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In een notendop
Na drie maanden van politieke onzekerheid, tal van 
geheime onderhandelingen en andere spectaculaire 
wendingen, is de regeringsvorming in Italië met de Lega en 
de Vijfsterrenbeweging werkelijkheid geworden. Het feit dat 
Italië komaf weet te maken met de onzekerheden heeft de 
financiële markten logischerwijs niet gerustgesteld. Hoewel 
het risico van een uitstap uit de eurozone op hoog niveau 
werd ontkend, wordt het economische risico gevormd door 
het keynesiaanse relancebeleid dat de nieuwe regering 
wil voeren in de vorm van een belastingverlaging en een 
verhoging van de transfers, in het bijzonder het universele 
inkomen. Met een reeds kolossale overheidsschuld zou een 
dergelijk beleid het begrotingstekort sterk doen oplopen en 
al snel in aanvaring komen met de Europese regels. Maar 
Italië is Griekenland niet. De nieuwe Italiaanse coalitie 
beschikt over overtuigingskracht en zou haar partners en de 
Europese Commissie (EC) zelfs kunnen hinderen om meer 
soepelheid en meer solidariteit te proberen op te leggen. 
Dat neemt niet weg dat de nieuwe Italiaanse regering 
weinig speelruimte heeft en de nodige inventiviteit en 
gematigdheid aan de dag zal moeten leggen om niet af te 
stevenen op een clash met haar Europese partners, noch om 
de obligatiemarkten volkomen in de war te sturen. De eerste 

antwoorden hierover zullen ongetwijfeld deze herfst worden 
aangereikt tijdens de volgende stappen (zie Focus).

In de huidige economische context laat de publicatie van de 
gedetailleerde bbp-cijfers van de eurozone voor het eerste 
kwartaal vermoeden dat het dipje van de economische 
activiteit waarschijnlijk iets langer zal duren dan verwacht. 
Ook de invoering van hogere invoerrechten op staal en 
aluminium, beslist door het Witte Huis, met als gevolg een 
reëel risico van een Amerikaanse escalatie, is geen al te goed 
voorteken. Wat de olie betreft, heeft het vooruitzicht van 
een stijging van de wereldwijde bevoorrading, waarop wordt 
aangestuurd door Saoedi-Arabië en Rusland, de prijs voor 
een vat ruwe olie opnieuw licht doen dalen. Op de financiële 
markten van hun kant gold het adagio ‘America first!’. Dat 
heeft zich vertaald in een outperformance van de aandelen 
en de Amerikaanse staatsobligaties ten opzichte van de 
andere regio’s of activaklassen.

Meer info in de rubriek Focus op pagina 2.
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Focus
Italië op weg naar een krachtmeting met Europa
Na dagen van geheime onderhandelingen en spectaculaire 
wendingen, waardoor de financiële markten daverden op 
hun grondvesten, zijn de Vijfsterrenbeweging en de Lega erin 
geslaagd om een tegennatuurlijke regering te vormen, met 
twee populismen die elkaars tegenpolen zijn. De twee radicale 
formaties hebben uiteindelijk een akkoord bereikt over een 
minister van Financiën die pleit voor het behoud van Italië in 
de monetaire unie. De nieuwe Italiaanse premier probeerde 
de financiële markten gerust te stellen en verklaarde in het 
parlement dat zijn regering nooit de intentie heeft gehad om 
de eurozone te verlaten. Een credo dat werd herhaald door de 
president van de Italiaanse republiek.

Op het regeringsprogramma staan een paar ernstige veiligheids-
kwesties, waaronder de strijd tegen de immigratie, ongekende 
belastingverlagingen om de kleine ondernemingen te helpen, 
een ingrijpende hervorming van de pensioenen en het arbeids-
wetboek, alsook de invoering van een basisinkomen. Kortom, de 
nieuwe regering stelt voor om de besparingen en de ‘dictaten’ van 
de Europese begrotingsregels de rug toe te keren en in te zetten 
op de terugkeer van de groei. De twijfels betreffen niet alleen 
de incoherenties van het programma maar ook de kostprijs van 
de beloofde maatregelen en de financiering ervan. Ze zouden 
het overheidstekort kunnen doen ontsporen tot ver boven de 
drempel van 3% die opgelegd wordt door de Europese regels. De 
volledige implementatie van de campagnebeloftes zou volgens 
het Italiaanse Rekenhof meer dan 100 miljard euro kunnen 
kosten waardoor het overheidstekort zou oplopen tot 6-7% van 
het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld, die 
meer dan 130% van het bbp bedraagt, is na die van Griekenland 
nu al de hoogste van de eurozone en de grootste in 
absolute waarde, met 2.300 miljard euro. Italië kan 
het zich moeilijk veroorloven deze nog verder te laten 
oplopen en het land wordt vaak beschreven als “te 
belangrijk om bankroet te gaan”.

Met het aangekondigde einde van het ondersteunings-
programma van de ECB in het vooruitzicht, en het feit 
dat Duitsland nog altijd zeer vijandig staat tegenover 
een gedeeltelijke spreiding van de financiële risico’s, 
vergelijken sommigen Italië nu met het ‘nieuwe 
Griekenland’, ervan uitgaand dat binnen enkele weken 
of maanden de huidige coalitie in elkaar stort of dat ze, 
zoals de Griekse regering, de realiteit onder ogen zal 
moeten zien en haar beleidsplannen moeten bijsturen. 
Wel zou het heel naïef zijn te geloven dat Italië 
hetzelfde lot zal ondergaan als Griekenland. Terwijl 

het land al bijna twee decennia lang met een troosteloze groei 
kampt, inspanningen levert om een primair begrotingsoverschot 
te genereren en het hoofd moet bieden aan een migratiegolf, lijkt 
het moeilijk verenigbaar om een strikte naleving van de Europese 
regels op het vlak van tekorten op te leggen. De krachtver-
houding is niet meer dezelfde als met Griekenland en het risico 
op besmetting is dermate dat de Europese Unie zich ongetwijfeld 
soepeler en verzoenender zal moeten opstellen. Het gaat hier om 
de legitimiteit en het voortbestaan van de eurozone.

Dat neemt niet weg dat wanneer de regering in Rome 
halsoverkop tewerkgaat en de Europese begrotingsregels 
negeert, de reactie van Brussel en Berlijn hard zal zijn. Maar de 
voorgestelde hervormingen zouden in een getemperde vorm 
en met een geleidelijk tempo kunnen worden doorgevoerd. 
De nieuwe Italiaanse leiders hebben al gemeld dat het tijd zal 
vergen. Men spreekt nu over onmiddellijke fiscale maatregelen 
voor een beperkter bedrag van 30 miljard euro per jaar. Een 
aldus beperktere versie van het economische programma van 
de coalitie zou het tekort kunnen doen toenemen maar ook een 
gunstig effect kunnen hebben voor een Italiaanse economie die 
nog altijd in slow motion werkt met een ontoereikende binnen-
landse vraag. Dat zou de schuldenlast theoretisch gezien kunnen 
verlichten. Dat vraagt nog wat overtuigingswerk. Vraag is hoe 
de Italiaanse regering gaat manoeuvreren ten aanzien van haar 
Europese partners en de obligatiemarkten. De eerste antwoorden 
worden verwacht in de herfst bij de voorstelling van de begroting 
en het volgende onderzoek van de financiële rating van het 
land door het ratingbureau Moody’s, dat als laatste een negatief 
vooruitzicht handhaaft voor de schuld van het Italiaanse schier-
eiland. De onzekerheden zullen dus niet snel wegebben.
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Grafiek 1 (Gegevens op 13/06/2018)

De vorming van een populistische regering in Italië heeft het spookbeeld van 
een schuldencrisis in de eurozone opnieuw aangewakkerd, maar met veel 
minder acute proporties dan destijds.

Bron: Thomson Reuters Datastream/fathom Consulting
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Economie
Eurozone: een dipje dat wellicht wat langer zal duren
De groei van het bbp voor het eerste kwartaal van het jaar werd 
bevestigd op +0,4% op kwartaalbasis. Een positief element is dat 
de consumptie van de huisgezinnen en de investeringsuitgaven 
hier gunstig aan hebben bijgedragen. Zoals men kon verwachten 
heeft de netto-export op de tendens gewogen. De verhoogde 
Amerikaanse protectionistische spanningen gaan de zaken niet 
oplossen. Hoewel de impact van de getroffen maatregelen zeer 
beperkt is, loeren er andere bedreigingen aan de horizon,  zoals 
de daling van de fabrieksbestellingen in Duitsland voor de vierde 
maand op rij. Een ander negatief element in de toekomst is de 
positieve bijdrage aan het bbp van de voorraadverschillen. Dat 
betekent namelijk dat de bedrijven meer hebben geproduceerd 
dan ze hebben verkocht. Bijgevolg mogen we logischerwijs het 
omgekeerde fenomeen verwachten in het tweede kwartaal, 
wat dus zal wegen op de groei. Bovendien is de index van 
economische verrassingen volledig omgekeerd sinds het begin 
van het jaar om uiteindelijk duidelijk in negatief territorium te 
belanden. Het lijdt geen twijfel dat het nog enkele maanden zal 
duren vooraleer we de rode zone kunnen verlaten.

Invoerrechten: de vijandigheden zijn losgebarsten
Donald Trump heeft beslist om alom commerciële sancties 
op te leggen en om de vrees voor een handelsoorlog opnieuw 
aan te wakkeren. De Verenigde Staten hebben namelijk 
aangekondigd om vanaf deze maand juni 25% invoer-
rechten op staal en 10% invoerrechten op aluminium te 
heffen, dat door de Europese Unie, Canada en Mexico wordt 
geïmporteerd in de Verenigde Staten. Na veel getreuzel heeft 
hij het dreigement van invoerrechten op Chinese producten 
ten belope van 50 miljard dollar aan jaarlijkse import opnieuw 
op tafel gelegd. De wapenstilstand die in de loop van mei tot 
stand was gekomen tussen de twee landen met betrekking 
tot hun commercieel meningsverschil, lijkt veraf te liggen, 
terwijl Peking de afgelopen tijd tal van verzoenende gebaren 
heeft tentoongespreid. Teleurstelling, frustratie, onmin 
en vergeldingsmaatregelen. Door invoertaksen te heffen 
op staal en aluminium heeft Donald Trump onenigheid 
gezaaid bij de partners van de Verenigde Staten. De Chinees-
Amerikaanse onderhandelingen zijn uitgemond in een 
ernstige waarschuwing: er is geen enkel handelscompromis 
mogelijk wanneer de Trump-regering uiteindelijk haar dreige-
menten met invoertaksen tegen China zou doordrukken. 
Maar Peking is niet de enige die een ernstige waarschuwing 
heeft uitgestuurd naar Washington. Ook Mexico en Canada 
hebben vergeldingsmaatregelen aangekondigd. De Europese 
Commissie heeft dan weer beloofd om de Amerikaanse 
beslissing van antwoord te dienen door tegenmaatregelen te 

nemen en de Wereldhandelsorganisatie in te schakelen. Een 
andere kopzorg voor de Europeanen is dat de regering Trump 
er ook mee heeft gedreigd om de auto-import in de Verenigde 
Staten extra te belasten, met als voornaamste doelwit de Duitse 
luxevoertuigen.

Olie: stop de stijging van de prijzen
Het vooruitzicht van een stijging van de wereldwijde bevoor-
rading heeft de prijzen voor een vat ruwe olie opnieuw doen 
dalen. Nadat Saoedi-Arabië en Rusland zeventien maanden 
lang hun productie hebben beperkt, willen beide landen de 
knop nu omdraaien om de vermoedelijke verliezen door de 
hernieuwde sancties tegen Iran te compenseren. Het doel van 
Riyad en Moskou is om een al te snelle stijging van de koersen 
af te remmen. De landen die het akkoord hebben ondertekend, 
zouden tot 1 miljoen extra vaten per dag op de markt kunnen 
brengen. Maar dat zou beduidend minder kunnen zijn. Sommige 
specialisten zijn van oordeel dat elke productiestijging enkel 
geleidelijk kan verlopen en dat het zes maanden duurt alvorens 
deze capaciteit kan worden bereikt. Bovendien zal een dergelijke 
stijging er enkel voor zorgen dat de nalevingsgraad van het 
productieakkoord wordt teruggebracht tot 100%, tegenover 
ongeveer 150% momenteel. Afhankelijk van de evolutie van de 
olieprijs zou een beslissing kunnen worden genomen tijdens de 
volgende ministerraad van de OPEC en haar partners, eind juni 
in Wenen. Ondanks dit vooruitzicht en volgens een enquête van 
Reuters zou de prijs voor een vat ruwe olie dit jaar boven de 70 
dollar moeten blijven.

Economische  
vooruitzichten

Economische 
groei  
(jaarlijkse 
evolutie van 
het bbp)

Inflatie 
(jaarlijkse 
evolutie van de 
consumenten-
prijzen)                                                  

2017 2018 2017 2018

Wereld 3,8% 3,7% 3,3% 3,1%

Eurozone 2,3% 1,9% 1,5% 1,6%

Duitsland 2,3% 2,0% 1,7% 1,8%

Frankrijk 2,0% 1,8% 1,6% 1,5%

België 1,8% 1,6% 1,7% 1,7%

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

Verenigde Staten 2,8% 2,4% 2,5% 2,2%

Japan 1,2% 1,0% 1,0% 1,0%

Rusland 1,8% 1,7% 3,1% 4,0%

Brazilië 2,5% 2,9% 3,3% 4,1%

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

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

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

Tabel 1 (Gegevens op 01/06/2018)
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Evolutie van de aandelenmarkten Munt 1 maand Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar

Wereld USD 0,3% -0,5% 9,5% 5,6%

Eurozone EUR -3,7% -2,8% -4,2% -1,6%

Duitsland EUR -0,1% -2,4% -0,1% 3,4%

Frankrijk EUR -2,2% 1,6% 2,2% 2,5%

België EUR -3,7% -5,4% -3,2% 0,5%

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

Verenigde Staten USD 2,2% 1,2% 12,2% 8,7%

Japan JPY -1,2% -2,5% 13,0% 2,6%

Groeilanden USD -3,8% -3,3% 11,5% 3,7%

Rusland RUB -0,2% 9,2% 21,2% 12,7%

Brazilië BRL -10,9% 0,5% 22,4% 13,3%

China (Shanghai) CNY 0,4% -6,4% -0,7% -12,4%

India INR 0,5% 3,7% 13,4% 8,3%

Zuid-Afrika ZAR -3,1% -5,2% 5,6% 2,5%

Tabel 2 (Gegevens op 31/05/2018)

Aandelenmarkten 
Onder invloed van ‘America first!’
In mei heerste opnieuw volatiliteit op de aandelenmarkten. 
De oorzaak hiervan zijn de verschillen op het vlak van 
economische prestaties, de bevestiging en implementatie van 
Amerikaanse protectionistische maatregelen, de heropleving 
van de dollar, alsook de onaangename terugkeer van de 
politieke risico’s binnen de eurozone. Verbazingwekkend 
genoeg zijn de wereldwijde aandelen (MSCI World USD 
+0,3%) in deze context ondanks alles gestegen verleden 
maand. Dat is hoofdzakelijk te danken aan de goede prestaties 
van de Amerikaanse aandelen (S&P 500 +2,2%). Deze zijn 
gestegen dankzij de economische cijfers die solide genoeg zijn 
om beleggers toe te laten de onzekerheden die verbonden 
zijn aan de commerciële sancties, te negeren. Met name de 
aanhoudende daling van de werkloosheid alsook de solide 
groei van de kleinhandelsverkopen in de Verenigde Staten laten 
vermoeden dat de lage cijfers van de uitgaven in het eerste 
kwartaal slechts tijdelijk waren. De industriële productie is 
ook aanzienlijk verbeterd. De sterkst presterende sector was in 
zekere zin de technologiesector; ook de industriesector heeft 
terrein gewonnen. Bovendien heeft de Amerikaanse beslissing 
om uit het Iraanse nucleair akkoord te stappen de steun aan de 
olieprijzen versterkt en de energiesector gestimuleerd. De Beurs 
van Londen (FTSE 100 +2,2 %) heeft zich ook onderscheiden. 
De tendens was positief, al hebben de internationale beleggers, 
volgens het recentste cijfer van de enquête van de Bank of 
America Merrill Lynch, hun onderweging aan het land nog 
verder verminderd. Het feit dat de rentevoeten niet zijn 
verhoogd heeft de markt ondersteund aangezien deze de 
waarde van het Britse pond heeft doen dalen. In Japan hebben 
de veranderingen die werden veroorzaakt door de matige 
economische cijfers en de Amerikaanse handelsretoriek gericht 
op de auto-import, uiteindelijk gewogen op de beurskoersen 

(Nikkei 225 -1,2%). De grote verliezers zijn de eurozone 
(EuroStoxx 50 -3,7%) en de opkomende markten (MSCI 
EM USD -3,8%). In de eurozone zijn de beurzen zwaar in 
het rood geduwd door de economische teleurstellingen, de 
onstuitbare terugkeer van de politieke onzekerheid in Italië 
met de komst van een regering die tegen het systeem gekant is 
en die geleid heeft tot een vereffening van de Italiaanse activa 
door de beleggers, alsook de toepassing van de Amerikaanse 
protectionistische maatregelen. In de opkomende markten 
heeft de heropleving van de dollar, naast de eerder vermelde 
ontwikkelingen, invloed gehad op landen die sterk zijn 
blootgesteld aan de verstrakking van de wereldwijde liquiditeit, 
waaronder Turkije. Verder zijn de Braziliaanse aandelen 
zeer scherp gedaald. Daarentegen heeft China een positief 
rendement laten optekenen, met name dankzij de nog altijd 
solide macro-economische cijfers.
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EUROZONE - Neutraal  
+   De waardering van de Europese aandelen blijft aantrekkelijk in 

termen van koers/winstverhouding, met een licht opwaartse 
herziening van de groei van de verwachte resultaten.

+   De recente zwakte van de euro ten aanzien van de 
belangrijkste valuta’s biedt steun aan de multinationals van 
het Oude Continent.

+   Eerste tekenen van herstel van de fusies en overnames 
binnen de Europese financiële sector.

-   De financiële sector (-15% in mei) blijft de zwakke schakel 
van de indices. Bovendien beperkt het probleem zich niet 
enkel tot de Italiaanse banken, maar ook tot andere banken 
zoals ING, ABN AMRO, BNP en Deutsche Bank.

-   Negatieve dynamiek van de stromen van de beheerders 
van internationale fondsen ten aanzien van de eurozone.

-   Het economische momentum lijkt duidelijk over zijn 
hoogtepunt heen te zijn.

VERENIGDE STATEN - Neutraal  
+   Het optimisme betreffende de bedrijfsfundamentals blijft 

van kracht. De stijging van de winsten is vrij indrukwekkend 
met herzieningen die opwaarts georiënteerd blijven. 

+   Het rendement op eigen vermogen wordt geraamd op 
17,6% voor 2018, het hoogste niveau sinds 2007.

+   Het gevoel van soliditeit overheerst, wat nogmaals wordt 
onderstreept door de outperformance van de ‘growth’-
aandelen ten opzichte van de ‘value’-effecten.

-   Instabiliteit, onzekerheden en een grillig internationaal 
beleid van het Witte Huis voeden de volatiliteit op de 
financiële markten.

-   Kwetsbaarheid van bepaalde beursgenoteerde bedrijven 
die sterk worden blootgesteld aan de schuld met variabele 
rentevoet.

-   De waardering van Amerikaanse aandelen blijft weinig 
aantrekkelijk op het vlak van de koers/winstverhouding en 
het rendement op dividend.

JAPAN - Neutraal  
+   Het terugkopen van eigen aandelen zou dit jaar een sterke 

stijging moeten laten optekenen.
+   Het rendement van het dividend mag dan wel zwak zijn 

in absolute termen, het blijft hoger dan het historische 
gemiddelde en zal nog verbeteren.

+   De Bank van Japan laat zijn aankoopprogramma voor 
trackers ongewijzigd.

-   Japan bleef niet gevrijwaard van de beslissing van de VS 
om invoerrechten te heffen op staal en aluminium. Toch 
moet de directe impact beperkt blijven.

-   Negatieve kwartaalgroei van het bbp terwijl de inflatie 
daalt. Bovendien helpt de stijging van de prijzen voor 
basisproducten de economie evenmin (netto-importeur).

-   De groei van de verwachte winsten op 12 maanden blijft al 
enkele maanden lang eroderen en bedraagt amper +2%.

GROEIMARKTEN - Positief 
+   De opkomende markten halen nog goede scores op het 

vlak van waardering en ‘momentum’ van de toekomstige 
winsten.

+   De recente plotse verkopen van activa van sommige 
opkomende markten zouden diegenen die op goede 
zaakjes jagen, wel eens opnieuw op het voorplan kunnen 
brengen.

+   De grondstoffenprijzen zijn nog steeds gunstig 
georiënteerd, met name voor olie, en moeten het 
marktsentiment ondersteunen.

-   Het politiek-economische risico is nog steeds sterk 
aanwezig, bijvoorbeeld in Turkije en Brazilië. Het volgende 
land dat zal volgen, is Indonesië, terwijl de Aziatische druk 
zich laat voelen op sommige wisselkoersen.

-   Het marktsentiment ten aanzien van de opkomende 
beurzen is aanzienlijk verslechterd. Zo hebben 
trackers op Brazilië de afgelopen maand zeer sterke 
kapitaaluitstromen gekend.

-   De toegenomen handelsspanningen tussen de Verenigde 
Staten en China zijn een grote bron van ongerustheid 
(voor wat hoort wat).
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Obligatiemarkten 
Ook onder invloed van ‘America first!’
De volatiliteit op de aandelen- en de valutamarkten heeft zich 
ook uitgebreid tot de obligatiemarkten met een duidelijke 
risicoaversiebeweging op het einde van de maand. Zonder 
dit zouden de overheidsrentevoeten globaal genomen stabiel 
of licht hoger afgesloten zijn. De politieke ontwikkelingen 
en wendingen in Italië rond de mogelijke vorming van een 
antisysteem- of zelfs anti-Europese regering hebben dus voor 
onrust gezorgd op de financiële markten en de vlucht van de 
beleggers naar risicoloze activa bespoedigd. De belangrijkste 
overheidsrentevoeten van de kernlanden van de eurozone, 
met Duitsland aan kop, zijn gevoelig gedaald. Zo is de rente 
op de Duitse Bund op 10 jaar met 22 basispunten gedaald 
tot 0,34%. Anderzijds is de Italiaanse rente op 10 jaar met 
106 basispunten gestegen tot 2,84%, een niveau dat sinds 
augustus 2014 niet meer gezien was. Om andere redenen 
heeft Spanje interne politieke problemen gekend en zijn 
obligatierendementen op lange termijn zien stijgen, maar niet 
in dezelfde mate als Italië. Indirect heeft dat ook een impact 
gehad op de schuld van Portugal. De minder goede prestaties 
van de landen uit de Europese periferie wogen zwaarder dan 
de goede prestaties van de kernlanden van de eurozone, zodat 
de Europese overheidsobligaties (-1,2%) de maand afsloten 
in het rood. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan 
hebben beleggers aan het einde van de maand ook de voorkeur 
gegeven aan de vluchtwaarden. De rentevoeten op Amerikaans 
schatkistpapier op 10 jaar zijn licht gedaald met 12 basispunten 
tot 2,82% (na met 3,11% kort een hoogtepunt in bijna zeven 
jaar te hebben bereikt). Daardoor konden Amerikaanse 
overheidsobligaties een positieve prestatie (+0,9%) optekenen. 
Alle andere obligatiecategorieën werden afgestraft, zij het in 
verschillende mate, door het ‘risk-off’-klimaat dat aan het einde 
van de maand heerste: Europese bedrijfsobligaties (-0,2% in 
EUR), wereldwijde hoogrentende obligaties (-1,5% in USD), 
opkomende schuld in sterke valuta’s (-0,9% in USD) en in 
lokale valuta’s (-5,0% in USD).

Interestvoeten 3 maanden 2 jaar 10 jaar

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

Duitsland 2,3% 2,5% 2,9%

Frankrijk 0,6% 0,7% 1,3%

België 0,0% -0,1% 0,0%

Verenigde Staten -0,4% -0,6% 0,4%

Verenigd Koninkrijk -0,4% -0,5% 0,7%

Japan -0,4% -0,5% 0,8%

Rusland 6,5% 6,8% 7,5%

Brazilië 6,7% 8,0% 11,5%

China 4,3% 3,2% 3,6%

India - 7,6% 7,8%

Zuid-Afrika - 7,4% 8,7%

Tabel 3 (Gegevens op 01/06/2018)

Evolutie van de obligatiemarkten Munt 1 maand 3 maanden
Sinds 

01/01/2018
1 jaar 3 jaar

Overheidsobligaties eurozone  EUR -1,2% 0,0% -0,2% 0,6% 1,3%

Overheidsobligaties Verenigde Staten  USD 0,9% 1,0% -1,1% -0,8% 0,8%

Bedrijfsobligaties eurozone  EUR -0,2% -0,3% -0,6% 0,6% 1,8%

Hogerendementsobligaties  USD -1,5% -1,9% -2,1% 1,7% 5,3%

Groeilanden harde valuta  USD -0,9% -2,1% -4,1% -0,6% 4,5%

Groeilanden lokale valuta  USD -5,0% -6,8% -3,7% 1,0% 2,5%

Tabel 4 (Gegevens op 31/05/2018)

De afgelopen jaren is de risicopremie in aandelen in de VS gedaald 
terwijl deze in Europa is gestegen, als een teken van voorzichtig-
heid/wantrouwen in de toekomst. 

Grafiek 2 (Gegevens op 13/06/2018)

Bron: Thomson Reuters Datastream/fathom Consulting
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STAATSOBLIGATIES - Negatief   
+   Het verslechteren van het politiek-economische klimaat 

verhoogt de aantrekkelijkheid van risicoloze beleggingen 
in euro en in dollar.

+   Sinds het begin van het jaar is het gemiddelde rendement 
op de eindvervaldag van de Europese schuld in waarde 
gestegen (soevereine ‘spreads’ van de Europese periferie) 
en bevindt het zich op het hoogste niveau in bijna drie jaar. 
Voor de VS is dit in bijna tien jaar, een record.

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

-   Vanuit fundamenteel oogpunt zijn de huidige 
rentevoeten weinig gerechtvaardigd in Europa, waar 
Italië eens te meer een risico- en volatiliteitsfactor is.

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

-   Striktere toon bij de Amerikaanse Federal Reserve, die 
iets meer stijgende rentevoeten doet verwachten voor 
2019 en 2020.

BEDRIJFSOBLIGATIES - Neutraal 
+   De Europese ondernemingen zijn financieel sterk. Aan de 

andere kant van de Atlantische Oceaan is het aandeel van 
de bedrijfsresultaten in het bbp groot dankzij de sterke 
groei gecombineerd met matige rentevoeten.

+   Het Europese universum van ‘investment grade’-krediet is 
slechts in beperkte mate rechtstreeks blootgesteld aan het 
risico van Italië (slechts 5% Italiaanse emittenten).

+   Naar aanleiding van een stijging van de ‘kredietspreads’, 
die overigens overal te merken valt, worden Amerikaanse 
bedrijfsobligaties tegen hun laagste niveau verhandeld in 
vergelijking met hun Europese tegenhangers.

-   De politiek-economische onzekerheden, gecombineerd 
met een sterke pijplijn van nieuwe emissies, zorgen niet 
voor een gunstig momentum.

-   Het uitstaande bedrag van obligaties met een BBB- rating 
in de VS is in de loop van de afgelopen vier jaar met 70% 
toegenomen, waardoor het risico voor beleggers in geval 
van een recessie toeneemt. 

-   De evolutie van het uitstaande bedrag aan kredieten 
in euro wordt deels verstoord door de aantrekkelijke 
rentevoeten voor kortetermijnbeleggingen in Amerikaans 
schatkistpapier.

HOOGRENTENDE OBLIGATIES - Negatief 
+   Het monetaire beleid blijft eerder gunstig voor 

kredietbeleggers: laag wanbetalingspercentage in Europa, 
zoeken naar kortetermijnoplossingen met rendement in de 
Verenigde Staten.

+   De uitgifte van nieuwe obligaties neemt elk jaar af door 
de zwakte tijdens het eerste kwartaal. Ze is zelfs negatief 
indien men rekening houdt met terugbetalingen en 
andere overdrachten.

+   Het Europese ‘high yield’-segment is minder duur 
geworden dan zijn Amerikaanse tegenhanger, iets wat 
zich niet meer had voorgedaan sinds de financiële en 
schuldcrisissen van de eurozone.

-   Gelet op het feit dat bijna 17% van het Europese ‘high 
yield’-universum bestaat uit Italiaanse emittenten, 
hebben de Italiaanse politieke gebeurtenissen een 
impact op het verbreden van de ‘spreads’. De financiële 
sector zou wel eens zeer kwetsbaar kunnen worden 
voor steeds grotere schokken.

-   De bloeding houdt aan: de fondsen in ‘high yield’ en de 
ETF’s blijven lijden onder kapitaaluitstromen.

-   Het financiële hefboomeffect (financiële schulden/
eigen vermogen) van de hoogrentende emittenten blijft 
verslechteren.

SCHULDINSTRUMENTEN UIT DE OPKOMENDE LANDEN 
- Positief  
+   De fundamentals van de opkomende landen blijven globaal 

genomen robuust, terwijl de economische activiteit van de 
ontwikkelde landen zwakker is dan voorzien.

+   De opkomende markten zijn beter gewapend dan enkele 
jaren geleden om het hoofd te bieden aan de kapitaaluit-
stromen. De tekorten op de lopende balans van de belang-
rijkste landen (behalve Turkije) zijn gedaald en blijven op 
meer beheerbare niveaus. De valutareserves zijn eerder 
toegenomen, wat voor een bijkomend dempend effect 
zorgt. 

+   De hoge grondstoffenprijzen (waaronder olie) zijn eerder 
een goede zaak voor de opkomende activa.

-   De aanhoudende vrees voor een wereldwijde handels-
oorlog weegt op de opkomende markten. Het lijkt steeds 
waarschijnlijker dat de regering Trump beslist om invoer-
rechten te heffen op 50 miljard aan Chinese goederen.

-   De kapitaalstromen naar schuldinstrumenten uit 
de opkomende landen waren erg volatiel. De rust is 
allesbehalve volledig teruggekeerd.

-   De volatiliteit van de langetermijnrentevoeten van de 
belangrijkste ontwikkelde landen heeft de ‘spreads’ van de 
obligaties van de opkomende landen negatief beïnvloed.

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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Erik Brans, Olivier Colsoul, Cindy De Cauwer, Rik Dhoest, Antoine Mahieu, Pascale Nachtergaele, Levi Sarens, Karl Suykerbuyk, Stijn Vanvuchelen,  
Vicky De Brabander, Christofer Govaerts, Marjorie Hoyaux, Stephanie Smets, Niels Costermans en Ronald Elskens.

Grondstoffen Laatste koers (USD)
Evolutie

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

Grondstoffen 202,84 0,4% 4,6% 4,6% 12,8%

Brent olie 77,13 3,0% 19,7% 15,4% 54,0%

Goud 1.298,52 -1,3% -1,5% -0,3% 2,3%

Zilver 16,43 0,6% 0,1% -3,0% -5,2%

Voeding 355,93 0,7% 2,5% 5,9% 2,6%

Tabel 6 (Gegevens op 31/05/2018)

Grondstoffen 

Wisselmarkten 

Wisselkoersen Type
Laatste  

Wisselkoers

Evolutie

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

Verenigde Staten EUR/USD 1,17 3,3% 4,3% 2,7% -3,8%

Verenigd Koninkrijk EUR/GBP 0,88 -0,2% 0,8% 1,0% -0,8%

Rusland EUR/RUB 72,97 4,3% -5,8% -5,0% -12,8%

Noorwegen EUR/NOK 9,56 1,2% 0,7% 2,9% -0,8%

Japan EUR/JPY 127,23 3,8% 2,2% 6,3% -2,1%

Brazilië USD/BRL 3,72 -5,8% -12,8% -11,0% -13,3%

China USD/CNY 6,41 -1,2% -1,2% 1,5% 6,4%

India USD/INR 67,41 -1,1% -3,3% -5,2% -4,3%

Zuid-Afrika USD/ZAR 12,70 -1,9% -7,1% -2,5% 3,3%

Tabel 5 (Gegevens op 31/05/2018)
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