelsregels, en eiste dat die strikter worden 
opgevolgd. Hij beschuldigde een aantal landen, die hij niet bij 
naam noemde, ervan het commerciële spel niet eerlijk te spelen. 
Hij had het over diefstal van intellectuele eigendomsrechten 
en overheidssubsidies voor bepaalde industriële sectoren. Om 
zijn woorden meer gewicht te geven, ondertekende Trump een 
decreet tot invoering van een verhoging van de douanerechten op 
zonnepanelen en wasmachines.  Een belangrijker thema is de invoer 
van staal en aluminium, waarvoor hij schermt met het strategische 
argument. Tot slot was er nog de heronderhandeling van NAFTA, de 
Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst. Die ging bijzonder 
moeizaam van start. Trump wil de automobielindustrie verplichten 
met een hoger percentage Noord-Amerikaanse onderdelen te 
werken. Met het hoogste Amerikaanse handelstekort ooit blijft 
China bovendien in het vizier. De Aziatische reus vergrootte zijn 
handelsoverschot met zijn Amerikaanse partner bovendien tot het 
hoogste niveau in tien jaar. Hij beschuldigde China er niet van zijn 
munt te manipuleren, maar opende tal van mogelijke geschillen. En 
sancties zijn niet uitgesloten.

Daarbij komt de polemiek over de dollar. In Davos legde de 
Amerikaanse minister van Financiën uit dat een zwakke dollar 
gunstig was voor de uitvoer van de Verenigde Staten. Vervolgens 
ontweek de president de kwestie van de dollar en beperkte zich 
tot de wens van een sterke Amerikaanse munt. Die tegenstrijdige 
uitlatingen konden de beleggers niet overtuigen, die het spook van 
een deviezenoorlog weer zagen opdoemen.

Ook de begrotingsvooruitzichten van de Verenigde Staten zijn 
een bron van onzekerheid. De belastinghervorming zal de 
overheidsfinanciën duur te staan komen en het begrotingstekort, 
dat in 2017 reeds -3,5% van het bbp bedroeg, nog naar beneden 
halen. De president is bovendien van plan de grote lijnen van een 
investeringsplan van 1.500 miljard dollar, dat de Amerikaanse 
infrastructuur moet vernieuwen over tien jaar, uiteen te zetten. De 
regering-Trump wil 200 miljard dollar aan nieuwe federale fondsen 
deblokkeren, afkomstig van niet nader vermelde begrotingsbespa-
ringen. De lokale overheden en vooral de privépartners zouden 
gevraagd zijn de overige 1.300 miljard dollar te financieren. Een 
formule die geenszins tot consensus leidt en weinig plausibel is voor 
wat de spreiding van de financiële inspanning betreft. Bovendien 
wekt de begroting van 2019 nu al bezorgdheid, terwijl die van 
2018 nog niet volledig gefinancierd is. Volgens het Bipartisan 
Policy Centre kan de VS in 2019 wel eens met een recorddeficit 
worden geconfronteerd, het grootste van het land, de periodes 
van oorlog en recessie niet meegerekend. Dat zou -5,7% van het 
bbp kunnen bedragen in 2019, tegenover -4% in 2018 en -3,5% in 
2017. Dergelijke aanzienlijke tekorten in een gunstige economische 
periode getuigen niet van een voorzichtig economisch beleid. 
Behalve de terugkeer van een enigszins sterkere inflatoire druk zijn 
bepaalde beleggers van mening dat de obligatierendementen bij een 
te hoog deficit wel eens sneller zouden kunnen stijgen.

In een reactie op de donderslag in Wall Street stelde het Witte Huis 
alles in het werk om de onrust weg te nemen, en verklaarde dat de 
fundamenten van de Amerikaanse economie ‘uitzonderlijk sterk’ zijn 
en dat Donald Trump zijn opdracht ernstig neemt.
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Economie
Groei in 2017: de eurozone doet het goed
De groei in de eurozone bedroeg in 2017 +2,5%: dat was 
voor het eerst sinds 2007. Noch de Verenigde Staten, noch het 
Verenigd Koninkrijk, met in het afgelopen jaar een respectie-
velijke bbp-groei van +2,3% en +1,8%, deden het even goed. 
Voor het tweede jaar op rij is de eurozone een hoofd groter dan 
de eerste wereldeconomie. Tijdens het laatste kwartaal van het 
jaar groeide ze met +0,6% op kwartaalbasis, en de activiteit is 
sterk verankerd. Hoewel de Amerikaanse economie haar goede 
gezondheid aan het eind van het jaar bevestigde, deed ze het 
minder goed dan de vorige twee kwartalen. De stijging van het 
bbp bedroeg +2,6% op geannualiseerde kwartaalbasis in het 
vierde kwartaal, wat minder is dan het vorige kwartaal (+3,2%) 
en minder dan verwacht (+3,0%). De vertraging was te wijten 
aan de negatieve bijdragen van de voorraden en buitenlandse 
handel (opleving van de invoer). De overige onderdelen van 
het bbp bevestigden de sterkte van de binnenlandse vraag 
(consumptie, investeringen, vastgoed). In China versnelde de 
groei in 2017 tot +6,9%. De Aziatische reus won aan kracht, na 
in 2016 een resultaat van +6,7% te hebben gerealiseerd.

ECB: mededeling onder druk
Tijdens de eerste vergadering van het jaar vermeldde Mario 
Draghi, voorzitter van de ECB, de sterkte van de economische 
cyclus, terwijl de binnenlandse vraag en de uitvoer de groei 
bevorderen. Omgekeerd waarschuwde de ECB tevens voor 
de neerwaartse risico’s op inflatie van een overmatige stijging 
van met name de euro. De topman, die erop wees dat er geen 
wisselkoersdoelstelling is (die niet valt onder het mandaat 
van de ECB), kon de oplaaiende koorts van de eenheidsmunt 
niet temperen. Hij bleef bovendien vaag over de kalender 
van het verkrappende monetaire beleid, namelijk de uitstap 
uit het QE-programma (aankoop van activa), dat ‘veel later’ 
gevolgd wordt door een eerste renteverhoging, waardoor die 
kwestie wordt uitgesteld tot de vergadering van maart. Hij gaf 
echter wel toe dat een eerste monetaire verkrapping midden 
2019 ‘het goede antwoord’ lijkt. Toch moet de ECB op twee 
fronten blijk geven van waakzaamheid: de duurzaamheid 
en omvang van de herleving niet overschatten en weerstaan 
aan de steeds sterkere druk ten voordele van een agressievere 
normalisering. En des te meer nu de campagne voor de 
opvolging van Draghi van start is gegaan. De directie zal sterk 
dooreengeschud worden en verliest tegen eind 2019 vier leden, 
waaronder Mario Draghi (voorzitter) en de Belg Peter Praet 
(hoofdeconoom). Het gaat niet alleen om het gezicht van de 
instelling. Ook de evenwichten worden herbekeken.

Fed: inflatie in het vizier
Na zijn eerste vergadering van het jaar liet de Amerikaanse 
Federal Reserve zijn rente, zoals verwacht, ongewijzigd. Het 
eerder agressieve discours van de Amerikaanse Centrale Bank 
over de inflatievooruitzichten deed sommigen echter beweren 
dat ze de drie renteverhogingen die op dit moment op het 
programma staan voor 2018, wel eens zou kunnen overstijgen. 
Het Comité voor monetair beleid verwacht dit jaar immers een 
stijging van de inflatie en op middellange termijn een stabilisatie 
rond de +2%. De aankondiging van een sterke toename van 
de werkgelegenheid en de lonen in de Verenigde Staten zou de 
verwachtingen bovendien enigszins kunnen wijzigen. Op dit 
moment gaan de marktdeelnemers uit van drie verhogingen, 
zoals aangekondigd door de Fed. Terwijl Jerome Powell zich 
echter opmaakt om Yanet Yellen te vervangen, willen steeds 
meer leiders van de instelling het kader van het monetaire 
beleid opnieuw vormgeven. Zo stelt de voorzitter van de Fed van 
Boston voor om de inflatiedoelstelling van +2% te vervangen 
door een vork tussen +1,5% en +3%.  Volgens hem zou de 
recente afname van de werkloosheid immers kunnen leiden tot 
een sterkere inflatiedruk en tot renteverhogingen die mogelijk 
een recessie teweegbrengen. Het debat is duidelijk geopend.
 

Economische  
vooruitzichten

Economische 
groei  
(jaarlijkse 
evolutie van 
het bbp)

Inflatie 
(jaarlijkse 
evolutie van de 
consumenten-
prijzen)                                                  

2017 2018 2017 2018

Wereld 3,6% 3,7% 3,0% 3,1%

Eurozone 2,2% 1,8% 1,5% 1,6%

Duitsland 2,3% 1,9% 1,7% 1,8%

Frankrijk 2,0% 1,7% 1,3% 1,5%

België 1,7% 1,6% 1,6% 1,7%

Verenigd Koninkrijk 1,4% 1,5% 2,5% 2,1%

Verenigde Staten 2,6% 2,2% 2,2% 2,2%

Japan 1,3% 1,0% 0,9% 1,0%

Rusland 1,9% 1,8% 3,5% 4,0%

Brazilië 2,5% 2,8% 3,8% 4,2%

China 6,5% 6,3% 2,3% 2,3%

India 6,6% 7,4% 3,7% 4,6%

Zuid-Afrika 1,4% 1,7% 5,0% 5,2%

Tabel 1 (Gegevens op 01/02/2018)
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Evolutie van de aandelenmarkten Munt 1 maand Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar

Wereld USD 5,2% 5,2% 23,5% 9,7%

Eurozone EUR 3,0% 3,0% 11,7% 2,5%

Duitsland EUR 2,1% 2,1% 14,3% 7,2%

Frankrijk EUR 3,2% 3,2% 15,4% 6,0%

België EUR 3,4% 3,4% 16,1% 5,2%

Verenigd Koninkrijk GBP -2,0% -2,0% 6,1% 3,7%

Verenigde Staten USD 5,6% 5,6% 23,9% 12,3%

Japan JPY 1,5% 1,5% 21,3% 9,3%

Groeilanden USD 8,3% 8,3% 38,0% 9,3%

Rusland RUB 8,5% 8,5% 3,3% 11,6%

Brazilië BRL 11,1% 11,1% 31,3% 21,9%

China (Shanghai) CNY 5,3% 5,3% 10,2% 2,7%

India INR 5,6% 5,6% 30,0% 7,2%

Zuid-Afrika ZAR 0,2% 0,2% 14,6% 5,3%

Tabel 2 (Gegevens op 31/01/2018)

Aandelenmarkten 
Euforie voordat de correctie van start gaat
De rustigste beursrally uit de geschiedenis! Dat was ook in 
januari het geval. Het laatste historische record in New York 
dateert van 26 januari 2018, meteen ook de 400ste dag 
waarop de Amerikaanse index S&P 500 niet een of meerdere 
beursdagen op rij met meer dan -5% was achteruitgegaan. De 
laatste keer dat dat gebeurde, was in juni 2016, en dat ontging 
ook Donald Trump niet, de zelfverklaarde woordvoerder van 
Wall Street tijdens zijn bezoek aan het Wereld Economisch 
Forum in Davos. De voorzitter vermeldde zelfs het exacte 
aantal records (84) die de S&P 500 sinds zijn verkiezing 
optekende. Op de beurs van New York kende het jaar een 
schitterende start, gedragen door de gunstige economische 
conjunctuur in de Verenigde Staten en het buitenland, de 
positieve vooruitzichten dankzij de nieuwe hervorming van de 
vennootschapsbelasting, en een toestroom van kapitaal van 
beleggers die in geen geval ‘de verdere stijging willen missen’. 
De euforie die bij de start van het jaar overheerste, bracht een 
aantal strategen er zelfs toe een ‘kookpunt’ van de markten 
in 2018 te voorspellen, met mogelijk abrupte winsten van de 
grootteorde van +30%. Op 26 januari was Wall Street reeds 
met +7,5% gestegen en de groeimarkten met +9,9%, het 
equivalent van een positief beursjaar. Op economisch vlak 
omvatte de publicatie van de cijfers van het Amerikaanse 
bbp aan het eind van de maand zowel uiterst positieve (sterk 
stijgende consumptie en investeringen) als eerder negatieve 
elementen (sterke achteruitgang van de handelsbalans door 
een boom van de import). Op de markten werden die evoluties 
echter gepercipieerd als een bron van ongerustheid, omdat 
zowel de risico’s op economische oververhitting als de vrees 
voor de terugkeer van het Amerikaanse protectionisme de 
inflatie kunnen doen heropleven, de rentevoeten meer dan 
matig kunnen doen stijgen en op de groei kunnen wegen. 

Bovendien klom de langetermijnrente in de VS op tot het 
hoogste niveau sinds bijna vier jaar. Dat stimuleerde uiteraard 
de winstnemingen aan het eind van de periode, niet alleen in 
Wall Street, maar overal ter wereld. Die tendens werd begin 
februari zelfs nog sterker. Uiteindelijk eindigde de maand 
januari over het algemeen met soms bijzonder comfortabele 
winsten. De grote winnaars zijn opnieuw de groeimarkten 
(MSCI EM USD +8,3%), gevolgd door de Verenigde Staten 
(S&P 500 +5,6%), de wereldaandelen (MSCI World USD 
+5,2%), Europa (EuroStoxx 50 +3,0%), Japan (Nikkei 225 
+1,5%) en het Verenigd Koninkrijk (FTSE 100 -2,0%).
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EUROZONE - Positief  
+   Het bijzondere sterke ‘momentum’ van de eurozone is positief.
+   De waardering van Europese aandelen volgens de traditionele 

ratio’s blijft aantrekkelijk.
+   Met een verwachte stijging van de rente op termijn zou de 

op ‘value’ gebaseerde investeringsstijl zich wel eens kunnen 
herstellen.

-   De aanhoudende sterke euro zou wel eens op de 
resultaatverwachtingen en het marktgevoel kunnen wegen.

-   De voorkeur van de internationale kapitaalstromen voor 
aandelen van de eurozone blijft nog erg matig.

-   Wat valt er te zeggen over de economische impact van het 
politieke spanningsveld dat zich voordoet in verschillende 
Europese landen (Spanje, Italië)?

VERENIGDE STATEN - Negatief  
+   Goed seizoen voor de resultaten van het vierde kwartaal 

(tweecijferige groei).
+   De maatregelen voor budgettaire expansie moeten de 

economie nu een duwtje in de rug geven en de huidige 
conjunctuurcyclus verlengen.

+   De fusie- en overnameactiviteit bereikte een record in 
januari. Genoeg om de aandeelhouders op korte termijn 
tevreden te stellen.

-   De waardering van de S&P 500-index blijft de hoogste van 
alle grote geografische regio’s. 

-   Volgens een aantal indicatoren werden de Amerikaanse 
aandelen de laatste tijd te duur gekocht.

-   De voornaamste risico’s houden verband met een eventuele 
fout in het monetaire beleid of een protectionistische bocht 
van Trump.

JAPAN - Positief  
+   De economische groei wordt sterker dankzij de herneming 

van de wereldhandel, wat tot meer investeringsuitgaven 
moet leiden.

+   De gepubliceerde ondernemingsresultaten zijn gunstig en 
zelfs verrassend positief.

+   De politieke continuïteit en voortzetting van de monetaire 
versoepeling zijn stabiliserende factoren.

-   Het rendement op het dividend blijft bijzonder laag en 
weinig aantrekkelijk voor buitenlandse beleggers in een 
context van een rentestijging.

-   Grote discrepantie en sterke volatiliteit van de ene maand 
tegenover de andere van de ramingen van toekomstige 
winstgroei voor 2017-2018 en 2018-2019.

-   De Japanse economie en de Beurs van Tokio blijven sterk 
afhankelijk van externe factoren als export en wisselkoers. 
De interne consumptie is matig.

GROEIMARKTEN - Positief 
+   Het marktgevoel ten opzichte van de activa van de groeilanden 

blijft erg positief en het kapitaal blijft toestromen in 2018, na een 
recordjaar 2017.

+   De zwakte van de dollar, de hogere prijzen van de grondstoffen, 
de opleving van de wereldhandel en de gunstige economische 
conjunctuur zijn stuk voor stuk ondersteunende factoren.

+   De waardering is goedkoper in vergelijking met andere 
regio’s van de wereld. Bovendien blijft het momentum van de 
verwachte winstcijfers gunstig.

-   Ondanks een brede positieve consensus dient men toch 
waakzaam te blijven, des te meer omdat uit een aantal 
grote onderzoeken bij investeerders een grotere mate van 
voorzichtigheid blijkt. Een herleving van de dollar kan ook 
negatieve gevolgen hebben.

-   Geopolitieke risico’s: voor een groot aantal groeilanden (die 
de helft van de index vertegenwoordigen), wordt 2018 een 
verkiezingsjaar (parlements- of presidentsverkiezingen) met de 
bijhorende onzekerheid.

-   Het streven van de Chinese regering om de privéschuldenlast in 
de economie te vertragen, zal logischerwijs enigszins wegen op 
de tweede wereldeconomie. Mogelijk meer dan verwacht.

Bron: Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting

De euforie, die in januari heerste, verdween plots en ging gepaard met een 
duidelijke terugkeer van de volatiliteit. 

Grafiek 1 (Gegevens op 08/02/2018)
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Obligatiemarkten 
Stijging van de langetermijnrente
De maand januari werd gekenmerkt door een zekere 
zenuwachtigheid bij de deelnemers, veroorzaakt door 
onzekerheid over het monetaire beleid van de grote centrale 
banken. Alles begon bij de onverwachte beslissing van de Bank 
van Japan om het bedrag van haar aankoopprogramma voor 
Japanse staatsobligaties te verminderen, wat de geruchten 
aanwakkerde over een mogelijke verlaging van haar monetaire 
steun dit jaar. De informatie over een mogelijke afname 
van de Chinese aankopen van Amerikaanse schatkistpapier 
gooide bovendien olie op het vuur. Ook de publicatie van het 
verslag van de vergadering van december van de ECB, waarin 
een nakende verandering van het discours van de instelling 
werd gesuggereerd, versnelde de beweging. Die vlaag van 
volatiliteit herinnerde de beleggers eraan dat een correctie 
op de staatsleningen niet uitgesloten was. Die nervositeit is 
des te gegronder omdat de gunstige oliekoers een versnelling 
van de inflatie doet vrezen, waardoor de centrale banken 
sneller zouden moeten reageren. De uitvoerige communicatie 
van de ECB over haar voornemens na september 2018 en de 
minder meegaande toon van de Fed wegens de inflatiedruk 
bevestigden de stijging van de staatsrentes op tien jaar tot 
2,72% (+31 basispunten) voor de Amerikaanse treasury bonds 
en tot 0,69% (+27 basispunten) voor de Duitse Bund. Voor 
de kortere looptijden daarentegen lag de stijging in Europa 
veel lager dan in de Verenigde Staten. In beide gevallen waren 
de maandprestaties echter negatief (-0,4% voor de Europese 
staatsleningen en -1,3% voor de Amerikaanse obligaties). 
In een omgeving die gunstig is voor de groei, bleef het 
kredietrisico beter presteren dan de risicovrije rente, maar met 
een wisselend beeld. Zo beperkten de bedrijfsobligaties door 
hun rentegevoeligheid de schade (-0,3% in EUR), terwijl de 
hoogrentende effecten op wereldschaal (+1,2% in USD) beter 
standhielden en voordeel haalden uit een positieve impact van 
de wisselkoersen. Wat het schuldpapier uit de groeilanden 
betreft ondergingen de obligaties in sterke valuta 

(+0,0% in USD) de negatieve evolutie van de Amerikaanse 
rente, terwijl die welke werden uitgegeven in lokale valuta 
(+4,5% in USD) opnieuw uitstekend presteerden, mede 
dankzij positieve wisselkoerseffecten.

Interestvoeten 3 maanden 2 jaar 10 jaar

Eurozone -0,4% -0,6% 0,5%

Duitsland -0,4% -0,6% 0,5%

Frankrijk -0,4% -0,4% 0,8%

België -0,4% -0,5% 0,7%

Verenigde Staten 1,7% 1,9% 2,5%

Verenigd Koninkrijk 0,5% 0,5% 1,3%

Japan 0,0% -0,1% 0,0%

Rusland 6,3% 6,9% 7,6%

Brazilië 6,8% 7,8% 9,8%

China 4,8% 3,6% 3,9%

India 6,4% 6,6% 7,4%

Zuid-Afrika - 7,3% 8,7%

Tabel 3 (Gegevens op 01/02/2018)

Evolutie van de obligatiemarkten Munt 1 maand 3 maanden
Sinds 

01/01/2018
1 jaar 3 jaar

Overheidsobligaties eurozone  EUR -0,4% -0,9% -0,4% 2,2% 0,9%

Overheidsobligaties Verenigde Staten  USD -1,3% -1,2% -1,3% 0,7% 0,0%

Bedrijfsobligaties eurozone  EUR -0,3% -0,7% -0,3% 2,7% 1,8%

Hogerendementsobligaties  USD 1,2% 1,7% 1,2% 9,7% 7,8%

Groeilanden harde valuta  USD 0,0% 0,7% 0,0% 8,6% 6,8%

Groeilanden lokale valuta  USD 4,5% 8,4% 4,5% 17,7% 3,9%

Tabel 4 (Gegevens op 31/01/2018)

Zowel de hogere inflatieverwachtingen als de flinke economische 
groei duwen de Amerikaanse langetermijnrente naar omhoog.

Grafiek 2 (Gegevens op 08/02/2018)   

Bron: Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting
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STAATSOBLIGATIES - Negatief   
+   Het herfinancieringsvolume van de Europese staatsschulden 

zal vanaf het komende jaar voor een lange periode afnemen.
+   De samendrukking van overheidsspreads van verschillende 

perifere landen wordt bevorderd door een economische 
dynamiek, die echter niet is ontdaan van politieke risico’s 
(Catalonië, Italië).

+   De ECB anticipeert slechts op middellange termijn op een 
duurzame verankering van de inflatie, dus pas over een 
aantal jaar. Het monetaire normaliseringsproces zal dan ook 
bijzonder geleidelijk verlopen.

-   De afbouw van het aankoopprogramma van obligaties 
volgend jaar is de eerste stap in de richting van monetaire 
normaliseringen, met een vermoedelijke verhoging van de 
rentevoeten.

-   Agressievere toon van de Amerikaanse Federal Reserve 
wegens inflatiedruk met negatieve gevolgen voor de 
wereldwijde obligatiemarkten.

-   Fundamenteel beschouwd zijn de huidige rentetarieven 
weinig gerechtvaardigd. De evenwichtsrente zou hoger 
moeten liggen, vooral in Europa.

BEDRIJFSOBLIGATIES - Neutraal 
+   De sterke economische cyclus blijft gunstig voor het 

kredietrisico: de resultaten van de ondernemingen gaan 
vooruit en de rentevoeten liggen laag (vooral in Europa, 
minder in de VS).

+   Ondanks de aangekondigde vermindering van QE, zal 
het aankoopvolume van bedrijfsobligaties waarschijnlijk 
niet afnemen. Het ontstaan van hoge cashflows zou de 
toekomstige behoefte aan (her)financiering bovendien 
moeten temperen.

+   De kapitaalstromen naar Investment grade-fondsen blijven 
positief.

-   De kredietspreads in Europa en de Verenigde Staten liggen 
ver onder hun historische gemiddelde, met bovendien een 
hoger looptijdrisico dan enkele jaren geleden.

-   De gestegen korte rente in de Verenigde Staten leidt tot 
hogere dekkingskosten van de dollar voor Europese en 
Japanse investeerders, waardoor de aantrekkelijkheid van 
de meer inkomstengenererende obligaties in dollar zou 
kunnen afnemen.

-   De toename van de fusie- en overnameactiviteit in
 de Verenigde Staten moet ook Europa bereiken. Die
 operaties worden eventueel gefinancierd door junior of 

achtergestelde schuld aan lagere rentes voor het gelopen 
risico.

HOOGRENTENDE OBLIGATIES - Negatief 
+   De verbeterde conjunctuur is een stimulans voor 

ondernemingsresultaten, en staat garant voor een 
onverminderd laag wanbetalingspercentage.

+   De verlenging van de productiequota van olie ondersteunt 
de prijs van het zwarte goud. Een goede zaak voor de 
emittenten uit de energiesector.

+   Het volume van netto-emissies zou onder druk kunnen 
komen te staan, rekening houdend met een hoge 
terugbetaling van obligaties die in 2018 vervallen. Het 
aanbod zou dus kunnen afnemen.

-   De waarderingen zijn vrij duur geworden en de 
kredietspreads zijn nog nooit zo laag geweest sinds de 
financiële crisis. 

-   Grilligheid van de beleggers: na een sterke vraag begin 
januari, eindigde de maand met netto uitstroom van 
kapitaal.

-   De vrijwaringsclausules ten gunste van crediteuren 
vertonen sinds 2012 een gestage afname. Deze 
buitensporigheid is een typische eigenschap aan het 
einde van een haussecyclus van krediet. Maar niet alle 
maatregelen wijzen op een acute dreiging.

GROEILANDOBLIGATIES - Positief  
+   De fundamenten en de economische omstandigheden zijn een 

steun in de rug voor een verhoging van groeiprognoses en voor 
de wereldhandel. Positief nieuws voor de groeilanden.

+   De groeilanden hebben hun overheidsrekeningen en concur-
rentievermogen over het algemeen verbeterd. Dat moet een 
betere bescherming bieden tegen de marktgevolgen van de 
cyclus van monetaire verstrakking in de VS.

+   De uitbreiding van de productiequota van olie van de 
OPEC-landen en Rusland in 2018 is goed nieuws voor de 
prijs van het zwarte goud, de grondstoffen en activa van 
groeilanden.

-   Volgens een marktstudie zijn de internationale fondsbe-
heerders en investeerders voorzichtiger geworden over de 
vooruitzichten van de groeilandobligaties, nadat ze eerder erg 
positief waren.

-   De ontwikkelingslanden werden geconfronteerd met een 
stortvloed aan nieuwe leningen. Genoeg om van te gaan 
duizelen.

-   Opleving van de onzekerheid over protectionistische 
maatregelen in de VS: verhoging van de douanerechten op 
bepaalde goederen, nieuwe onderhandelingen over NAFTA, 
eventuele opzegging van een vrijhandelsakkoord met 
Zuid-Korea, latente handelswrijvingen met China.

Inhoud
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Deze nieuwsbrief is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist 
en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan.

De inhoud van deze nieuwsbrief kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekerings producten en/of -diensten.  
De inhoud van deze nieuwsbrief is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan.

Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of 
handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze nieuwsbrief, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan 
bij hem of derden. Niemand mag deze nieuwsbrief kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.
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Grondstoffen Laatste koers (USD)
Evolutie

1 maand 3 maanden Sinds 01/01/2018 1 jaar

Grondstoffen 197,38 1,8% 5,2% 1,8% 2,8%

Brent olie 68,83 3,0% 12,9% 3,0% 25,9%

Goud 1.345,15 3,2% 5,8% 3,2% 11,1%

Zilver 17,35 2,4% 3,8% 2,4% -1,2%

Voeding 346,07 3,0% 0,4% 3,0% 0,6%

Tabel 6 (Gegevens op 31/01/2018)

Grondstoffen 

Wisselmarkten 

Wisselkoersen Type
Laatste  

Wisselkoers

Evolutie

1 maand 3 maanden Sinds 01/01/2018 1 jaar

Verenigde Staten EUR/USD 1,24 -3,3% -6,2% -3,3% -13,0%

Verenigd Koninkrijk EUR/GBP 0,87 1,5% 0,2% 1,5% -1,9%

Rusland EUR/RUB 69,75 -0,7% -2,6% -0,7% -6,8%

Noorwegen EUR/NOK 9,57 2,9% -0,6% 2,9% -6,9%

Japan EUR/JPY 135,54 -0,2% -2,4% -0,2% -10,1%

Brazilië USD/BRL 3,19 3,9% 2,6% 3,9% -1,2%

China USD/CNY 6,29 3,5% 5,5% 3,5% 9,5%

India USD/INR 63,59 0,4% 1,8% 0,4% 6,7%

Zuid-Afrika USD/ZAR 11,85 4,5% 19,2% 4,5% 13,7%

Tabel 5 (Gegevens op 31/01/2018)
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