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In een notendop
Er blijven nog maar acht maanden over om een 
echtscheidingsovereenkomst op te stellen. Bij gebrek 
daaraan zal de overgangsperiode die Londen eist normaal 
gezien aflopen. Het ‘witboek’ van de Britse eerste minister 
Theresa May over de brexit stelt voor om zo nauw mogelijke 
handelsrelaties te onderhandelen met de EU over het 
goederenverkeer, maar er zijn nog enkele belangrijke 
pijnpunten, zoals die van de Noord-Ierse grens. De Europese 
Commissie laat via haar brexit-onderhandelaar weten sceptisch 
te staan tegenover het plan van Londen. De Europese Unie 
weigert om à la carte toegang te geven tot de eenheidsmarkt 
en stelt een terugtrekkingsakkoord voorop als voorwaarde 
voor een oplossing rond de Ierse grens. Het Britse witboek over 
de toekomstige relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de 
Europese Unie bevat constructieve elementen, maar er blijven 
nog steeds vragen die niet beantwoord werden, verklaarde 
Michel Barnier. Het staat vast dat noch het witboek, noch de 
pro-Europese optie, noch de extreme uitkomst van een breuk 
met de EU zonder enig akkoord (‘no deal’) de voorkeur geniet 
van de parlementaire meerderheid en van de Conservatieve 
Partij. Maar na een fase van drama en blokkering, en ondanks 
heel wat onzekerheden, zal er waarschijnlijk pas serieus 
onderhandeld worden wanneer iedereen inziet dat niemand 

erbij gebaat is het proces te laten ontsporen. Het is niet 
uitgesloten dat er verlengingen gespeeld worden en dat zal de 
situatie waarschijnlijk verduidelijken (zie Focus).

Wanneer we kijken naar het economische nieuws, zien 
we dat de cijfers van het Amerikaanse bbp in het tweede 
kwartaal aanzienlijk zijn gestegen (+4,1% op geannualiseerde 
kwartaalbasis). Dat staat in schril contrast met de zwakke 
groei in de eurozone over diezelfde periode (+0,3%) op 
kwartaalbasis). Op het vlak van de handelsoorlog hebben de 
Verenigde Staten een wapenstilstand bereikt met de Europese 
Unie, tegen alle verwachtingen in. Maar het staakt-het-vuren is 
nog erg fragiel en er wachten nog moeilijke onderhandelingen. 
Het IMF daarentegen handhaaft zijn wereldwijde 
groeivooruitzichten voor 2018 en 2019, maar waarschuwt voor 
een escalatie van de handelssancties. Op de financiële markten 
herstelden de aandelenkoersen onder impuls van goede 
bedrijfsresultaten en een afname van de risicoaversie. Dezelfde 
evolutie zien we op de obligatiemarkten.

Meer info in de rubriek Focus op pagina 2.
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Focus
Brexit: kroniek van een ramp die vermeden kon worden
Op minder dan acht maanden van de datum waarop de brexit 
van kracht zou moeten worden, lijkt er nog geen enkel akkoord 
te zijn. De Britse regering sluit een mogelijk brutaal vertrek uit 
de Europese Unie (EU) niet uit. Het scenario van een ‘no deal’, 
met onvoorspelbare resultaten, kunnen we voortaan niet langer 
uitsluiten. Indien het exitakkoord voor het land niet voor 30 
maart 2019 wordt geratificeerd, zal er geen overgangsperiode 
zijn, die loopt tot eind 2020. 

En toch is de situatie aan de andere kant van het Kanaal begin 
juli ontdooid. Na twee jaar van aanslepende gesprekken, heeft 
de Britse eerste minister toegevingen gedaan. Haar ‘witboek’ stelt 
een bijna volledige status quo voor inzake de eenheidsmarkt voor 
goederen - wat het probleem van de grens met Ierland ontmijnt 
- terwijl de financiële diensten niet langer automatisch toegang 
zouden krijgen tot het continent. En toch respecteren deze 
voorstellen de ‘rode lijn’ van de Europeanen nog niet. Ze eisen 
het behoud van de toegang tot de Europese binnenlandse markt 
zonder dat de vier vrijheden van verkeer (goederen, diensten, 
kapitaal, personen) worden gerespecteerd. Voor Michel Barnier, 
de onderhandelaar van de Europese Commissie, wenst het land 
het vrije verkeer van goederen te behouden, maar niet dat van 
personen en diensten. Hij vindt de Britse piste ook te complex 
op het vlak van de douaneregeling. In plaats van Noord-Ierland 
alleen in een douane- en regelgevende unie te laten, de oplossing 
die wordt aanbevolen door de EU, stelt het Verenigd Koninkrijk 
voor om twee tarieven toe te passen aan de grens, afhankelijk 
van het feit of de goederen zijn bestemd voor zijn markt of voor 
de EU. Een ander heikel punt is dat het Verenigd Koninkrijk 
voorstelt om de douaneregels van de EU toe te passen, maar 
opnieuw soevereiniteit en controle wil over de eigen regelgeving. 
Hierdoor zou de EU de controle over haar grenzen en wetten 
verliezen. Nadat de voormalige Franse Europese Commissaris de 
belangrijke elementen van de Britse voorstellen had geweigerd, 
heeft hij toch wat water bij de wijn gedaan. Hij zegt dat hij bereid 
is het “plan van Theresa May te verbeteren” en een “nieuw 
ambitieus partnership te creëren” met de EU en het Verenigd 
Koninkrijk. “We gaan al akkoord met 80% van het exitakkoord”, 
voegt Michel Barnier er aan toe. Voor de overige 20% verklaart 
hij “optimistisch te zijn”. Bovendien zijn er nog andere tekenen 
van een mogelijke opening. Zo raadt de Duitse minister van 
Binnenlandse Zaken flexibiliteit aan in de onderhandelingen, 
terwijl de Oostenrijkse kanselier overweegt om de exitprocedure 
te verlengen.

Zonder een akkoord over de vrijhandel volgend jaar zullen de 
EU-landen op lange termijn zowat 1,5% van hun jaarlijkse bbp 
verliezen. Dat blijkt uit een studie van het IMF. De economische 
impact van de brexit zou miniem zijn indien het Verenigd 
Koninkrijk het Noorse model zou toepassen dat overeenkomt 
met een ‘zachte’ brexit, en deel zou uitmaken van de Europese 
Economische Ruimte. Een vrijhandelsakkoord voor afgewerkte 
producten, dat wordt aangeraden door de Britse regering, zou 
het verlies voor de EU op lange termijn beperken tot 0,8% van het 
bbp. Eerder dit jaar had de gouverneur van de Bank of England 
nog aangegeven dat de economische groei van het land 1,5 tot 
2,0% lager lag dan wanneer er geen brexit was geweest.

Er tekenen zich voortaan twee tegengestelde scenario’s af. In het 
eerste scenario slaagt Theresa May erin om een ‘zachte’ brexit 
te onderhandelen zonder de economie te destabiliseren en dat 
zou de goedkeuring van het Parlement kunnen wegdragen. In 
het andere scenario gaat de Conservatieve Partij uiteindelijk ten 
onder door de gevolgen van de ‘harde’ brexit. Een motie van 
wantrouwen doet dan de regering-May vallen, waardoor we 
afstevenen op een politieke crisis met een onzekere uitkomst. 
De Labourpartij zou in dat geval het roer kunnen overnemen. 
Met hen zou het gemakkelijker zijn om een akkoord te bereiken, 
aangezien ze voorstander zijn om hun land in de douane-unie te 
behouden. Zo wordt het erg waarschijnlijk dat het tijdsschema 
voor de brexit nog gerekt wordt, aangezien noch het Verenigd 
Koninkrijk, noch de Europese Commissie en haar onderhan-
delaar, noch de lidstaten van de EU er baat bij hebben dat het 
proces mislukt. Na een fase waarin het drama een hoogtepunt 
bereikt, wordt het tijd om echt te gaan onderhandelen. Een 
stijloefening die we in België maar al te goed kennen.
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Economie
Bbp: forse groei in de VS tegenover slappe prestaties 
in Europa
De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal het sterkst 
gegroeid in bijna vier jaar tijd dankzij de gezinsuitgaven, die 
fors zijn toegenomen in vergelijking met het vorige kwartaal. 
Bovendien is de export van soja naar China sterk gegroeid voor 
de douanetarieven begin juli werden verhoogd. De toename 
met +4,1% op kwartaalbasis en met +2,8% op jaarbasis 
voldoet nochtans aan de verwachtingen van de economen. De 
Amerikaanse president was bovendien snel om de pluimen 
voor deze goede cijfers op zijn hoed te steken. Voor de komende 
kwartalen mikken de economen eerder op een doelstelling van 
+3%, want het zal moeilijk zijn om bepaalde positieve ontwik-
kelingen nog eens over te doen. Het contrast is eerder flagrant op 
het Oude Continent, waar het bbp van de eurozone met slechts 
+0,3% is toegenomen tegenover het vorige kwartaal, tegenover 
+0,4% in de loop van de eerste drie maanden van het jaar. Over 
één jaar bedraagt de stijging +2,1% tegenover +2,5% volgens 
de voorlopige raming. De slappe cijfers van de eurozone waren 
teleurstellend, zonder catastrofaal te zijn. Zij bevestigen de 
vertraging in het eerste kwartaal. 

Handel: breekbare wapenstilstand tussen Amerika en Europa
Tegen alle verwachtingen in hebben de Verenigde Staten een 
wapenstilstand bereikt met de Europese Unie dankzij een 
onderhoud tussen Donald Trump en Jean-Claude Juncker. 
Het voorlopige akkoord van eind juli doet vermoeden dat 
het probleem wordt ontmijnd, en dat er een einde komt 
aan de tarievenoorlog. Dat neemt niet weg dat de uitkomst 
van de onderhandelingen onzeker blijft, en dat een nieuw 
handelsakkoord onderhandelen tussen Amerika en Europa 
enorm moeilijk wordt. De Europeanen moeten in het 
achterhoofd houden dat Trump erg flexibel is en dat hij 
blijkbaar vastberaden is om de multilaterale handelsorde die 
er momenteel heerst volledig te ontmantelen. In afwachting 
daarvan wordt de dreiging om de import van Europese wagens 
naar de Verenigde Staten met 25% te belasten opgeschort, 
terwijl de twee partijen trachten een einde te maken aan de 
handelsoorlog rond staal en aluminium. Bovendien heeft 
het Witte Huis aangekondigd dat het de douanetarieven 
voor uit China geïmporteerde goederen ter waarde van 200 
miljard USD (goed voor 40% van de Chinese import) tot 25% 
eventueel wil optrekken. Tot hiertoe wilde Washington een 
heffing van 10% toepassen op deze goederen. Het Witte Huis 
zou niet tevreden zijn met de vooruitgang van de onderhan-
delingen. Met deze nieuwe heffingen zou de impact van de 
handelsoorlog op de economie, die zich in sommige sectoren al 
laat voelen, veel sterker kunnen worden. In Peking hebben de 
Chinese autoriteiten gereageerd door te waarschuwen dat zij 
zouden terugslaan indien er nieuwe sancties komen.

IMF: risico voor de wereldwijde vooruitzichten
Het IMF heeft zijn vooruitzichten voor de wereldwijde groei 
van +3,9% voor 2018 en 2019 niet gewijzigd ten opzichte van 
de vorige raming. Deze voorspellingen houden enkel rekening 
met de douaneheffingen die momenteel van toepassing zijn, 
zodat de belangrijkste bedreigingen die werden geuit, niet zijn 
opgenomen in de ramingen. Op middellange termijn vreest 
het IMF dat de toenemende handelsdisputen als gevolg van 
de Amerikaanse heffingen een domper kunnen zetten op de 
groeivooruitzichten. In het licht van de dreigementen en de 
tariefsancties van de Amerikaanse president Donald Trump en 
de vergeldingsmaatregelen van zijn handelspartners, is het IMF 
van oordeel dat, wanneer deze echt bewaarheid zouden worden, 
ze de jaarlijkse wereldwijde economische rijkdom met -0,5% 
zouden kunnen doen dalen in vergelijking met de vooruitzichten 
voor 2020. Bij deze raming wordt rekening gehouden met het 
optrekken van de Amerikaanse globale tarieven op staal en 
aluminium, alsook op Chinese importgoederen voor een bedrag 
van 34 miljard dollar, wat gepaard zou gaan met tegenmaat-
regelen. Ook is rekening gehouden met andere dreigingen met 
betrekking tot een bijkomend bedrag van 200 miljard dollar op 
Chinese producten en met betrekking tot de heffing van douane-
rechten van 25% op de invoer van auto’s. Volgens de prognoses 
van het IMF zou dit zich vertalen in een jaarlijks verlies van bijna 
500 miljard dollar.

Economische  
vooruitzichten

Economische 
groei  
(jaarlijkse 
evolutie van 
het bbp)

Inflatie 
(jaarlijkse 
evolutie van de 
consumenten-
prijzen)       

2018 2019 2018 2019

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

Eurozone 2,2% 1,9% 1,7% 1,7%

Duitsland 2,0% 1,9% 1,8% 1,8%

Frankrijk 1,9% 1,8% 1,9% 1,6%

België 1,7% 1,6% 1,7% 1,8%

Verenigd Koninkrijk 1,3% 1,5% 2,5% 2,1%

Verenigde Staten 2,9% 2,5% 2,5% 2,3%

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

Rusland 1,8% 1,7% 2,9% 4,3%

Brazilië 1,8% 2,5% 3,6% 4,2%

China 6,6% 6,3% 2,1% 2,3%

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

Zuid-Afrika 1,5% 1,9% 4,8% 5,2%

Tabel 1 (Gegevens op 01/08/2018)
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Evolutie van de aandelenmarkten Munt 1 maand Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar

Wereld USD 3,1% 2,4% 9,8% 6,8%

Eurozone EUR 3,8% 0,6% 2,2% -0,7%

Duitsland EUR 4,1% -0,9% 5,7% 4,2%

Frankrijk EUR 3,5% 3,7% 8,2% 2,7%

België EUR 4,8% -2,0% -1,1% 1,2%

Verenigd Koninkrijk GBP 1,5% 0,8% 5,1% 5,0%

Verenigde Staten USD 3,6% 5,3% 14,0% 10,2%

Japan JPY 1,1% -0,9% 13,2% 3,1%

Groeilanden USD 1,7% -6,1% 2,0% 6,4%

Rusland RUB 1,1% 10,0% 20,9% 11,6%

Brazilië BRL 8,9% 3,7% 20,2% 15,9%

China (Shanghai) CNY 1,0% -13,0% -12,1% -7,7%

India INR 6,2% 10,4% 15,7% 10,2%

Zuid-Afrika ZAR -0,4% -2,3% 5,0% 3,3%

Tabel 2 (Gegevens op 31/07/2018)

Aandelenmarkten 
Volop zomer op de beurzen 
Juli was niet enkel een mooie maand voor het weer, maar 
eveneens voor de meeste beurzen (MSCI World USD +3,1%). 
De zon scheen in Europa, met name in de eurozone (MSCI 
EMU +3,8%), een maand waarin de handelsdisputen met 
de Verenigde Staten tot ieders verbazing enigszins zijn 
afgenomen. De fragiele maar reële wapenstilstand op het vlak 
van de douaneheffingen heeft voor een algemene opluchting 
gezorgd. De autoproducenten en andere sectoren die 
verbonden zijn met export konden er voluit van profiteren. Het 
resultatenseizoen voor het tweede kwartaal is van start gegaan 
met bemoedigende cijfers voor meerdere banken. Als we kijken 
naar de landen, dan zijn de Belgische (Bel 20 +4,8%) en Duitse 
(Dax +4,1%) indices aanzienlijk gestegen. De Amerikaanse 
aandelen (S&P 500 +3,6%) wonnen eveneens terrein onder 
impuls van een reeks goede bedrijfsresultaten, een sterke 
arbeidsmarkt en een sterke economische groei. De groei 
van het bbp in het tweede kwartaal kwam op kwartaalbasis 
uit op +4,1%, en dat speelt volledig in de kaart van Donald 
Trump. Bovendien zijn de Verenigde Staten en de Europese 
Unie schijnbaar bereid om opnieuw te onderhandelen over de 
handelsbarrières, wat ook de vrees wat kon wegnemen. Zowat 
86% van de bedrijven in de brede index die begin augustus hun 
resultaten hebben bekendgemaakt, heeft de verwachtingen 
overtroffen. Alle sectoren, met uitzondering van vastgoed, 
konden een winstgroei voorleggen van meer dan +10%. 
De opkomende markten (MSCI EM +1,7%) daarentegen 
presteerden wisselvallig, vooral dan in Latijns-Amerika, 
terwijl Brazilië en Mexico belangrijke winsten boekten. 
China daarentegen bleef achter, gelet op de escalerende 
handelsdreigementen van de Verenigde Staten. President 
Trump verhoogt immers telkens weer het bedrag van de 
Chinese import die mogelijk wordt geviseerd en de heffing 

van de mogelijke douanetarieven. Om een ongecontroleerde 
groeivertraging tegen te gaan heeft de Chinese overheid een 
aantal maatregelen aangekondigd om de begroting opnieuw 
op de rails te krijgen en de kredietvoorwaarden te versoepelen. 
In Londen (FTSE 100 +1,5%) heeft de verzwakking van het 
Britse pond zeker een boost gegeven aan de multinationals. Het 
feit dat de onzekerheid over de brexit opnieuw de kop opsteekt, 
heeft de binnenlandse sectoren geen goed gedaan. Ten slotte 
kon Tokio (Nikkei 225 +1,1%) profiteren van de algemene 
opwaartse trend, terwijl de economische cijfers helemaal niet 
zo rooskleurig waren
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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.

+   De handelswapenstilstand tussen de Europeanen en de 
Amerikanen geeft zuurstof aan de aandelen van het Oude 
Continent.

-   Het resultatenseizoen voor het eerste kwartaal is niet onder 
een zeer gunstig gesternte van start gegaan, aangezien slechts 
53% van de bedrijven de resultatenverwachtingen heeft 
overtroffen (veel minder dan in de VS).

-   Negatieve dynamiek van de instromen in beleggingsfondsen in 
de eurozone.

-   Het economische momentum lijkt over zijn hoogtepunt.

VERENIGDE STATEN - Positief 
+   Het optimisme over de fundamentals van de bedrijven blijft 

overeind. De stijging van de winsten blijft indrukwekkend 
(> +20% voor 2018) met herzieningen die opwaarts 
georiënteerd blijven. 

+   De kapitaalstromen hebben zich verplaatst naar 
Amerikaanse aandelen. In onzekere tijden wordt de 
Amerikaanse aandelenbeurs als veiliger beschouwd.

+   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 buitenlands beleid
 van het Witte Huis voeden de volatiliteit op de financiële
 markten.
-   De waardering van Amerikaanse aandelen blijft weinig 

aantrekkelijk op het vlak van de koers/winstverhouding en 
het dividendrendement.

-   Bijna 40% van de prestaties van de beurs van New York dit 
jaar is uitsluitend afkomstig van de FAANG-aandelen.

JAPAN - Neutraal 
+   De inkoop van eigen aandelen zou dit jaar fors moeten 

stijgen.
+   Hoewel het dividendrendement in absolute termen zwak 

is, blijft het hoger dan het historische gemiddelde en zou 
het moeten verbeteren.

+   De Bank of Japan zal haar aankoopprogramma voor 
trackers waarschijnlijk handhaven.

-   Japan blijft niet gevrijwaard van de beslissing van de 
Verenigde Staten om douaneheffingen toe te passen op de 
import van staal en aluminium. We verwachten echter een 
beperkte directe impact.

-   Negatieve kwartaalgroei van het bbp terwijl de inflatie 
daalt. Bovendien zal de nog onzekere stijging van de btw 
in 2019 een negatieve impact hebben op een reeds zwakke 
binnenlandse consumptie.

-   De verwachte winstgroei op 12 maanden blijft zwak, maar 
herstelt licht.

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

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

+   De brutale verkopen van activa van bepaalde opkomende 
markten zouden koopjesjagers kunnen lokken.

+   Grondstoffenprijzen bieden wat ondersteuning (maar 
deze neemt af).

-   Het marktsentiment ten opzichte van de opkomende 
beurzen is verder verslechterd. Buitenlandse beleggers 
hebben massaal hun Aziatische aandelen verkocht, met 
een record aan kapitaaluitstromen.

-   De escalerende handelssancties tussen de Verenigde 
Staten en China wegen op de opkomende markten, vooral 
op de lokale valuta’s (forse daling van de Chinese yuan).

-   Het politiek-economische risico blijft overeind, 
bijvoorbeeld in Turkije, Brazilië en zelfs in Rusland.

Bron: Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting

Bijna 40% van de performance van de Amerikaanse beurs sinds het begin 
van het jaar is afkomstig van de FAANG-aandelen, die iets meer dan 10% van 
de totale index vertegenwoordigen.

Grafiek 1 (Gegevens op 31/07/2018)
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Obligatiemarkten 
De trend is van de ene maand op de andere gekeerd
De obligatierendementen zijn in juli opnieuw gestegen, een 
omkering van de trend van juni, die in het teken stond van 
een zoektocht naar veilige havens. De goede economische 
gezondheid, in combinatie met een inflatie die de doelstelling 
heeft bereikt, sterkt de Amerikaanse Fed in haar overtuiging om 
het beleid te blijven verstrakken. De rentecurve is dus parallel 
hoger geëvolueerd, de rente op Amerikaans staatspapier op 
10 jaar is gestegen tot 2,96% (+11 basispunten), iets onder de 
psychologische drempel van 3%. Het ziet er naar uit dat telkens 
deze drempel wordt bereikt, koopgolven van diverse beleggers 
de rentevoeten opnieuw lager duwen. Sinds april is dit niveau 
vier keer overschreden, met een top van 3,11%, alvorens brutaal 
weer te dalen. De andere keren waarop we dit fenomeen zagen, 
waren eerder kortstondig. Toch blijft de trend sinds de verkiezing 
van Donald Trump in november 2016 eerder opwaarts gericht. In 
Europa heeft de rente op de 10-jarige Duitse Bund deze evolutie 
gevolgd, want ze is geëvolueerd naar 0,44% (+14 basispunten). 
De kalmte die is teruggekeerd op de aandelenmarkten had 
opnieuw een beperkt positief effect op de compressie van de 
overheidsspreads van de perifere landen (Spanje, Portugal, 
Ierland), met uitzondering van Italië, dat te lijden had onder 
slechte economische cijfers en de nakende voorstelling van de 
begroting voor 2019. De overheidsleningen kwamen onder druk, 
zowel in Europa (-0,4%) als in Amerika (-0,4%). Het heil kwam 
van het kredietrisico, na een moeilijke maand juni. Zo kenden 
de Europese bedrijfsobligaties (+0,3%) een constructieve 
maand, waarbij positieve totale rendementen werden geboekt. 
Hoogrentende effecten (+1,7% in USD) konden herstellen en 
presteerden beter dan die met een ‘investment grade’-rating. Met 
betrekking tot schuldpapier van de opkomende markten gaf het 
herstel in juli opnieuw wat zuurstof, na de moeilijke maanden 
april, mei en juni. Vooral de obligaties die zijn uitgedrukt in sterke 
munten (+2,6% in USD) konden zich onderscheiden, en dat 
ondanks de lichte stijging van de Amerikaanse rentecurve. Hun 
tegenhangers die uitgedrukt zijn in lokale munt maar omgezet 
in dollar (+1,9%), konden profiteren van een intrinsiek eerder 
hoge rentevoet, alsook van een wisselkoers die voor één keer 
licht gunstig bleek.

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% -0,4% 0,8%

Verenigde Staten 2,3% 2,7% 3,0%

Verenigd Koninkrijk 0,8% 0,8% 1,4%

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

Rusland 6,9% 7,3% 7,8%

Brazilië 6,5% 8,1% 11,2%

China 3,1% 3,0% 3,5%

India - 7,5% 7,7%

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

Tabel 3 (Gegevens op 01/08/2018)

Evolutie van de obligatiemarkten Munt 1 maand 3 maanden
Sinds 

01/01/2018
1 jaar 3 jaar

Overheidsobligaties eurozone  EUR -0,4% -0,8% 0,2% 1,3% 1,5%

Overheidsobligaties Verenigde Staten  USD -0,4% 0,5% -1,5% -1,2% 0,6%

Bedrijfsobligaties eurozone  EUR 0,3% 0,0% -0,4% 0,6% 2,2%

Hogerendementsobligaties  USD 1,7% -0,3% -0,9% 1,3% 6,2%

Groeilanden harde valuta  USD 2,6% 0,4% -2,8% 0,1% 5,3%

Groeilanden lokale valuta  USD 1,9% -5,9% -4,7% -2,5% 3,5%

Tabel 4 (Gegevens op 31/07/2018)

Dankzij de stijgende economische groei en inflatie is de 10-jaarsren-
te in de VS gestegen maar zij stoot tegen de psychologische drempel 
van 3%.

Grafiek 2 (Gegevens op 31/07/2018)

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

verhoogt de aantrekkelijkheid van risicoloze beleggingen 
in euro en dollar.

+   Geen renteverhoging in Europa, die wordt ten vroegste 
tegen het einde van de zomer van 2019 verwacht. De ECB 
overweegt de lange rente laag te houden wanneer ze in de 
toekomst herbelegt in obligaties.

+   Sinds het begin van het jaar is het gemiddelde rendement 
op de eindvervaldag van Europees schuldpapier licht 
toegenomen (perifere overheidsspreads). Ook in de VS is 
dat het geval.

-   Vanuit fundamenteel oogpunt zijn de huidige rentevoeten 
in Europa niet echt gerechtvaardigd, aangezien Italië 
opnieuw een risico- en volatiliteitsfactor is geworden.

-   Het geprogrammeerde einde van de obligatieaankopen 
aan het eind van het jaar is een stap in de richting van 
monetaire normalisering. Toch wordt de balans van de 
ECB niet afgebouwd.

-   Strakkere toon bij de Amerikaanse Federal Reserve, die 
enkele bijkomende renteverhogingen voorziet voor 2019 
en 2020.

BEDRIJFSOBLIGATIES - Neutraal 
+   De Europese bedrijven zijn financieel solide. Aan de 

andere kant van de Atlantische Oceaan is het aandeel van 
de bedrijfsresultaten in het bbp hoog, dankzij de sterke 
groei in combinatie met gematigde rentevoeten.

+   Het Europese universum van ‘investment grade’-krediet is 
slechts in beperkte mate rechtstreeks blootgesteld aan het 
risico van Italië (87% van de Italiaanse emissies heeft een 
lagere risicopremie dan de Italiaanse staat).

+   Bij constante vraag zou het sterk verminderde volume van
 ‘corporate’ effecten bij de Amerikaanse ‘dealers’ tot een
 verstrakking van de kredietspreads kunnen leiden.

-   Het aangekondigde einde van de ‘QE’ van de ECB zal de 
Europese ‘investment grade’-kredietmarkt heel wat steun 
ontnemen.

-   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.
-   Aantrekkelijke rentevoeten voor kortetermijnbeleggingen 

in Amerikaans schatkistpapier verminderen de 
aantrekkelijkheid voor het kredietrisico.

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 dit jaar af door 
de zwakte tijdens het eerste kwartaal. Ze is zelfs negatief 
indien je 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 erg kwetsbaar kunnen worden voor toenemende 
schokken.

-   De fondsen in ‘high yield’ en de ETF’s hebben kapitaal zien 
wegstromen (maar die trend is onlangs gestopt).

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

SCHULD VAN DE GROEILANDEN - Neutraal 
+   De fundamentals van de opkomende markten blijven 

positief, met sterke macro-economische cijfers.
+   De opkomende markten zijn beter gewapend dan enkele 

jaren geleden om het hoofd te bieden aan 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 recente slechte prestaties van schuldpapier van de 
opkomende landen kan een interessant instapmoment zijn 
voor beleggers.

-   De escalerende handelssancties tussen de Verenigde Staten 
en China wegen op de opkomende markten, vooral op de 
lokale valuta’s (forse daling van de Chinese yuan en de 
Turkse lira).

-   De kapitaalstromen naar schuldpapier van de opkomende 
landen zijn erg volatiel (maar zijn onlangs weer positief 
geworden).

-   De volatiliteit van de langetermijnrentevoeten van de 
belangrijkste ontwikkelde landen kunnen de spreads van de 
obligaties van de opkomende landen negatief beïnvloeden.

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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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 194,53 -2,9% -3,7% 0,3% 6,5%

Brent olie 73,07 -7,0% -2,4% 9,4% 40,1%

Goud 1.224,09 -2,3% -6,9% -6,1% -3,6%

Zilver 15,52 -3,7% -5,0% -8,4% -7,7%

Voeding 340,65 -2,3% -3,6% 1,4% -6,0%

Tabel 6 (Gegevens op 31/07/2018)

Grondstoffen 

Wisselmarkten 

Wisselkoersen Type
Laatste  

Wisselkoers

Evolutie

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

Verenigde Staten EUR/USD 1,17 -0,1% 3,3% 2,7% 1,3%

Verenigd Koninkrijk EUR/GBP 0,89 -0,7% -1,5% -0,3% 0,6%

Rusland EUR/RUB 73,10 0,3% 4,1% -5,2% -3,2%

Noorwegen EUR/NOK 9,54 -0,2% 1,5% 3,2% -2,4%

Japan EUR/JPY 130,79 -1,1% 1,0% 3,4% -0,2%

Brazilië USD/BRL 3,76 3,2% -6,7% -11,8% -16,8%

China USD/CNY 6,82 -2,9% -7,1% -4,5% -1,3%

India USD/INR 68,55 -0,1% -2,8% -6,8% -6,4%

Zuid-Afrika USD/ZAR 13,28 3,4% -6,1% -6,7% -0,7%

Tabel 5 (Gegevens op 31/07/2018)

Inhoud


