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In een notendop
In haar recentste groeiverwachtingen voor de internationale 
handel gaat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) ervan uit 
dat de wereldhandel zal vertragen. De directe gevolgen van 
de hogere invoerrechten in de Verenigde Staten, China en de 
Europese Unie zijn vooralsnog beperkt, maar de onzekerheid 
die zij met zich meebrengen heeft mogelijk nu al een invloed 
op de bedrijfsinvesteringen. De WTO is ook bezorgd over een 
eventuele uitstroom van kapitaal uit de ontwikkelingslanden en 
de opkomende markten door de verkrapping van het monetaire 
beleid in de VS. Ook andere internationale organisaties, zoals 
de OESO en het IMF, waarschuwen daarvoor. Zij zijn van 
mening dat de gevolgen van de oplopende handelsspanningen 
merkbaar beginnen te worden, terwijl de handelsoorlog tussen 
China en de VS net een nieuwe fase is ingegaan. Aangezien de 
gesprekken tussen beide landen niet tot een vergelijk hebben 
geleid en een oplossing voor het handelsconflict op korte 
termijn weinig waarschijnlijk lijkt, verwacht het IMF dat het 
in 2019 in beide grote economieën de groei zal afremmen en 
bij uitbreiding ook de wereldeconomie zal doen vertragen. 
Bovendien is de toegenomen handelsspanning ongetwijfeld 
nog niet helemaal doorgedrongen in de wereldhandel en van 
daaruit in de aandelenkoersen (zie Focus).

Zoals verwacht heeft de Amerikaanse Federal Reserve de 
rente opgetrokken tot een vork van 2% à 2,25%. Daarmee 
zette ze de sterke groei van de grootste economie ter wereld 
- en haar voornemen om het monetaire beleid geleidelijk 
verder te normaliseren - in de verf. In China heeft de overheid, 
als tegenreactie op het Amerikaanse protectionisme, haar 
liquiditeitsinjecties verhoogd om de kredietvoorwaarden te 
versoepelen, de overheidsbestedingen opgetrokken en de 
belastingen verlaagd. De olieprijs is de laatste tijd sterk gestegen 
doordat sommige kenners zich zorgen maken over het effect 
van de Amerikaanse sancties tegen Iran op het aanbod. Die 
houden op korte termijn weliswaar een risico in, maar de markt 
raakt wellicht vrij snel opnieuw in evenwicht. Op de financiële 
markten was september over het algemeen gunstiger voor 
aandelen dan voor obligaties. De sterke prestaties van Japanse 
aandelen en het herstel van obligaties uit de opkomende 
landen springen het meest in het oog.

Meer info in de rubriek Focus op pagina 2.
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Focus
Gevolgen van een vertragende wereldhandel
Omdat de handelsspanningen oplopen, heeft de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) haar groeivooruitzichten 
voor de internationale handel verlaagd. Zij verwacht nu dat de 
handelsvolumes toenemen met 3,9% dit jaar en met 3,7% in 
2019. Dat is minder dan in april, toen ze nog uitging van een 
stijging met respectievelijk 4,4% en 4,0%. De WTO stipt aan 
dat de exportbestellingen teruglopen. Die component van de 
voorlopende indicator van de wereldhandel nadert het punt 
waaronder een afname van de wereldwijde export te verwachten 
is. Dat is het directe gevolg van de hogere invoerrechten in 
de Verenigde Staten, China en de Europese Unie en van de 
onzekerheid die zij met zich meebrengen voor de bedrijfsinves-
teringen. Ook andere factoren spelen een rol, zoals de stijgende 
rente in de Verenigde Staten en de sterke dollar, die slecht nieuws 
zijn voor de opkomende economieën.

Meteen waarschuwden ook andere internationale instellingen 
voor de gevolgen die de huidige risico’s, zoals de toenemende 
beperkingen op de handel tussen de Verenigde Staten en 
China, voor de groei van de wereldeconomie kunnen hebben. 
Zo merkte de OESO op dat, hoewel het directe effect van de 
handelssancties tot nu toe relatief beperkt bleef, er verande-
ringen merkbaar zijn in het internationale handelsverkeer. De in 
Parijs gevestigde organisatie benadrukte dat de bestellingen van 
exportgoederen zijn gedaald. Ook zij verwacht dat de groei van 
de wereldhandel zal vertragen (van +4,6% in 2017 naar +4,1% 
in de eerste helft van 2018 volgens de cijfers van het CPB, en naar 
+3,0% in 2018 als de vertraging zich doorzet) en vreest dat hij 
de economische activiteit niet langer op sleeptouw zal nemen 
zodra hij onder de wereldwijde welvaartscreatie duikt.

Het IMF heeft deze zomer dan weer berekend dat het 
wereldwijde bbp tussen vandaag en 2020 in een pessimistisch 
scenario 0,5% lager zou uitvallen en ook de Verenigde 
Staten in de klappen zouden delen, aangezien tegenmaat-
regelen vooral tegen hen gericht zouden zijn. Sindsdien 
hebben de wapenstilstand in de handelsrelaties tussen de 
Verenigde Staten en de Europese Unie en het akkoord over het 
Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA aangetoond 
dat door te onderhandelen een vergelijk kan worden gevonden. 
De echte strijd speelt zich echter elders af. De handelsoorlog 
tussen de Verenigde Staten en China is een nieuwe fase 
ingegaan: nadat eerder al voor 50 miljard dollar aan Chinese 
import aan 25% invoerrechten was onderworpen, werd nu 
nog eens voor 200 miljard dollar aan producten bezwaard met 
heffingen van 10% tot eind dit jaar en nadien 25% indien geen 
akkoord wordt bereikt. Washington dreigde meteen ook met 

nieuwe maatregelen als China zou terugslaan. Zoals te 
verwachten was, liet China verstaan zinnens te zijn om te 
reageren met nieuwe invoerrechten van 5% tot 10% op 
Amerikaanse goederen die jaarlijks 60 miljard dollar aan invoer 
in China vertegenwoordigen. De tegenstoot van Peking is 
beheerst in vergelijking met de aanval vanuit Washington, maar 
beide kampen wetten de wapens. Aangezien een oplossing voor 
het handelsconflict op korte termijn weinig waarschijnlijk lijkt, 
verwacht het IMF dat het in 2019 in beide grote economieën de 
groei zal afremmen en bij uitbreiding ook de wereldeconomie 
zal doen vertragen.

Bovendien is de toegenomen handelsspanning ongetwijfeld 
nog niet helemaal doorgedrongen in de wereldhandel en 
van daaruit in de aandelenkoersen. De ifo World Economic 
Survey-index over de wereldwijde vooruitzichten op zes 
maanden, die deels gecorreleerd is met de ontwikkeling van het 
wereldwijde handelsvolume, voorspelt een vertraging van het 
handelsverkeer in de komende maanden. Mogelijk luidt dat ook 
het begin in van een moeilijkere periode voor de wereldwijde 
aandelenmarkt (MSCI World in USD). Diens prestaties over een 
voortschrijdende periode van een jaar worden immers beïnvloed 
door betere of slechtere vooruitzichten voor de wereldeconomie. 
Die kunnen echter snel omslaan, bijvoorbeeld wanneer de 
stemming bij marktdeelnemers verbetert of de bewoner van het 
Witte Huis plots een bocht maakt.
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Economie
De Amerikaanse Federal Reserve gaat uit van 
“opmerkelijk positieve vooruitzichten”
Zoals verwacht heeft zij de richtrente met 25 basispunten 
verhoogd tot een vork van 2% à 2,25%, het hoogste peil in tien 
jaar. Voor het eerst sinds 2011 bestempelt de Fed haar eigen 
monetaire beleid niet langer als “verruimend”. De centrale bank 
plant nog altijd een bijkomende verhoging voor het einde van het 
jaar, drie voor volgend jaar en een in 2020. In dat scenario zou de 
Amerikaanse beleidsrente eind 2020 uitkomen op 3,375%, iets 
boven het als “neutraal” beschouwde niveau, dat nu op 3,0% ligt 
(tegenover 2,875% vroeger). “De Fed houdt in haar beslissingen 
geen rekening met politieke factoren”, bracht Jerome Powell 
in herinnering. Hij suste dat de gevolgen van de handelsoorlog 
momenteel “beperkt” zijn. Hij verwacht noch volgend jaar, noch 
het jaar nadien een recessie en ontwaart geen zeepbellen op de 
financiële markten, maar is wel bezorgd over het begrotings-
tekort. De centrale bank toonde zich optimistisch en trok haar 
groeivooruitzichten op tot +3,1% in 2018 (tegenover +2,8% in 
juni) en +2,5% in 2019 (tegenover +2,4%). In 2020 en 2021 
zou de economie groeien met 2,0% (ongewijzigd) en 1,8% 
(eerste raming). De vooruitzichten voor de werkloosheid (lichte 
afname) en de inflatie (stabiel) wijzigden nagenoeg niet.

China neemt maatregelen om de economie te stimuleren
Terwijl de handelsspanningen met de Verenigde Staten 
escaleerden, vertraagde in september de groei in de Chinese 
maakindustrie. Die vertraging is met name het gevolg van de 
zorgwekkende ontwikkeling van de nieuwe bestellingen uit 
het buitenland. Tegelijk vertraagde in augustus de groei van de 
Chinese export. Samen met de dalende investeringsuitgaven 
versterken die twee cijfers het beeld van een geleidelijke 
vertraging van de groei in de tweede economie van de wereld, 
al is er geen reden om te vrezen voor een harde landing. Om 
de motor weer aan te zwengelen, heeft Peking beslist de groei 
sterker te ondersteunen met verruimende maatregelen in de 
begroting (hogere overheidsbestedingen, lagere belastingen) 
en het monetaire beleid (soepelere kredietvoorwaarden via 
liquiditeitsinjecties). Peking ontkent voorlopig dat het een even 
grootschalige stimuleringscampagne wil opstarten als tijdens 
eerdere crisissen, toen de groei wel werd opgekrikt, maar ook 
de schulden aanzwollen. 

Oververhitte olieprijzen misschien van korte duur
Het zwarte goud klom naar meer dan 80 dollar per vat 
doordat de markt zich afvraagt waar het volume vandaan 
kan komen om de Amerikaanse sancties op de Iraanse 
export, die begin november moeten ingaan, te compenseren. 

Daarenboven daalt ook in Venezuela de productie en 
stelden de organisatie van olieproducerende landen en 
haar partners geen productieverhoging in het vooruitzicht. 
Sommige analisten sluiten een prijs van 100 dollar per vat 
niet langer uit. Dat is niet ondenkbaar, maar blijft mogelijk 
niet duren. De olieprijzen hangen immers eerst en vooral af 
van het spel tussen vraag en aanbod. Die zijn min of meer 
in evenwicht, vooral dankzij het akkoord van de OPEC 
met enkele andere landen uit 2016 om de olieproductie te 
verhogen. Het gevaar bestaat dat de markt uit evenwicht 
raakt in het vierde kwartaal, terwijl de export uit Iran al is 
verminderd in de aanloop naar de Amerikaanse sancties. De 
OPEC zou echter kunnen beslissen om te reageren, want zij 
heeft zelf geen belang bij al te hogen prijzen. Er moet ook 
gekeken worden naar de andere kant van de verhouding: de 
vraag. Nu een lichte vertraging van de groei van de wereld-
economie wordt verwacht, valt de vraag naar olie mogelijk 
minder groot uit dan aanvankelijk gedacht. Bovendien 
slinken de olievoorraden van de OESO-landen minder snel 
dan vorig jaar en is er zelfs sprake van een stabilisatie.

Economische  
vooruitzichten

Economische 
groei  
(jaarlijkse 
evolutie van 
het bbp)

Inflatie 
(jaarlijkse 
evolutie van de 
consumenten-
prijzen)       

2018 2019 2018 2019

Wereld 3,8% 3,6% 3,3% 3,2%

Eurozone 2,0% 1,8% 1,7% 1,7%

Duitsland 1,9% 1,8% 1,8% 1,8%

Frankrijk 1,7% 1,7% 2,1% 1,7%

België 1,6% 1,5% 2,0% 1,9%

Verenigd Koninkrijk 1,3% 1,5% 2,4% 2,1%

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

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

Rusland 1,8% 1,5% 2,9% 4,3%

Brazilië 1,5% 2,4% 3,7% 4,2%

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

India 7,4% 7,4% 5,0% 4,7%

Zuid-Afrika 0,7% 1,9% 4,7% 5,2%

Tabel 1 (Gegevens op 01/10/2018)

Inhoud



4

Evolutie van de aandelenmarkten Munt 1 maand Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar

Wereld USD 0,4% 3,8% 9,2% 11,3%

Eurozone EUR 0,2% -3,0% -5,4% 3,1%

Duitsland EUR -0,9% -5,2% -4,5% 8,2%

Frankrijk EUR 1,6% 3,4% 3,1% 7,2%

België EUR -0,9% -6,8% -7,7% 3,5%

Verenigd Koninkrijk GBP 1,0% -2,3% 1,9% 7,4%

Verenigde Staten USD 0,4% 9,0% 15,7% 14,9%

Japan JPY 5,5% 6,0% 18,5% 11,5%

Groeilanden USD -0,8% -9,5% -3,1% 9,8%

Rusland RUB 5,5% 17,3% 19,2% 14,6%

Brazilië BRL 3,5% 3,8% 6,8% 20,8%

China (Shanghai) CNY 3,5% -14,7% -15,8% -2,6%

India INR -6,3% 6,4% 15,8% 11,5%

Zuid-Afrika ZAR -5,6% -5,7% 0,3% 3,3%

Tabel 2 (Gegevens op 28/09/2018)

Aandelenmarkten 
Onverwachte opleving in Japan
September is doorgaans een eerder moeilijke maand voor de 
beurzen, maar sommige markten boekten niettemin winst 
en ook wereldwijd was er vooruitgang (MSCI World in USD 
+0,4%). Voor de verandering verraste Japan beleggers eens 
in positieve zin door de hoofdprijs weg te kapen (Nikkei 225 
+5,5%). De cijfers over de groei van de Japanse economie 
in het tweede kwartaal werden fors opgetrokken (+3,0% 
tegenover een eerdere raming van +1,9%) dankzij de zeer 
positieve bijdrage van de investeringen. Ook de bedrijfswinsten 
trokken verder aan en de kwartaalresultaten waren over het 
algemeen in lijn met de verwachtingen. De beslissing van de 
Verenigde Staten om pas na de lopende handelsgesprekken 
met Japan te beslissen over de eventuele invoering van 
invoerrechten op auto’s zorgde eveneens voor opluchting. De 
aandelen van internationaal actieve bedrijven profiteerden 
dan weer van de verdere verzwakking van de Japanse yen 
tegenover de Amerikaanse dollar. Elders in de wereld viel 
vooral de stijging van Britse aandelen op (FTSE 100 +1,0%). 
Ondanks de vrees voor een brexit zonder akkoord verbeterden 
de kortetermijnvooruitzichten voor de Britse economie. Ook 
de fusie- en overnameactiviteit droeg bij tot de opwaartse 
trend. Wall Street klom opnieuw hoger, maar de stijging was 
eerder bescheiden (S&P 500 +0,4%). In de handelsoorlog 
met China brak in september een nieuw hoofdstuk aan met de 
invoering van invoerrechten op 200 miljard dollar aan Chinese 
goederen. Dat zorgde niet voor paniek bij beleggers, die voor 
hogere heffingen vreesden, maar woog aan het einde van de 
maand niettemin op de koersen. In Europa boekten aandelen 
uit de eurozone een zeer bescheiden winst (Euro Stoxx 50 
+0,2%). De koersen stegen wanneer de risicobereidheid 
wereldwijd toenam, maar daalden weer wanneer risicoaversie 
de bovenhand kreeg. Onder meer stond de autosector onder 

druk. Hoewel de Europese Commissie en de Verenigde 
Staten na onderhandelingen in juli een wapenstilstand in het 
handelsconflict sloten, waarin het uitstel van de invoerrechten 
op de Europese auto-export centraal stond, waarschuwde 
na Mercedes-Benz ook BMW dat het onder meer door de 
handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China in het 
derde kwartaal de beoogde winstmarge niet zou halen. Dat 
verklaart ongetwijfeld waarom de opkomende markten (MSCI 
EM in USD -0,8%) als hekkensluiters in het rood eindigen, al 
was het verlies in vergelijking met de forse correcties van de 
voorbije maanden beperkt. Ook de valuta’s van de opkomende 
landen hielden vrij goed stand tegenover de dollar, hoewel de 
munten van China en India terrein verloren.
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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 verwachte 
winstgroei voor 2019.

+   Het positieve effect van de zwakkere euro zal 
in het vierde kwartaal zichtbaar worden in de 
bedrijfsresultaten.

+   De gestaag stijgende lonen ondersteunen wellicht de 
gezinsbestedingen en de economische activiteit.

-   De banksector, Italië, de brexit en de blootstelling van 
de ondernemingen aan de wereldhandel zijn stuk voor 
stuk risicofactoren en wegen op de prestaties.

-   De kapitaalstromen van beleggingsfondsen ten aanzien 
van de eurozone zijn nog altijd negatief.

-   Het economisch momentum lijkt over zijn hoogtepunt.

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

overeind. De winstgroei blijft indrukwekkend (ruim 
+20% voor 2018) en steeds meer bedrijven trekken hun 
winstverwachtingen voor 2018 op. 

+   De instroom in Amerikaanse aandelen is verder 
toegenomen.

+   Dat groeiaandelen opnieuw beter presteerden dan 
waardeaandelen, toont aan dat beleggers vooral oog 
hebben voor de sterke economie. 

-   Wall Street begint sterker af te hangen van interna-
tionale kapitaalstromen en trackers dan in het verleden.

-   De waardering van Amerikaanse aandelen blijft 
duurder dan de andere markten op het vlak van de 
koers-winstverhouding en het dividendrendement.

-   Wall Street heeft zijn rendement dit jaar voornamelijk 
te danken aan de populaire 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 invoerrechten toe te passen op de 
import van staal en aluminium. We verwachten echter een 
beperkte directe impact.

-   De erg lage koers van de yen had een positief effect op de 
Japanse beurs. Wanneer de munt weer aantrekt, kan dat 
echter het omgekeerde effect hebben. 

-   De weliswaar nog onzekere stijging van de btw in 2019 
zou de reeds zwakke binnenlandse consumptie alleen 
maar verder drukken.

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

vlak van waardering en verwachte groei, maar de huidige 
resultaten zijn zwakker.

+   De forse correctie van sommige opkomende markten kan 
koopjesjagers lokken.

+   De betrekkelijk hoge prijzen van de grondstoffen, 
waaronder olie, zorgen wellicht voor steun.

-   De escalerende handelssancties tussen de Verenigde 
Staten en China wegen op de wereldhandel, wat nadelig is 
voor de opkomende economieën.

-   Het marktsentiment ten aanzien van de opkomende 
markten is gemilderd en de uitstroom is verminderd.

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

Bron: Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting

Het Amerikaanse protectionisme begint te wegen op de wereldhandel  
en het ondernemingsklimaat, maar nog niet op de wereldwijde groei.

Grafiek 1 (Gegevens op 30/09/2018)
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Obligatiemarkten 
Rebound van het kredietrisico in de dollarzone
De een zijn dood is de ander zijn brood, zo wil de zegswijze. 
Op de obligatiemarkten was dat in september tot op zekere 
hoogte inderdaad het geval. Aan de oorsprong daarvan lagen 
de Verenigde Staten, waar beleggers in de aanloop naar 
de vergadering van de Federal Reserve meer toekomstige 
renteverhogingen in de koersen begonnen te verrekenen. 
De Fed heeft inderdaad voor de derde maal dit jaar de 
rente opgetrokken en gaat nog altijd uit van vijf bijkomende 
verhogingen tussen nu en eind 2020. Ze spreekt ook niet 
langer over een verruimend beleid en liet zich bijzonder 
optimistisch uit over de Amerikaanse economie. Bijgevolg is 
de rente over de hele curve gestegen (+/- 20 basispunten). 
De rente op tienjarige staatsobligaties brak opnieuw door de 
grens van 3% (3,06%, tegenover 2,85% een maand voordien). 
In die omstandigheden boekten Amerikaanse staatsobligaties 
afgelopen maand verlies (-0,9% in USD). De situatie was wat 
minder somber in Europa (-0,1%), waar de rente op tienjarige 
Duitse Bunds onder de drempel van 0,50% bleef (0,47% 
tegenover 0,33%). Verder verkleinde het renteverschil (van  
+8 tot +14 basispunten naargelang de looptijd) en fungeerde 
de tijdelijke opleving van Italiaanse obligaties na een bewogen 
maand augustus als tegenwicht. Europese bedrijfsobligaties 
(-0,3%) leden onder de hogere rente, terwijl de kredietspreads 
wat zijn ingelopen. De andere segmenten van de obligatiemarkt 
met een hoger kredietrisico deden het beter. Hoogrentende 
obligaties (+1,4% in USD) profiteerden van de sterke 
prestaties van in dollar luidende uitgiften. Dat betekent dat de 
kredietspreads vandaag lager zijn in de Verenigde Staten dan 
in Europa, terwijl het sinds 2010 andersom was. Na enkele 
turbulente maanden vertoonden obligaties uit de opkomende 
landen beterschap. Uitgiften in sterke valuta’s (+1,5% in USD) 
deden het ondanks de hogere obligatierente in de Verenigde 
Staten goed, terwijl uitgiften in lokale valuta’s (+2,6% in 
USD) aan het einde van de periode profiteerden van gunstige 
wisselkoersen, nadat zij begin september hun laagste niveau in 
bijna drie jaar hadden bereikt.

Interestvoeten 3 maanden 2 jaar 10 jaar

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

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

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

België -0,4% -0,4% 0,8%

Verenigde Staten 2,4% 2,8% 3,1%

Verenigd Koninkrijk 0,8% 0,8% 1,6%

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

Rusland 7,0% 7,6% 8,7%

Brazilië 6,6% 8,6% 11,8%

China 2,8% 3,2% 3,6%

India - 7,8% 8,0%

Zuid-Afrika - 7,6% 8,7%

Tabel 3 (Gegevens op 01/10/2018)

Evolutie van de obligatiemarkten Munt 1 maand 3 maanden
Sinds 

01/01/2018
1 jaar 3 jaar

Overheidsobligaties eurozone  EUR -0,1% -1,1% -0,5% 0,1% 1,2%

Overheidsobligaties Verenigde Staten  USD -0,9% -0,6% -1,6% -1,6% 0,2%

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

Hogerendementsobligaties  USD 1,4% 2,0% -0,6% 0,3% 7,5%

Groeilanden harde valuta  USD 1,5% 2,3% -3,0% -1,9% 6,0%

Groeilanden lokale valuta  USD 2,6% -1,8% -8,1% -7,4% 5,2%

Tabel 4 (Gegevens op 28/09/2018)

Sinds hun laagste niveau medio 2016 zijn de langetermijnrentes  
in de Verenigde Staten veel meer gestegen dan in Europa.  
Het optimisme van de Fed heeft deze kloof nog groter gemaakt.

Grafiek 2 (Gegevens op 30/09/2018)

Bron: Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting
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STAATSOBLIGATIES - Negatief 
+   Het risico op verslechtering van het politiek-economische 

klimaat maakt risicoloze beleggingen in euro en dollar 
aantrekkelijker.

+   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 effectieve 
rendement 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 geplande 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.

-   Verbazend agressieve toon van de voorzitter van de 
Federal Reserve, die van mening is dat de rente nog lang 
niet “neutraal” is.

BEDRIJFSOBLIGATIES - Positief 
+   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 bedrijfsobligaties 
van beleggingskwaliteit is slechts in beperkte mate 
rechtstreeks blootgesteld aan het risico van Italië (87% 
van de Italiaanse uitgiften heeft een lagere risicopremie 
dan de Italiaans e staat).

+   Op het vlak van de waardering bevinden de Europese 
kredietspreads zich boven hun gemiddelde op vijf jaar.

-   Het aangekondigde einde van de kwantitatieve 
versoepeling van de ECB zal de markt voor Europese 
bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit heel wat steun 
ontnemen.

-   Het uitstaande bedrag van obligaties met een BBB-rating 
in de VS is de afgelopen vier jaar met 70% toegenomen, 
waardoor het risico bij recessie toeneemt (maar hun 
fundamentele factoren zijn licht verbeterd).

-   Aantrekkelijke rentevoeten voor kortetermijnbeleggingen 
in Amerikaans schatkistpapier maken het kredietrisico 
minder interessant.

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

bedrijfsobligaties belegt: laag wanbetalingspercentage 
in Europa, zoektocht naar kortetermijnoplossingen met 
rendement in de Verenigde Staten.

+   De uitgifte van nieuwe obligaties gaat dit jaar achteruit en 
de behoeften aan herfinanciering in de sector zijn matig 
voor de komende jaren. 

+   Het Europese hoogrentende segment is minder duur 
geworden dan zijn Amerikaanse tegenhanger, iets wat zich 
niet meer had voorgedaan sinds de financiële crisis en de 
staatsschuldencrisis in de eurozone.

-   Gelet op het feit dat bijna 17% van het Europese 
hoogrentende universum bestaat uit Italiaanse emittenten, 
hebben de politieke gebeurtenissen in Italië een impact 
op het verbreden van de spreads. De financiële sector zou 
wel eens erg kwetsbaar kunnen worden voor toenemende 
schokken.

-   Fondsen die in hoogrentende obligaties beleggen en 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 
+   Over het algemeen blijven de fundamentele factoren van de 

opkomende landen positief: de groei blijft aanwezig, maar 
de inflatie neemt toe.

+   De opkomende markten zijn beter gewapend dan enkele 
jaren geleden om het hoofd te bieden aan kapitaaluit-
stromen. De tekorten op de lopende rekening van de 
belangrijkste landen (behalve Turkije) zijn gedaald en 
blijven op meer beheersbare niveaus. De valutareserves zijn 
eerder toegenomen, wat voor een bijkomende buffer zorgt. 

+   De ondermaatse prestatie van schuldpapier van de 
opkomende landen kan een interessant instapmoment zijn 
voor beleggers.

-   De escalerende handelssancties tussen de Verenigde Staten 
en China blijven als een zwaard van Damocles boven de 
opkomende markten hangen.

-   De stijgende rente in de VS maakt het voor overheden en 
lokale bedrijven duurder om zich te financieren.

-   De kapitaalstromen naar schuldpapier van de opkomende 
landen blijven erg volatiel en vertonen geen stabiele trend.

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 195,16 1,1% -2,6% 0,7% 6,6%

Brent olie 82,95 7,5% 5,5% 24,1% 46,7%

Goud 1.192,50 -0,7% -4,8% -8,5% -6,8%

Zilver 14,66 0,8% -9,1% -13,5% -12,0%

Voeding 334,64 5,2% -4,1% -0,4% 1,3%

Tabel 6 (Gegevens op 28/09/2018)

Grondstoffen 

Wisselmarkten 

Wisselkoersen Type
Laatste  

Wisselkoers

Evolutie

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

Verenigde Staten EUR/USD 1,16 0,0% 0,7% 3,5% 1,8%

Verenigd Koninkrijk EUR/GBP 0,89 0,6% -0,6% -0,3% -0,9%

Rusland EUR/RUB 76,08 2,9% -3,6% -8,9% -10,6%

Noorwegen EUR/NOK 9,45 2,9% 0,7% 4,1% -0,5%

Japan EUR/JPY 131,93 -2,3% -1,9% 2,5% 0,8%

Brazilië USD/BRL 4,05 0,1% -4,3% -18,2% -21,9%

China USD/CNY 6,87 -0,5% -3,6% -5,3% -3,1%

India USD/INR 72,49 -2,1% -5,5% -11,9% -9,9%

Zuid-Afrika USD/ZAR 14,14 3,9% -2,9% -12,4% -4,1%

Tabel 5 (Gegevens op 28/09/2018)
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