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In een notendop
Een Democratisch Huis van Afgevaardigden en een 
Republikeinse Senaat: dat is het nieuwe politieke landschap in 
de Verenigde Staten na afloop van de tussentijdse verkiezingen. 
Het vooruitzicht van politieke impasse zorgt weliswaar voor 
enige ongerustheid, maar de uitkomst van de ‘midterms’ stemt 
in grote lijnen overeen met de verwachtingen en de politieke 
geschiedenis van de Verenigde Staten. Nu de Democraten het 
Huis in handen hebben, kunnen ze wellicht grenzen stellen 
aan de politiek-economische agenda van de Republikeinen. Op 
binnenlands vlak leidt het verdeelde Congres waarschijnlijk 
tot meer onderzoeken naar de regering-Trump, al is de kans 
zeer klein dat het tot een afzettingsprocedure komt, en tot 
onzekerheid over de verhoging van het schuldenplafond en de 
tijdige afronding van het begrotingsproces. Inzake buitenlands 
beleid en handelsbeleid houdt de regering-Trump daarentegen 
een stevige vinger in de pap. We mogen ons dus opmaken voor 
meer blokkering en politiek gekrakeel, wat het wetgevende 
proces zal bemoeilijken. Beleggers hadden dit resultaat 
verwacht en reageerden in eerste instantie gerustgesteld. Op 
korte termijn vallen geen grote gevolgen voor de economische 

vooruitzichten te verwachten. Hoewel investeringen in 
infrastructuur voor een nieuwe stimulans kunnen zorgen, 
kan de politiek door budgettaire beperkingen na verloop van 
tijd echter wel op de groei wegen, wat de volatiliteit op de 
financiële markten kan aanwakkeren (zie Focus).

Er verschenen afgelopen maand verschillende cijfers over de 
bbp-groei in het derde kwartaal. De Amerikaanse economie 
blijft het zeer goed doen, beter dan verwacht zelfs, maar de 
verzwakkende groei in de eurozone stelt teleur. Italië, dat met 
een kwakkelende economie kampt, heeft de herziening van de 
rating van zijn staatsobligaties door de ratingbureaus op korte 
termijn vrij goed doorstaan. China wordt er in een rapport van 
de Amerikaanse regering uiteindelijk niet van beschuldigd zijn 
munt te manipuleren, maar blijft niettemin onder verscherpt 
toezicht staan. Op de financiële markten was oktober een ware 
‘mensis horribilis’ voor aandelen, maar ook voor obligaties.

Meer info in de rubriek Focus op pagina 2.
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Focus
‘Midterms’: zoals verwacht verliest Trump zijn 
monopolie
Zelden was in de recente geschiedenis van de Verenigde 
Staten de verdeeldheid zo groot als afgelopen maand, in 
de aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen. 
Onder invloed van de president was de stembusgang immers 
verworden tot een referendum over zijn persoon. Donald 
Trump had gewaarschuwd dat zijn uitverkoren maatstaf van 
succes – de beurs – in gevaar zou zijn als de kiezers voor de 
Democraten stemden. Alle uitlatingen van de bewoner van 
het Witte Huis ten spijt pakken tussentijdse verkiezingen 
echter slechts zelden goed uit voor de medestanders van 
de zetelende president. Gemiddeld verloor diens politieke 
partij daarbij sinds 1966 immers 28 zetels in het Congres. 
Zoals de peilingen lieten uitschijnen, hielden Republikeinen 
en Democraten elkaar in evenwicht. De Republikeinen 
versterkten hun meerderheid in de Senaat, terwijl de 
Democraten het Huis van Afgevaardigden heroverden.

Een verdeeld Congres wordt doorgaans geassocieerd met 
een wetgevende impasse. Nu ze de controle over het Huis van 
Afgevaardigden kwijt zijn, zullen de Republikeinen compro-
missen moeten sluiten met de Democraten. Die kunnen 
immers elke nieuwe hervorming waarop Donald Trump zijn 
zinnen heeft gezet, tegenhouden. Dat betekent meteen het 
einde voor een groot deel van de Republikeinse agenda. Hoe 
groot is de kans nog dat Obamacare wordt afgeschaft, dat de 
belastingen verder worden verlaagd, dat er wordt gesnoeid in 
sociale programma’s of dat op de grens met Mexico een muur 
verrijst? De Democraten hebben beloofd om werk te maken van 
goedkopere gezondheidszorg en hogere minimumlonen. Beide 
partijen kunnen elkaar wellicht vinden in het voornemen om 
meer te investeren in infrastructuur, maar over hoe dat moet 
gebeuren is een vergelijk mogelijk moeilijker te vinden. Een van 
de bevoegdheden van het Huis is ook om begrotingswetten op 
te stellen. Het is niet uitgesloten dat er een impasse ontstaat 
over het schuldenplafond of de financiering van de regering, 
wat de kans vergroot dat het tot een sluiting van de overheids-
diensten komt. Op de valreep over de partijgrenzen heen 
gesloten akkoorden zouden wel eens de economische activiteit 
kunnen verstoren.

Voor de president houden de gevolgen vooral verband met 
de schandalen die hem sinds zijn aantreden achtervolgen. De 
Democraten zouden hun macht immers kunnen gebruiken 
om onderzoek te doen naar de regering-Trump en een reeks 
hoorzittingen te organiseren. Ze zouden zelfs, al is dat zeer 
onwaarschijnlijk, een afzettingsprocedure kunnen starten (die 
wellicht zou sneuvelen in de Senaat). We mogen ons dan ook 

verwachten aan meer politiek gekrakeel. In het buitenlandse 
beleid en het handelsbeleid blijft de president aan zet. Dat 
hij qua protectionistische maatregelen en relaties met China 
het geweer van schouder verandert, is weinig waarschijnlijk. 
Tegenover de bondgenoten van de Verenigde Staten stelt hij 
zich daarentegen misschien wel milder op, aangezien een 
Democratisch Huis minder snel zal zwichten voor het argument 
‘nationale veiligheid’.

Wat zal het effect zijn op de financiële markten? Op zeer korte 
termijn niet al te veel. Deze uitslag werd immers verwacht 
en heeft beleggers gerustgesteld. Verschillende analisten 
hebben erop gewezen dat Wall Street in het verleden in de 
twaalf maanden na de stembusgang positief heeft gereageerd. 
Wanneer het Congres verdeeld was, was de stijging echter 
minder groot. En wanneer het Huis van kamp veranderde, 
viel de winst nadien nog magerder uit. Op korte termijn vallen 
geen grote gevolgen voor de economische vooruitzichten te 
verwachten. Hoewel een nieuwe stimulans voor de economie 
mogelijk is (indien beide partijen tot een akkoord over investe-
ringen in infrastructuur komen), kan de politiek na verloop 
van tijd echter wel op de groei gaan wegen (de stijging van 
het begrotingstekort en de staatsschuld plaatst beide partijen 
voor budgettaire beperkingen). Daarin schuilt het gevaar voor 
toenemende volatiliteit, terwijl de markt al heeft af te rekenen 
met hogere rente, het vooruitzicht van zwakkere winstgroei 
en economische vertraging buiten de Verenigde Staten. 
Tegen die achtergrond zal de Federal Reserve ook minder 
druk ondervinden om de rente te verhogen. Uiteindelijk kan 
daardoor het renteverschil tussen Europa en de Verenigde 
Staten stabiliseren en de opwaartse druk op de dollar 
verminderen.

2

Inhoud



3

Economie
BBP: Europa verzwakt, de VS bloeit
In het derde kwartaal bereikte de economische groei in de 
eurozone met +0,2%, na +0,4% in het eerste en tweede 
kwartaal, zijn laagste peil in vier jaar. Op jaarbasis vertraagde 
de bbp-groei vertraagd tot +1,7%. Italië stagneerde, terwijl 
de motor van de Duitse autosector begon te sputteren. De 
conjunctuur, die in het voorjaar al tekenen van verzwakking 
vertoonde, liet het nog wat meer afweten. Beterschap valt amper 
te verwachten: de indicatoren van de economische activiteit 
vertonen opnieuw een daling. Die trend is ook merkbaar in de 
index van het economische sentiment in de eurozone, die in 
oktober voor de tiende maand op rij achteruitging. Dat staat in 
schril contrast met de situatie in de Verenigde Staten, waar de 
economie nog altijd in de lift zit. De gezinsbestedingen – met 
dank aan de belastinghervorming en de loongroei – en de 
overheidsuitgaven (defensie) stuwden de groei er afgelopen 
kwartaal naar +3,5% op jaarbasis. Dat is minder dan in het 
tweede kwartaal (+4,2%), maar meer dan verwacht (+3,3%). 
De enige valse noten zijn dat de bedrijven paradoxaal genoeg 
zeer terughoudend zijn in hun investeringen en het handels-
tekort maar niet wil verdwijnen.

Italië: milde sanctie van de ratingbureaus
Italië heeft de herzieningen van de ratingbureaus op korte 
termijn vrij goed doorstaan. Standard & Poor’s handhaafde de 
rating van Italiaanse staatsobligaties op BBB, maar verlaagde 
de vooruitzichten van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Italië loopt met 
andere woorden het risico dat het bureau bij de volgende 
evaluatie de rating verlaagt. Moody’s, een ander groot rating-
bureau, had kort daarvoor de rating van Italiaanse staats-
obligaties al verlaagd naar Baa3, slechts een trapje boven 
speculatief, maar gaf dat oordeel ‘stabiele’ vooruitzichten mee. 
Aangezien de welvaartsgroei in Italië in het derde kwartaal 
stagneerde, lijken de ratingbureaus en zeker de regering wat 
optimistisch in hun inschatting van de toekomstige groei. 
Bovendien heeft de Europese Commissie zoals verwacht de 
ontwerpbegroting voor 2019 van Rome afgewezen omdat 
die volgens haar niet strookt met de regels van het Europese 
stabiliteits- en groeipact. De Italiaanse regering heeft tot medio 
november om een bijgestuurd ontwerp voor te leggen en 
sancties tot 0,2% van het bbp te vermijden. Dat het effectief 
zover komt, is echter zeer onwaarschijnlijk. De Italiaanse 
regering heeft laten weten dat ze niets wil veranderen, maar de 
deur openhoudt voor dialoog.

China: munt nog altijd van nabij opgevolgd
De Verenigde Staten hebben China er niet van beschuldigd zijn 
munt te manipuleren. Het ministerie van Financiën blijft echter 
bezorgd over de daling van de yuan, die het grote overschot 
op de handelsbalans met de Verenigde Staten verder zal doen 
toenemen. De gouverneur van de Chinese centrale bank 
erkende onlangs enigszins machteloos te zijn. China tracht 
niet bewust om via devaluatie zijn concurrentievermogen te 
vergroten, maar laat in de ontwikkeling van de wisselkoers 
het laatste woord aan de markt. Die staat echter negatief 
tegenover de Chinese munt, onder meer door de kapitaalvlucht 
en het verruimende beleid van de centrale bank. De renminbi 
nadert de symbolische drempel van 7 yuan per dollar, die al 
sinds 2008 niet meer is doorbroken. Die daling weerspiegelt 
de bezorgdheid dat de spanningen tussen China en de VS 
verharden. De Chinese centrale bank heeft de verplichte 
reserveratio’s voor banken dit jaar al viermaal verlaagd om de 
kredietverlening aan te zwengelen, terwijl de economische 
groei in het derde kwartaal is vertraagd tot +6,5%, het laagste 
peil sinds 2009. Bovendien zijn de gevolgen van de handels-
oorlog nog niet echt voelbaar.

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% 3,3%

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

Duitsland 1,9% 1,8% 1,9% 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% 2,5% 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% 4,7%

Brazilië 1,4% 2,3% 3,8% 4,3%

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

India 7,5% 7,4% 4,8% 4,5%

Zuid-Afrika 0,7% 1,8% 4,7% 5,3%

Tabel 1 (Gegevens op 02/11/2018)
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Evolutie van de aandelenmarkten Munt 1 maand Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar

Wereld USD -7,4% -3,9% -0,7% 5,8%

Eurozone EUR -5,9% -8,7% -13,0% -2,2%

Duitsland EUR -6,5% -11,4% -13,5% 1,8%

Frankrijk EUR -7,3% -4,1% -7,4% 1,3%

België EUR -7,0% -13,3% -15,9% -1,4%

Verenigd Koninkrijk GBP -5,1% -7,3% -4,9% 3,9%

Verenigde Staten USD -6,9% 1,4% 5,3% 9,3%

Japan JPY -9,1% -3,7% -0,4% 4,7%

Groeilanden USD -8,8% -17,5% -14,6% 4,1%

Rusland RUB -5,0% 11,5% 14,0% 11,2%

Brazilië BRL 10,2% 14,4% 17,6% 24,0%

China (Shanghai) CNY -7,7% -21,3% -23,3% -8,4%

India INR -4,9% 1,1% 3,7% 8,9%

Zuid-Afrika ZAR -6,8% -12,2% -12,2% -1,5%

Tabel 2 (Gegevens op 31/10/2018)

Aandelenmarkten 
Brede beursval
Voor aandelenbeleggers is de nazomer allesbehalve vredig 
verlopen. De grote beursindices sloten oktober zwaar in 
het rood af (MSCI World USD -7,4%). Geen enkele grote 
regio ontsnapte aan de vloedgolf. Het IMF verlaagde zijn 
vooruitzichten voor de wereldeconomie en het Amerikaanse 
protectionisme begint te wegen op de wereldhandel. De 
zwaarste klappen vielen in Japan (-9,1% voor de Nikkei 
225), dat de maand voordien een indrukwekkende klim had 
gemaakt, en de opkomende markten (-8,8% voor de MSCI 
EM USD). Die leden opnieuw onder een combinatie van 
ongunstige factoren: een einde aan de handelsoorlog tussen de 
VS en China is nog niet in zicht, de Chinese economie 

vertraagt, de dollar sterkt aan en de Amerikaanse rente stijgt. 
De ijzige wind die de financiële wereld in zijn greep hield, 
kwam uit de Verenigde Staten. De correctie kreeg vorm via 
de obligatiemarkt. In de VS zet de loongroei zich door, wat 
aantoont dat de arbeidsmarkt krap is en de inflatie verder 
kan oplopen. Wellicht stak een terloopse uitlating van de 
voorzitter van de Federal Reserve het vuur aan de lont van de 
Amerikaanse obligatiemarkt, waarna aandelen wereldwijd 
mee het gelag betaalden. Hij verklaarde immers dat de centrale 
bank nog een hele weg te gaan heeft voor het rentepeil neutraal 
zou zijn. De markt leidde daaruit af dat de Fed nog meer 
renteverhogingen dan verwacht in de pijplijn heeft zitten. 
Terwijl sommige beleggers, die naar de kerncijfers kijken, 
aandelen kopen wanneer de koersen dalen, blijven andere 
automatisch verkopen omdat de volatiliteit is toegenomen. 
Amerikaanse bedrijven publiceerden degelijke resultaten, maar 
drie factoren kunnen op de toekomstige winstgevendheid 
van bedrijven wegen: de stijgende grondstoffenprijzen en 
loonkosten, nieuwe invoerrechten en de vertraging van de 
Chinese economie, de voornaamste bron van groei voor de 
wereldeconomie. Op maandbasis kende Wall Street (-6,9% 
voor de S&P 500) zijn grootste terugval in zeven jaar, terwijl 
technologieaandelen (-9,2% voor de Nasdaq Composite) het 
bijzonder zwaar te verduren kregen en de sterkste daling in 
tien jaar lieten optekenen. In Europa daalde de groei verder 
en versterkte de bezorgdheid over de Italiaanse begroting, 
het immer aanwezige risico voor de handel met de Verenigde 
Staten, de aanslepende zoektocht naar een brexitakkoord en 
vrij matige bedrijfsresultaten de neerwaartse trend (-5,9% voor 
de Euro Stoxx 50, -5,1% voor de FTSE 100).
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EUROZONE - Neutraal 
+   Europese aandelen noteren nog steeds met een 

aantrekkelijke koers-winstverhouding, terwijl de verwachte 
winstgroei voor 2019 licht naar boven werd bijgesteld.

+   Vanaf het vierde kwartaal zal het positieve effect van 
de zwakkere euro merkbaar beginnen te 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 economische ‘momentum’ is bijzonder zwak 
geworden en het resultatenseizoen kon niet echt 
overtuigen.

VERENIGDE STATEN - Positief 
+   In het verleden koerste Wall Street na tussentijdse 

verkiezingen steevast hoger. De uitslag strookt ook 
met de verwachtingen van beleggers. Bovendien is de 
Amerikaanse economie ook in het derde kwartaal sterk 
gegroeid.

+   Ten opzichte van begin dit jaar zijn de kapitaalstromen 
naar Amerikaanse aandelen nog altijd positief, ondanks 
een tijdelijke uitstroom in oktober.

+   Door de inkoop van eigen aandelen stijgt de winst per 
aandeel, aangezien het aantal aandelen in omloop 
afneemt. Over een voortschrijdende periode van vier 
kwartalen bedraagt het rendement van inkoopacties in 
verhouding tot de beurskapitalisatie momenteel 2,8%. 

-   Bedrijven worden voorzichtiger in hun vooruitzichten. 
De analisten zijn hun prognoses voor 2019 beginnen te 
verlagen vanwege bezorgdheid dat de marges onder druk 
kunnen komen (lonen, grondstoffenprijzen).

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

-   Ondanks de beurscorrectie blijven aandelen in Amerika 
duurder dan elders.

JAPAN - Neutraal 
+   De inkoop van eigen aandelen neemt dit jaar wellicht 

fors toe.
+   Hoewel het dividendrendement in absolute termen 

zwak is, blijft het hoger dan het historische gemiddelde 
en zal het volgens ons 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. De autosector blijft in 
gevaar.

-   De volatiliteit van de yen weegt door op de plaatselijke 
beurs. Elke stijging van de munt zou de performance 
aantasten.

-   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 de opkomende markten kan 
koopjesjagers lokken.

+   China heeft maatregelen aangekondigd om de 
privésector van goedkope financiering te voorzien en 
zal enkele invoerrechten verlagen om de binnenlandse 
markt open te stellen en de invoer aan te wakkeren.

-   De indicatoren van de wereldwijde economische 
activiteit wijzen op een vertraging van de internationale 
handel. Die wordt veroorzaakt door de vertragende 
economie in China als gevolg van het Amerikaanse 
protectionisme.

-   Het marktsentiment ten aanzien van de opkomende 
markten is niet bijzonder positief, maar de uitstroom is 
nu gestopt.

-   In verschillende landen blijft een politiek-economisch 
risico aanwezig.

Bron: Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting

De correctie van de aandelenmarkt in oktober op Wall Street ging 
gepaard met een neerwaartse herziening van de winstgroei per 
aandeel voor volgend jaar.

Grafiek 1 (Gegevens op 13/11/2018)
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Obligatiemarkten 
Tegenwind
Hoewel de aandelenmarkten in oktober bloedrood kleurden, 
konden risicoloze activa daar amper van profiteren. Het eerste 
slachtoffer van de correctie was immers de Amerikaanse 
obligatiemarkt. Na optimistische uitlatingen van de Federal 
Reserve en solide economische cijfers (onder meer over de 
werkgelegenheid en de lonen) steeg de rente op tienjarige 
Amerikaanse staatsobligaties in enkele dagen van 3,05% tot 
3,22%. De voorzitter van de Fed verklaarde met name dat de 
centrale bank nog een hele weg te gaan heeft voor het rentepeil 
neutraal zou zijn. De markt leidde daaruit af dat er nog meer 
renteverhogingen dan verwacht zitten aan te komen. Het 
neutrale rentepeil speelt een belangrijke rol in het beleid van de 
Fed en ligt dicht bij 3%. In haar recentste prognoses gaat de Fed 
er zelfs van uit dat ze de rente sterker zal laten stijgen, tot 3,4% 
in 2020. De boodschap van de Fed lokte opnieuw banbliksems 
uit bij de bewoner van het Witte Huis, die de instelling uit 
Washington voor ‘gek’ verklaarde. In de Verenigde Staten is de 
rente afgelopen maand over de hele curve enkele basispunten 
hoger geslopen, waarbij de lange rente sterker steeg dan de 
korte. Amerikaanse staatsobligaties eindigden de maand 
uiteindelijk met verlies (-0,5%). Europese staatsobligaties 
deden het amper beter en maakten pas op de plaats (+0%). 
Achter die globale cijfers schuilen echter grote verschillen. 
Terwijl Duitsland en de andere kernlanden van de eurozone 
in de greep waren van risicoaversie, waardoor de rente er over 
de hele curve daalde en obligaties dus logischerwijs hoger 
koersten, zagen Italië en in mindere mate Spanje de spreads op 
hun staatsobligaties licht uitlopen. Dat drukte de performance 
van de markt als geheel. In dat risicoaverse klimaat betaalden 
ook andere obligatiecategorieën een prijs doordat de 
risicopremie steeg, zoals voor Europese bedrijfsobligaties 
(-0,2%) en hoogrentend papier wereldwijd (-1,8% in USD), 
wat in obligaties uit de opkomende landen in harde valuta’s
(-2,2% in USD) nog werd versterkt door de stijging van de 
risicovrije rente in de VS. Obligaties uit de opkomende landen 
in lokale valuta’s (-2,0% in USD) leden dan weer onder 
ongunstige wisselkoersen.

Interestvoeten 3 maanden 2 jaar 10 jaar

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

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

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

België -0,4% -0,5% 0,8%

Verenigde Staten 2,6% 2,9% 3,2%

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

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

Rusland 7,4% 8,0% 8,7%

Brazilië 6,4% 7,4% 10,1%

China 3,0% 3,1% 3,6%

India - 7,5% 7,8%

Zuid-Afrika - 6,5% 8,7%

Tabel 3 (Gegevens op 02/11/2018)

Evolutie van de obligatiemarkten Munt 1 maand 3 maanden
Sinds 

01/01/2018
1 jaar 3 jaar

Overheidsobligaties eurozone  EUR 0,0% -0,7% -0,5% -1,0% 0,8%

Overheidsobligaties Verenigde Staten  USD -0,5% -0,7% -2,1% -1,9% 0,2%

Bedrijfsobligaties eurozone  EUR -0,2% -0,5% -0,8% -1,3% 2,0%

Hogerendementsobligaties  USD -1,8% -1,5% -2,4% -1,9% 5,8%

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

Groeilanden lokale valuta  USD -2,0% -5,5% -9,9% -6,6% 2,9%

Tabel 4 (Gegevens op 31/10/2018)

Naarmate de Fed haar rente verhoogt, neigt de rentecurve naar het 
einde van de economische cyclus af te vlakken of zelfs om te keren. 
Er is echter nog steeds wat marge voor het zover is.

Grafiek 2 (Gegevens op 13/11/2018)

Bron: Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting
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STAATSOBLIGATIES - Negatief 
+   Het risico op verslechtering van het algemene 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 een risico- en volatiliteitsfactor blijft, al 
heerst er voorlopig opnieuw een wankele rust.

-   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 Italiaanse staat).

+   Op het vlak van de waardering bevinden de Europese 
kredietspreads zich boven hun gemiddelde op 5 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 in de loop van de afgelopen vier 
jaar met 70% toegenomen, waardoor het risico bij 
recessie toeneemt (maar hun fundamentele factoren 
gingen licht vooruit).

-   Aantrekkelijke rentevoeten op korte termijn 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 beleggen in hoogrentende obligaties en 
trackers hebben kapitaal zien wegstromen (maar die 
trend is onlangs gestopt).

-   De financiële hefboom (financiële schulden/
eigen vermogen) van Amerikaanse emittenten van 
hoogrentende obligaties is hoger dan ooit.

SCHULD VAN DE GROEILANDEN - Neutraal 
+   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.

+   Als geheel blijven de opkomende landen wellicht 
redelijk groeien, maar met verschillen tussen de landen.

-   Beleggers maken zich zorgen over de escalerende 
handelssancties tussen de Verenigde Staten en China en 
de vertraging van de Aziatische reus.

-   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, die de laatste tijd erg volatiel zijn, 
zijn opnieuw negatief.

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 
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Grondstoffen Laatste koers (USD)
Evolutie

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

Grondstoffen 190,97 -2,1% -1,8% -1,5% 1,8%

Brent olie 73,86 -11,0% 1,1% 10,5% 21,2%

Goud 1.214,76 1,9% -0,8% -6,8% -4,4%

Zilver 14,25 -2,8% -8,2% -15,9% -14,8%

Voeding 336,40 0,5% -1,2% 0,1% -2,4%

Tabel 6 (Gegevens op 31/10/2018)

Grondstoffen 

Wisselmarkten 

Wisselkoersen Type
Laatste  

Wisselkoers

Evolutie

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

Verenigde Staten EUR/USD 1,13 2,6% 3,4% 6,1% 3,0%

Verenigd Koninkrijk EUR/GBP 0,89 0,5% 0,5% 0,2% -1,1%

Rusland EUR/RUB 74,53 2,1% -1,9% -7,0% -8,8%

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

Japan EUR/JPY 127,76 3,3% 2,4% 5,9% 3,6%

Brazilië USD/BRL 3,72 8,8% 0,9% -11,0% -12,2%

China USD/CNY 6,98 -1,5% -2,3% -6,7% -4,9%

India USD/INR 73,96 -2,0% -7,3% -13,6% -12,5%

Zuid-Afrika USD/ZAR 14,79 -4,4% -10,2% -16,3% -4,5%

Tabel 5 (Gegevens op 31/10/2018)
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