
Inhoud
In een notendop 1

Focus  2
Hoe sterk vertraagt de grootste economie ter wereld?

Economie 3 
Verruimende centrale banken, maar omstreden beslissingen

Aandelenmarkten  4
Veerkrachtige beurzen maar niet overal

Obligatiemarkten 6
Monetaire verruiming als tegenwicht voor  
toegenomen risico’s

Wisselmarkten  8

Grondstoffen 8

In een notendop
Niemand twijfelt eraan dat de wereldeconomie vertraagt en 
dat ook de groei in de Verenigde Staten daaronder zal lijden. 
Elke grote instelling schat de situatie echter anders in en komt 
tot eigen groeiprognoses. Sommige zien de toekomst eerder 
met vertrouwen tegemoet en hanteren voor volgend jaar zelfs 
wat hogere vooruitzichten dan enkele maanden geleden. De 
Amerikaanse Federal Reserve lijkt tot dat kamp te behoren. Zij 
verwacht nog altijd een stevige toename van de economische 
activiteit, gunstige omstandigheden op de arbeidsmarkt en 
een inflatie dicht tegen het beoogde niveau. Het IMF denkt 
dat begrotingsmaatregelen van de Amerikaanse regering 
en het verruimende monetaire beleid de economie zullen 
ondersteunen. De OESO stelt zich behoedzaam op, maar komt 
uit op dezelfde cijfers als het IMF. Economen zijn daarentegen 
terughoudender. De huidige vertraging van de economie luidt 
wellicht niet het einde van de economische cyclus in, maar 
voorzichtigheid is geboden. Dat scenario is gebaseerd op vier 
factoren om in de gaten te houden: een wapenstilstand in het 
handelsgeschil, een stabilisering in de achteruitgang van de 
industriële activiteit, een solide arbeidsmarkt en verruimende 
centrale banken (zie Focus).

Wat deze betreft, dat is precies wat we afgelopen zomer kregen.
De Amerikaanse Federal Reserve, die in juli de basisrente al had 
verlaagd, deed dat in september nog eens over. De Europese 
Centrale Bank kondigde aan de depositorente te verlagen en 
het aankoopprogramma voor obligaties te hervatten zonder 
einddatum. We onthouden echter vooral dat die beslissingen 
hoegenaamd niet unaniem werden genomen en er veel interne 
kritiek was. De macro-economische cijfers waren ondertussen 
niet echt rooskleurig. In de Verenigde Staten bezorgden 
de peilingen naar de economische activiteit beleggers in 
september een koude douche. In de eurozone stagneerde de 
groei in de privésector. In die moeilijke omstandigheden is 
de aankondiging van een deelakkoord in de handelsoorlog 
een kleine stap in de goede richting. De aandelenmarkten 
waren in augustus en september volatiel. Per saldo hielden ze 
echter goed stand en was er zelfs winst. De sterke terugval van 
de risicovrije rente deed obligaties – vooral staatsobligaties 
– hoger koersen, al keerde de trend aan het einde van de 
verslagperiode.

Meer info in de rubriek Focus op pagina 2.
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Focus
Hoe sterk vertraagt de grootste economie ter wereld?
Nu de meeste grote instellingen vanwege de escalerende 
handelsoorlog hun economische prognoses bijstellen, loont 
het de moeite hun cijfers te vergelijken met de consensus 
onder economen en de argumenten te analyseren waarop 
die herziening gebaseerd is.

Niemand twijfelt eraan dat de wereldeconomie vertraagt 
en dat ook de groei in de Verenigde Staten daaronder 
zal lijden. Hoewel ... van alle prognoses gelooft die van 
de Amerikaanse Federal Reserve (de Fed) het minst in 
een terugval van de economische activiteit. Terwijl haar 
vooruitzichten toch betrekking hebben op de groei op 
jaarbasis in het laatste kwartaal van elk kalenderjaar, heeft 
de centrale bank paradoxaal genoeg haar cijfers voor de 
jaren 2019 tot 2021 licht opgetrokken in vergelijking met 
de ramingen in juli en maart. De Fed houdt wel rekening 
met risico’s en onzekerheden in verband met de handel, de 
brexit en andere problemen, maar verwacht nog altijd een 
stevige toename van de economische activiteit, gunstige 
omstandigheden op de arbeidsmarkt en een inflatie 
dicht tegen het beoogde niveau. Opmerkelijk is dat haar 
prognose voor eind 2020 al sinds juni 2018 onveranderlijk 
op +2,0% behouden blijft. Dat dat cijfer al die tijd nooit 
werd bijgesteld, helpt niet om de aangetaste geloofwaar-
digheid van de Amerikaanse centrale bank te vergroten.

Bij de OESO en het IMF zijn de recentste groeivoor-
uitzichten vergelijkbaar (+2,4% in 2019 en +2,0% in 
2020). De OESO stelde haar verwachtingen over de hele 
lijn naar beneden bij, zowel voor de Verenigde Staten 
als voor de rest van de wereld, terwijl het IMF volgend 
jaar wat optimistischer tegemoetziet en denkt dat de 
wereldeconomie zal aantrekken onder impuls van enkele 
opkomende landen (maar niet China). Voor de Verenigde 
Staten heeft het IMF zijn prognoses voor 2020 opgetrokken 
vanuit de veronderstelling dat enkele begrotingsmaat-
regelen van de Amerikaanse regering en de renteverlaging 
door de Fed de economie zullen ondersteunen.

Bij economen vindt die positieve kijk niet echt weerklank. 
Hun consensusverwachting is dat de reële bbp-groei in 
de VS vertraagt van +2,9% in 2018 tot +2,3% in 2019 
en +1,7% in 2020. De expertengroep van de National 
Association of Business Economists is dezelfde mening 
toegedaan. Geen enkel lid verwacht in 2020 een recessie. 
Volgens de mediaan van de meest pessimistische prognoses 
zou de reële bbp-groei volgend jaar in het tweede kwartaal 

rond +0% liggen, in het derde kwartaal terugvallen tot 
-0,3% en in het vierde kwartaal aantrekken tot +0,4%. 
Iets meer dan een derde van de respondenten (35%) is 
van mening dat de factor die de economie het sterkst in 
positieve zin kan beïnvloeden een afname van de protec-
tionistische handelspraktijken is, terwijl een vierde van 
de respondenten (27%) een sterkere loongroei die rol 
toedicht. Andere vaak genoemde positieve invloeden zijn 
infrastructuurinvesteringen (10% van de respondenten), 
een verruimender monetair beleid (8%) en een sterkere 
groei van de wereldeconomie (6%).

Het opbod dat nu al anderhalf jaar in het handelsconflict 
aan de gang is, blijft niet zonder gevolgen. Met name 
in de Verenigde Staten verzwakten de indicatoren. 
De Amerikaanse arbeidsmarkt blaakt nog altijd van 
gezondheid, maar in september is de activiteit in de 
verwerkende industrie gekrompen tot het laagste niveau 
in tien jaar en kende ook de dienstensector een forse 
vertraging. Die sterkere afkoeling dan verwacht heeft 
Washington en Beijing wellicht gestimuleerd om een 
vergelijk te zoeken. De kleine stapjes die recent werden 
gezet naar een staakt-het-vuren in het handelsconflict 
tussen beide supermachten vormen – mits ze uitmonden in 
een officieel akkoord – een eerste stap in de goede richting, 
maar zullen ongetwijfeld niet volstaan om de onzekerheid 
weg te nemen die de groei afremt. De kans is groot dat in 
de tussentijd het enige antwoord op de moeilijke situatie 
verdere monetaire verruiming van de Fed zal zijn.
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Economie
Verruimende centrale banken, maar omstreden 
beslissingen
In september kondigde de ECB nieuwe maatregelen aan, 
waaronder een verlaging van de depositorente tot -0,50% en 
een hervatting van het aankoopprogramma voor obligaties, 
zonder einddatum. In plaats van te helpen het vertrouwen 
bij beleggers op te vijzelen, gaven verschillende vooraan-
staande bestuurders van de centrale bank nadien uiting aan 
hun ongenoegen, vooral over de herinvoering van kwanti-
tatieve verruiming, die zij buiten proportie vonden. Die 
controverse binnen de ECB kan twee gevolgen hebben: ze 
kan het geloof doen slinken dat een verdere verruiming van 
het beleid mogelijk is, en twijfel doen rijzen of de landen met 
budgettaire ruimte bereid zullen zijn om meer expansieve 
begrotingsmaatregelen te nemen, hoewel Mario Draghi en 
Christine Lagarde daar sterk op aandringen. In de VS besliste 
de Fed om de vork voor de basisrente voor de tweede maal in 
twee maanden tijd met 25 basispunten te verlagen tot 1,75% 
à 2% als buffer tegen de verzwakkende groei van de wereld-
economie en de oplopende handelsspanningen. Het monetair 
beleidscomité bleek tijdens deze vergadering echter verdeeld 
en de beslissing om de rente te verlagen werd allesbehalve 
unaniem genomen. De voorzitter van de Fed heeft zich niet 
verbonden tot een langere verruimingscyclus en benadrukte 
dat toekomstige beslissingen zullen worden bepaald door de 
verdere ontwikkeling van de cijfers. Een renteverlaging eind 
oktober is dus geen zekerheid, al blijven de financiële markten 
daar wel sterk van uitgaan.

Langdurige en uitgesproken vertraging van de 
economie
De peilingen naar de economische activiteit bezorgden 
beleggers in september een koude douche. Met name 
enkele Amerikaanse cijfers stelden zwaar teleur en lieten 
uitschijnen dat tegelijk de vooruitzichten in de verwerkende 
industrie verder verslechteren en de besmetting van andere 
sectoren van de economie toeneemt. Het voornaamste 
besmettingskanaal is mogelijk de arbeidsmarkt – uit beide 
peilingen blijkt dat Amerikaanse bedrijven minder nieuwe 
medewerkers willen aanwerven. Toch mag het recessie-
risico in de Verenigde Staten ook niet overdreven worden. 
De voorlopende indicatoren stroken met een bbp-groei 
van zowat +1,5% op jaarbasis. Alleen lag dat cijfer zes 
maanden geleden nog een stuk hoger. In Europa waren de 
economische cijfers opnieuw middelmatig. In de privésector 
stagneerde de activiteit in september – de aanhoudende 
krimp in de verwerkende industrie begint steeds meer  

 
 
 
ook de dienstensector aan te tasten. Duitsland zakt verder 
weg, de privésector als geheel krimpt en de nieuwe bestel-
lingen zijn voor het eerst sinds eind 2014 afgenomen. Een 
technische recessie lijkt steeds waarschijnlijker.

Een eerste stapje naar onderhandelingen tussen de VS 
en China
De Verenigde Staten en China lieten weten een princi-
peakkoord te hebben bereikt in de handelsoorlog. Dat 
houdt in dat de verhoging van de invoerrechten op 250 
miljard dollar aan Chinese producten van 25% naar 30% 
wordt opgeschort. In ruil verbindt China zich ertoe om 
meer landbouwproducten uit de Verenigde Staten te 
kopen. Het is een eerste stap, maar er blijft een heel lange 
weg te gaan naar een breder akkoord tussen beide landen. 
Voor het een deelakkoord wil ondertekenen, eist China een 
snel vervolg van de onderhandelingen. Die minidooi zal zo 
goed als geen invloed hebben, want het betreft goederen 
die aan invoerrechten onderworpen zijn en blijven. Als 
de opschorting onafgebroken wordt gehandhaafd, zou 
ze de VS volgend jaar +0,1% extra bbp-groei opleveren, 
een fractie van het negatieve effect van een onverkorte 
toepassing van alle invoerrechten, dat op -0,5% tot -0,8% 
wordt geraamd. Uitzicht op een verlaging van de bestaande 
tarieven is er hoegenaamd nog niet en het risico dat de 
invoerrechten verder stijgen blijft bestaan.

Economische  
vooruitzichten

Economische 
groei  
(jaarlijkse 
evolutie van 
het bbp)

Inflatie 
(jaarlijkse 
evolutie van de 
consumenten-
prijzen)       

2019 2020 2019 2020

Wereld 3,4% 3,3% 3,1% 3,1%

Eurozone 1,1% 1,0% 1,2% 1,3%

Duitsland 0,5% 0,8% 1,4% 1,4%

Frankrijk 1,3% 1,2% 1,3% 1,3%

België 1,2% 1,0% 1,6% 1,5%

Verenigd Koninkrijk 1,2% 1,1% 1,9% 2,0%

Verenigde Staten 2,3% 1,7% 1,8% 2,0%

Japan 0,9% 0,3% 0,7% 1,0%

Rusland 1,1% 1,6% 4,6% 3,8%

Brazilië 1,0% 2,0% 3,7% 3,7%

China 6,2% 6,0% 2,5% 2,3%

India 6,4% 6,3% 3,4% 3,5%

Zuid-Afrika 0,5% 1,5% 4,3% 4,9%

Tabel 1 (Gegevens op 01/10/2019)
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Evolutie van de aandelenmarkten Munt 1 maand 3 maanden Sinds 01/01/2019 1 jaar 3 jaar

Wereld USD 1,9% 0,1% 15,7% -0,2% 8,1%

Eurozone EUR 4,2% 2,8% 18,9% 5,0% 5,9%

Duitsland EUR 4,1% 0,2% 17,7% 1,5% 5,7%

Frankrijk EUR 3,6% 2,5% 20,0% 3,4% 8,5%

België EUR 4,0% 4,7% 14,5% 0,2% 1,5%

Verenigd Koninkrijk GBP 2,8% -0,2% 10,1% -1,4% 2,4%

Verenigde Staten USD 1,7% 1,2% 18,7% 2,2% 11,1%

Japan JPY 5,1% 2,3% 8,7% -9,8% 9,8%

Groeilanden USD 1,7% -5,1% 3,6% -4,5% 3,5%

Rusland RUB 0,3% -0,7% 15,9% 11,0% 11,6%

Brazilië BRL 3,6% 3,7% 19,2% 32,0% 21,5%

China (Shanghai) CNY 0,7% -2,5% 16,5% 3,0% -1,1%

India INR 3,6% -1,8% 7,2% 6,7% 11,5%

Zuid-Afrika ZAR -1,0% -6,5% 4,5% -1,4% 2,4%

Tabel 2 (Gegevens op 01/10/2019)

Aandelenmarkten 
Veerkrachtige beurzen maar niet overal
Aandelen wereldwijd (MSCI World +0,1% in USD) kenden 
een bewogen kwartaal, waarin nieuwe turbulentie in 
augustus werd gevolgd door een opleving in september. 
Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China 
woedde volop en dat wakkerde de bezorgdheid over 
de groei van de wereldeconomie alleen maar aan. De 
centrale banken hebben de economie echter opnieuw 
ondersteund door het monetaire beleid te versoepelen, 
waardoor de volatiliteit binnen de perken bleef. Aandelen 
uit de ontwikkelde landen boekten lichte winst, terwijl de 
opkomende markten klappen kregen (MSCI EM -5,1% in 
USD). Zij kregen niet alleen tegenwind van een verdere 
escalatie van de handelsoorlog, maar leden ook onder de 

daling van de Chinese yuan (USD/CNY -3,9%), die de 
andere opkomende valuta’s onder druk zette. In Londen 
(FTSE 100 -0,2%) was er door het totale gebrek aan 
duidelijkheid over de brexit evenmin reden tot feesten. 
Aandelen uit de eurozone (Euro Stoxx 50 +2,8%) koersten 
afgelopen kwartaal wel hoger, ondanks middelmatige 
economische cijfers. Er was opnieuw bezorgdheid over 
de Italiaanse politiek, maar de vorming van een nieuwe 
coalitie tussen de Vijfsterrenbeweging en de Democratische 
Partij – waarin normaliter meer eensgezindheid over de 
begrotingsregels van de Europese Unie zal zijn – stelde de 
financiële markten gerust. Exportbedrijven kregen een 
welkom duwtje in de rug van de Amerikaanse dollar, die 
duurder werd tegenover de euro (EUR/USD +4,3%). Ook 
Japanse aandelen (Nikkei 225 +2,3%) deden het goed. 
In de verkiezingen voor het Hogerhuis in juli boekte de 
partij van premier Abe een comfortabele zege. De uitslag 
sterkte aandelenbeleggers in de overtuiging dat het huidige 
beleid in de nabije toekomst wordt voortgezet en maakte 
een einde aan de onzekerheid over de btw-verhoging 
in oktober. De ondertekening van de eerste stap in een 
handelsverdrag tussen de VS en Japan eind september 
werd bovendien gezien als een positief signaal, dat voor 
enig respijt zorgde in de moeilijke gesprekken over de 
autosector. Wall Street (S&P 500 +1,2%) kon slechts een 
bescheiden winst boeken. De economische cijfers bleven in 
de VS in grote lijnen stabiel, al vertoonden ze wel opnieuw 
een lichte verzwakking. De toenemende speculatie over 
een eventuele afzettingsprocedure tegen president Donald 
Trump zorgde voor extra onzekerheid. Als we naar de 
fundamentele factoren kijken, leiden de forse vertraging 
van de verwerkende industrie, de sterke dollar en de gestage 
loongroei wellicht tot krimpende bedrijfswinsten in het 
derde en mogelijk ook het vierde kwartaal.

Inhoud



5

EUROZONE - Negatief 
+   Dankzij positieve ontwikkelingen in de handelsoorlog en de 

brexit verbetert de stemming bij beleggers.
+   Europese aandelen bieden nog altijd een aantrekkelijke 

koers/winstverhouding en nu ook een hoge risicopremie 
ten opzichte van de Europese risicovrije rente.

+   Het positieve effect van de nog steeds zwakke euro zal 
wellicht merkbaar worden in de bedrijfsresultaten.

-   De kapitaalstromen van beleggingsfondsen ten aanzien van 
de eurozone zijn maand na maand negatief na een weinig 
rooskleurig 2018.

-   Het economische momentum blijft zwaar teleurstellen.
-   De lage rente weegt op de winstgevendheid van de 

banksector (hoewel de ECB compensatiemaatregelen 
getroffen heeft).

VERENIGDE STATEN - Neutraal 
+   De aankondiging van een deelakkoord in de handels-

oorlog tussen China en de VS stelt beleggers enigszins 
gerust.

+   De terugkeer naar een verruimender monetair beleid, 
zij het gematigd, is bedoeld om de huidige economische 
cyclus te ondersteunen en verlengen.

+   Door de inkoop van eigen aandelen, hoewel minder sterk 
dan vorig jaar, stijgt de winst per aandeel, aangezien het 
aantal aandelen in omloop afneemt.

-   De economie vertraagt de laatste tijd steeds sneller en de 
verwerkende industrie krimpt. Als die trend aanhoudt valt 
een technische recessie niet uit te sluiten.

-   De winstgroei is op korte termijn wellicht licht negatief. De 
vooruitzichten voor 2020 lijken al te optimistisch.

-   Wall Street is afhankelijker geworden van de interna-
tionale kapitaalstromen en trackers dan in het verleden 
(aankoop van ETF’s, verkoop van aandelenfondsen).

JAPAN - Neutraal 
+   De bedrijfsleiders vinden de koers van hun aandelen 

steeds aantrekkelijker, wat deels verklaart waarom de 
inkoop van eigen aandelen van april tot september in 
volume is verdubbeld.

+   Hoewel het dividendrendement in absolute termen 
zwak is, blijft het hoger dan het historische gemiddelde 
en zal het volgens ons verbeteren.

+   De Japanse nationale bank handhaaft haar 
aankoopprogramma voor trackers (al is het volume de 
laatste tijd gedaald).

-   De volatiliteit van de yen werkt door op de plaatselijke 
beurs. Elke stijging van de munt tast het rendement aan.

-   Japan en de VS hebben een gedeeltelijk handelsakkoord 
gesloten, maar de autosector blijft in gevaar.

-   De btw wordt opgetrokken van 8% naar 10%, ondanks 
de vrees dat die maatregel een recessie kan veroorzaken.

OPKOMENDE MARKTEN - Neutraal 
+   De aankondiging van een deelakkoord in de handelsoorlog 

tussen China en de VS stelt beleggers enigszins gerust.
+   De opkomende markten halen nog goede scores op het 

vlak van waardering. De terugval uit 2018 is nog niet 
goedgemaakt.

+   De kapitaalstromen naar de opkomende landen waren in 
de zomer zeer volatiel, maar beginnen voorzichtig weer 
toe te nemen.

-   De indicatoren van de wereldwijde economische activiteit 
wijzen nog steeds op een vertraging van de internationale 
handel als gevolg van het nog steeds onopgeloste 
handelsconflict tussen Amerika en China. 

-   De evolutie van de yuan blijft onzeker. De monetaire 
versoepeling pleit voor een verzwakking. De dooi in het 
handelsconflict geeft de munt daarentegen wat zuurstof.

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

De sterke vertraging van de Amerikaanse productiesector begint de 
diensten te besmetten, maar de indicatoren liggen nog steeds boven 
de drempels die een economische recessie impliceren.

Grafiek 1 (Gegevens op 25/10/2019)

Bron: Refinitiv Datastream/Fathom Consulting
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Obligatiemarkten 
Monetaire verruiming als tegenwicht voor 
toegenomen risico’s
Eind juli verlaagde de Amerikaanse centrale bank voor 
het eerst in elf jaar de rente met een kwart procentpunt. 
De voorzitter van de Fed verklaarde dat de bank daarmee, 
gezien de onzekerheid die op de wereldeconomie weegt 
en de aanhoudend lage inflatie, de toekomst veilig wilde 
stellen. Nadien volgden de ontwikkelingen elkaar snel 
op. De rente op staatsobligaties viel sterk terug doordat 
in augustus, toen de handelsspanningen tussen de 
Verenigde Staten en China fors opliepen, de risicoaversie 
toenam. In september werd een voorzichtige kentering 
ingezet – de aankondiging van beide hoofdrolspelers dat 
de onderhandelingen in oktober zouden worden hervat 
zorgde voor nieuw optimisme en dreef de rente weer hoger. 
In dat ongunstige macro-economische klimaat hebben 
de centrale banken in de VS en Europa in september 
hun monetaire beleid verruimd: de ECB verlaagde de 
depositorente van -0,40% naar -0,50% en begon voorzichtig 
opnieuw met kwantitatieve versoepeling, de Fed verlaagde 
de basisrente naar een vork van 1,75% tot 2,00%. We 
onthouden echter vooral dat die beslissingen hoegenaamd 
niet unaniem werden genomen en er veel interne kritiek 
was. Dat is nieuw en kan in de toekomst de besluitvorming 
bemoeilijken (al blijft de wil bestaan om de economie te 
ondersteunen). De Duitse tienjaarsrente bereikte eind 
augustus een nieuw diepterecord (-0,72%) en sloot het 
kwartaal af op -0,57% (tegen -0,33% eind juni). In de VS 
was de trend vergelijkbaar en eindigde de rente op tienjarige 
staatsobligaties op 1,67% (tegen 2,00% drie maanden 
eerder). Europese (+3,8%) en Amerikaanse (+2,4% in 
USD) staatsobligaties zijn dan ook opnieuw flink hoger 
gekoerst. Ook de andere obligatiecategorieën met een 
relatief hoge rentegevoeligheid, zoals bedrijfsobligaties 
(+1,3%) en uitgiften uit de opkomende landen in harde 
valuta’s (+1,5% in USD), gingen erop vooruit.  

 
Hoogrentende obligaties (-0,7% in USD) en schuldpapier 
uit de opkomende landen in lokale valuta’s (-0,8% in USD) 
leden daarentegen onder ongunstige wisselkoerseffecten.

Interestvoeten 3 maanden 2 jaar 10 jaar

Eurozone -0,4% -0,8% -0,6%

Duitsland 2,1% 1,5% 1,6%

Frankrijk 0,8% 0,3% 0,5%

België -0,1% -0,3% -0,1%

Verenigde Staten -0,4% -0,8% -0,6%

Verenigd Koninkrijk -0,4% -0,7% -0,3%

Japan -0,4% -0,7% -0,2%

Rusland 6,5% 6,6% 7,2%

Brazilië 5,1% 5,3% 7,0%

China 2,7% 2,7% 3,1%

India - 5,7% 6,7%

Zuid-Afrika - 6,7% 9,0%

Tabel 3 (Gegevens op 01/10/2019)

Evolutie van de obligatiemarkten Munt 1 maand 3 maanden
Sinds 

01/01/2019
1 jaar 3 jaar

Overheidsobligaties eurozone  EUR -0,4% 3,8% 10,1% 11,8% 2,7%

Overheidsobligaties Verenigde Staten  USD -0,8% 2,4% 7,7% 10,5% 2,3%

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

Hogerendementsobligaties  USD 0,5% -0,7% 8,8% 5,0% 4,8%

Groeilanden harde valuta  USD -0,5% 1,5% 13,0% 11,6% 4,6%

Groeilanden lokale valuta  USD 1,0% -0,8% 7,9% 10,1% 3,1%

Tabel 4 (Gegevens op 30/09/2019)

Sinds juli is de Amerikaanse Federal Reserve begonnen met een 
monetaire versoepeling en het lijkt erop dat we op weg zijn naar 
reële rentetarieven (na inflatie) van bijna nul.

Grafiek 2 (Gegevens op 25/10/2019)

Bron: Refinitiv Datastream/Fathom Consulting
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STAATSOBLIGATIES - Negatief 
+   Een soepeler monetair beleid in Europa en de VS houdt 

de rente laag.
+   De kapitaalstromen naar staatsobligaties gaan sinds 

enkele maanden in stijgende lijn.
+   De hervatting van het aankoopprogramma voor 

obligaties is een positief signaal voor de spreads van de 
perifere landen (waaronder Italië).

-   Nooit eerder waren er zoveel staatsobligaties met een 
negatief rendement.

-   Gelet op het huidige rentepeil, vooral in Europa, neemt 
het risico op een correctie in staatsobligaties toe (hoge 
rentegevoeligheid).

-   Sommige centrale banken kochten in 2018 goud aan 
met de opbrengst van de verkoop van Amerikaanse 
staatobligaties. Die trend kan zich in 2019 voortzetten 
en de vraag naar risicovrije obligaties doen afnemen.

BEDRIJFSOBLIGATIES - Positief 
+   Op het vlak van de waardering bevinden de Europese 

kredietspreads zich nog steeds op een aanvaardbaar 
niveau.

+   De hervatting van het aankoopprogramma, ook voor 
bedrijfsobligaties, ondersteunt de koersen.

+   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 
economische groei in combinatie met de gematigde 
rente.

-   Het gemiddelde rendement van Europese ‘investment 
grade’-obligaties is nauwelijks aantrekkelijker dan dat 
van staatsobligaties.

-   Het uitstaande bedrag van obligaties van mindere 
kwaliteit is de voorbije jaren sterk gestegen, vooral in de 
VS. Voor ongeveer 10% van het wereldwijde universum 
met een BBB-rating kan de rating worden verlaagd.

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

HOOGRENTENDE OBLIGATIES - Neutraal 
+   Met de daling van de langetermijnrente zoeken de 

obligatiebeleggers naar oplossingen met een hoger 
rendement. ‘High yield’ is relatief gezien interessanter 
dan ‘investment grade’-beleggingen.

+   Dankzij het soepelere monetaire beleid (VS, Europa) 
ligt het wanbetalingspercentage laag. 

+   De kapitaalstromen naar fondsen die beleggen in 
hoogrentende obligaties en ETF’s blijven per saldo 
positief (in tegenstelling tot aandelen).

-   Amerikaanse hoogrentende obligaties presteren 
gemengd: het meest risicovolle segment (CCC) blijft 
achter sinds de schokken van mei.

-   De spreads op bedrijfsobligaties weerspiegelen niet dat 
het mondiale economische klimaat is verslechterd.

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

OBLIGATIES UIT DE OPKOMENDE LANDEN - Positief 
+   Het monetaire beleid wordt opnieuw verruimend, niet 

alleen in de VS en Europa, maar ook in veel opkomende 
landen.

+   De waardering is minder aantrekkelijk geworden door 
de sterke prestaties, maar blijft aanvaardbaar. 

+   Door de dooi in de handelsoorlog na een woelige zomer 
stroomt er opnieuw kapitaal naar obligaties uit de 
opkomende landen.

-   De langetermijnrente in de VS ligt op dit moment 
erg laag. Elke stijging ervan kan een invloed hebben 
op obligaties uit de opkomende landen (hoge 
rentegevoeligheid).

-   Het Chinees-Amerikaanse handelsgeschil is slechts 
deels opgelost. De vertraging van de Chinese economie 
kan de lokale valuta’s onder druk zetten.

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

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.

Hebben meegewerkt aan dit nummer:
Olivier Colsoul, Marjorie Hoyaux, Stephanie Smets, Niels Costermans en Ronald Elskens.

Grondstoffen Laatste koers (USD)
Evolutie

1 maand 3 maanden Sinds 01/01/2019 1 jaar

Grondstoffen 173,94 2,1% -3,9% 2,4% -10,9%

Brent olie 59,85 1,1% -7,1% 12,6% -27,8%

Goud 1.472,38 -3,2% 4,5% 14,8% 23,5%

Zilver 17,00 -7,5% 11,0% 9,7% 16,0%

Voeding 323,11 1,8% -7,1% -0,3% -3,4%

Tabel 6 (Gegevens op 30/09/2019)

Grondstoffen 

Wisselmarkten 

Wisselkoersen Type
Laatste  

Wisselkoers

Evolutie

1 maand 3 maanden Sinds 01/01/2019 1 jaar

Verenigde Staten EUR/USD 1,09 0,8% 4,3% 5,2% 6,5%

Verenigd Koninkrijk EUR/GBP 0,89 1,9% 1,0% 1,4% 0,4%

Rusland EUR/RUB 70,66 3,8% 1,7% 12,5% 7,7%

Noorwegen EUR/NOK 9,91 1,1% -2,2% -0,1% -4,6%

Japan EUR/JPY 117,80 -0,8% 4,1% 6,8% 12,0%

Brazilië USD/BRL 4,16 -0,3% -7,4% -6,6% -2,6%

China USD/CNY 7,15 0,1% -3,9% -3,8% -3,9%

India USD/INR 70,87 0,8% -2,6% -1,6% 2,3%

Zuid-Afrika USD/ZAR 15,14 0,4% -6,9% -5,2% -6,6%

Tabel 5 (Gegevens op 30/09/2019)
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