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Voorwoord 
Wie dacht dat in de maand maart de rust op de financiële 
markten zou terugkeren, was eraan voor de moeite. Het begin 
van de maand was nochtans hoopgevend want de beurzen 
wisten zich te herpakken terwijl de langetermijnrente terugviel 
na de forse opmars van begin dit jaar. Velen slaakten een 
zucht van opluchting. 

Het draaide evenwel anders uit en de neergang van de 
beurzen werd door verschillende factoren opnieuw op gang 
gebracht. Het aandeel van president Donald Trump in de 
verkoopgolf is vrij groot. Hij schopt met de invoering van 
importheffingen tegen de schenen van de Chinese leiders 
waardoor de vrees voor een handelsoorlog aanwakkert. Het 
hoeft geen betoog dat hij het beleggerssentiment op de proef 
stelt waardoor de volatiliteit op de markten flink is 
toegenomen.  

 

Daarenboven kwam de Amerikaanse technologiesector onder 
vuur te liggen. De Nasdaq verloor in maart zo’n 10% sinds het 
laatste hoogtepunt. We moeten tot begin 2016 teruggaan om 
een dergelijke terugval van de technologiebarometer op 
maandbasis te noteren. Het schandaal rond de datagegevens 
bij Facebook was de aanleiding voor een collectieve rode 
kaart. Vragen rond de kredietwaardigheid van Tesla en 
speculatie over mogelijke overheidssancties tegen de 
marktdominantie van Amazon waren mede verantwoordelijk 
voor de zwakke prestatie.  

Al deze factoren hebben er toe geleid dat beleggers wat winst 
hebben genomen, zeker in de technologiesector waar de 
waarderingen flink waren opgelopen. De Europese beurzen 
ontsnapten niet aan de neerwaartse trend. Bovendien 
beginnen sommige exportgerichte bedrijven de effecten van 
een sterke euro te voelen. 

 

Opvallend was de relatieve sterkte van de opkomende 
markten. Die wisten de schade te beperken dankzij hun sterke 
fundamentals. De MSCI EM kan sinds 1 januari nog altijd een 
beperkte winst van 0,93% (in USD) voorleggen. Terwijl de 
MSCI World in USD een verlies van 1,8% moest toestaan. 

Terwijl velen rekenden op een verdere stijging van de 
langetermijnrente op de obligatiemarkten, deed het 
omgekeerde zich voor. De 10-jarige rente op overheidspapier 
viel zowel in de VS als in alle landen van de eurozone weer 
wat terug. De Amerikaanse 10-jarige rente viel terug van 2,9% 
tot 2,75% en de Duitse van 0,70% tot 0,50%. Het uitblijven 
van inflatie en enkele tegenvallende macro-cijfers, vooral in 
Europa, verklaren de terugval. De wereldwijde economie kan 
een handelsoorlog dus duidelijk missen als kiespijn. 

 

Ondertussen heeft de Federal Reserve ook de 
kortetermijnrente verder opgetrokken en blijft ze doorgaan 
met de normalisering van haar monetaire politiek. De ECB van 
haar kant blijft de boot afhouden om het soepele beleid terug 
te draaien, net als de Bank of Japan. 

Op de Amerikaanse obligatiemarkten tekenen zich 
ondertussen twee fenomenen af: de afvlakking van de 
rentecurve en de stijging van de TED-spread (infra). Een 
tweetal dat op de voet moet opgevolgd worden.  

Een vlakkere rentecurve betekent dat de spread tussen de 2-
jarige en 10-jarige overheidsrente kleiner wordt. De curve is 
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zo vlak dat het risico op stagflatie niet meer imaginair is. De 
TED-spread is dan weer het verschil tussen de LIBOR op 3 
maanden, de rente die banken elkaar aanrekenen, en de 
(risicovrije) overheidsrente op 3 maanden. Deze stijging is 
volgens ons van technische aard en wijst voor alsnog niet op 
een toenemend wantrouwen tussen banken zoals na het 
uitbreken van de financiële crisis.  

Na een bewogen eerste kwartaal, waar de beurzen voor het 
eerst sinds lang klappen incasseerden en de rente aantrok, 
neemt de zenuwachtigheid toe. Het wordt uitkijken of de 
beurzen zich kunnen herpakken dan wel de verliezen verder 
oplopen. De langetermijnrente nadert een keerpunt. Vroeg of 
laat zullen investeerders de voorkeur beginnen geven aan 
vastrentende beleggingen in plaats van aandelen. In eerdere 
edities hebben we aangegeven dat een te sterke 
economische groei eerder een risico inhoudt dan een zegen. 
Dat zou de rente met name sneller kunnen doen stijgen. Het 

risico van een sterke groeivertraging zou de rente dan weer 
naar beneden kunnen brengen. Geen van beide scenario’s 
scoren hoog in onze analyse.  

Strategie 
Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen maand is het 
opportuun om meer voorzichtigheid in te bouwen ten aanzien 

van aandelen. Vooral de dreiging van een ernstige 
handelsoorlog vraagt waakzaamheid.  

Minder hoog gewaardeerde regio’s zoals Japan, Europa en 
de opkomende landen genieten onze voorkeur. De macro-
economische cijfers in Europa blijven sterk, maar de groei lijkt 
wat aan vaart te minderen door onder meer de dure euro. 
Onze voorkeur voor aandelen boven bedrijfs- en 
overheidsobligaties blijft overeind.  

Wat de vastrentende beleggingen betreft wijzigen we onze 
visie niet. We blijven neutraal voor Europese en Amerikaanse 
bedrijfsobligaties en negatief ten opzichte van 
overheidsobligaties in Europa en de VS.  

Op korte termijn zien we opwaarts potentieel voor 
grondstoffen, met uitzondering van olie waar we de prijzen 
eerder zien stabiliseren.  

Ook absolute return beleggingen vormen een interessante 
diversificatie mocht het tij op de financiële markten keren. 
Recente marktbewegingen brachten heel wat trading 
opportuniteiten voor gespecialiseerde beheerders met zich 
mee.  

 

 

Aandelen Mar-18

Apr-18

Obligaties Mar-18

Apr-18

Grondstoffen Mar-18

Apr-18

Cash Mar-18

Apr-18

Absoluut rendement Mar-18

Apr-18

Activa allocatie
- +

Inhoudstafel 
Strategie 

Voorzichtiger voor Europese aandelen en opkomende 
landen. Obligatiestrategie blijft gehandhaafd, net als de 
strategie rond beleggingen die absoluut rendement 
nastreven. 

Aandelen 

Gematigd positief voor Europa, Japan en opkomende 
landen. Neutraal tegenover Amerikaanse aandelen. 

Obligaties 

Amerikaanse obligaties: neutraal tot negatief. Voorkeur 
voor Investment Grade. Positief voor Europese 
bedrijfsobligaties (selectiviteit vereist). 

Valuta & grondstoffen 

Negatief tegenover de USD. Positiever ten opzichte van 
de Japanse yen. 
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Aandelen 

 

De Amerikaanse aandelenmarkt ging in de maand maart 
alle kanten op. Het verschil tussen het hoogste en laagste 
punt van de Dow Jones-index bedroeg bijvoorbeeld maar 
liefst 2000 punten of 8%. Op de meeste handelsdagen waren 
er koersverschillen van 1,5% à 2%. Een groot verschil met 
2017 toen forse intraday bewegingen op één hand te tellen 
waren.  

Nasdaq - de beurs voor technologie aandelen - bevond zich 
in de hoek waar de klappen vielen. Aanvankelijk leek de 
Nasdaq zich weinig te storen aan de neergang, maar 
gaandeweg kwamen ook enkele technologiegrootheden in het 
oog van de storm. De index viel zo’n 10% terug. Enkele grote 
namen zoals Facebook, Tesla en Amazon, die het voorbije 
jaar niet te stuiten waren, hadden af te rekenen met grote 
winstnemingen. 

 

 

De vrees voor hogere langetermijnrentes, de dreiging van een 
handelsoorlog en de roep om extra reglementering rond 
technologiebedrijven deden beleggers op de verkoopknop 
drukken waardoor de volatiliteit zich op hogere niveaus 
nestelde.  

De financiële markten weten de geopolitieke acties van 
Amerikaans president Donald Trump maar weinig te 
appreciëren. Zijn provocerende aanpak doet de beurzen af en 
toe bibberen. Het invoeren van importheffingen lokt 
tegenreacties uit. Het gevolg is dat er niemand beter van 
wordt. Er zijn alleen maar verliezers. Het neemt niet weg dat 
Trump een argument heeft om het grote handelstekort met 
China aan te pakken. Diplomatiek overleg lijkt ons een betere 
oplossing dan een provocerende strategie, maar helaas 
verwachten we geen stijlbreuk van de Amerikaanse president. 
Later deze maand staan er bovendien NAFTA-
onderhandelingen op het programma.  

 

Economisch ligt het plaatje er daarentegen nog altijd goed bij. 
Recent werden de groeiramingen voor de Amerikaanse 
economie voor 2018 zelfs opgetrokken tot 2,7%. De 
arbeidsmarkt kent weinig werklozen, het 
ondernemingsklimaat zit goed, de huizenprijzen zitten nog 
steeds in de lift en de winstgroei van de Amerikaanse 
bedrijven blijft gezond. De vraag is natuurlijk of de 
Amerikaanse economie deze groeitrend zal kunnen 
aanhouden want - zoals we in eerdere rapporten al aangaven 
- bevindt ze zich in een laat-cyclische fase. 

Ondertussen heeft de Federal Reserve op 21 maart de rente 
verhoogd van 1,5% tot 1,75%. De Fed zal de normalisering 
voortzetten en de rente dit jaar nog minstens 2 keer optrekken. 
De centrale bank heeft voorlopig weinig andere keuze 
aangezien de inflatie op korte termijn naar haar doelstelling 
van 2% lijkt te evolueren. De werkloosheidsgraad is laag en 
kan tot loondruk leiden. Al deze elementen in rekenschap 
genomen, blijven we neutraal voor Amerikaanse aandelen. 

Europa Mar-18

Apr-18

VS Mar-18

Apr-18

Opkomende markten Mar-18

Apr-18

Azïe Mar-18

Apr-18

Japan Mar-18

Apr-18

Aandelen
- +

Overzicht 

We houden onze neutrale positie voor Amerikaanse 
aandelen aan.  

Positief voor aandelen in Europa en opkomende landen 
maar extra voorzichtigheid ingebouwd.  
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Voor Europese aandelen blijven we positief maar wensen 
toch iets meer voorzichtigheid in te calculeren. De 
economische groei heeft immers vaart verloren. Het 
aanhoudende soepele ECB-beleid en de lage inflatie blijven 
weliswaar voor ondersteuning zorgen. In maart konden de 
Europese beurzen echter evenmin ontsnappen aan de 
marktflauwte. De verliezen bleven in vergelijking met de 
Amerikaanse beurzen wel eerder beperkt.  

Hoewel de economie nog steeds groeit, is de rek er wat uit. 
De Economic Surprise Index, die de effectieve macro-cijfers 
tegenover de verwachtingen afzet, geeft aan dat er weinig 
positieve verrassingen te noteren vallen. De PMI-cijfers voor 
Duitsland en de EU vielen tegen en waren daar een exponent 
van. In maart kwam de PMI voor de EU op 55,3 punten uit 
terwijl op 56,8 werd gerekend. De sterke euro en de 
wereldwijde politieke onzekerheid drukten het cijfer. Een 
verdere opmars van de euro zou exporteurs parten kunnen 
spelen. 

 

Een notering van de PMI Indicator boven de 50 punten wijst 
wel op een economische expansie, dus er is nog geen man 
overboord. De Europese economie zou volgens de ramingen 
in 2018 trouwens een mooie 2,4% moeten groeien. De 
economische fundamenten blijven dan ook solide.  

Er is ook geen enkele indicatie dat de Europese Centrale Bank 
op korte termijn het over een andere boeg gaat gooien en 
minder ondersteunend zou worden. Dit jaar wordt er geen 
renteverhoging verwacht. De bank zal minstens tot september 
2018 voor 30 miljard euro aan obligaties blijven aankopen. De 
inflatie in de eurozone blijft ruimschoots onder de 2%-
doelstelling. In België viel de inflatie in maart zelfs terug tot het 
laagste niveau in 2 jaar.  

 

Ten slotte is de gemiddelde waardering van Europese 
aandelen niet overdreven, in tegenstelling tot Amerikaanse 
aandelen. 

We hebben daarnaast een neutrale tot licht positieve kijk op 
Japanse aandelen en op aandelen van andere ontwikkelde 
markten in Azië zoals Zuid-Korea, Australië en Nieuw-
Zeeland. De Japanse markt kreeg wel rake klappen in maart 
en noteert voor 2018 met een verlies van 5,8% in JPY en doet 
het daarmee slechter dan andere industriële landen.  

Het vertrouwen in de Japanse economie blijft immers vrij hoog 
met een groeiverwachting van 1,3% in 2018. De export zou 
de Japanse groei verder moeten ondersteunen ondanks de 
recente opmars van de Japanse munt tegenover de dollar en 
de Euro. Het soepele monetaire beleid van de Japanse 
centrale bank blijft ondertussen voor de nodige steun zorgen. 
We verwachten de komende maanden geen renteverhoging 
in Japan. Ook al zit de inflatie lichtjes in de lift (1% in 2018 vs 
0,6% in 2017). Tenslotte is de gemiddelde waardering van 
Japanse aandelen vanuit een historisch perspectief 
aantrekkelijk.    

We behouden onze positieve outlook voor de wereldwijde 
opkomende markten en hebben een voorkeur voor 
Aziatische economieën. Ook hier is enige voorzichtigheid 
geboden omdat het moeilijk is de impact van een mogelijke  
handelsoorlog precies in te schatten. We zijn van oordeel dat 
de importheffingen de vooruitzichten van de opkomende 
markten erg zullen veranderen, maar ze zorgen wel voor extra 
ruis en toename van de volatiliteit. We houden de vinger aan 
de pols. 

De opkomende markten geven sinds begin dit jaar alle andere 
westerse markten het nakijken en kunnen nog steeds een 
positieve return voorleggen. De MSCI EM staat sinds 1 januari 
op een bescheiden winst van 0,93% tegenover -1,80% voor 
de MSCI World. 

Er worden voor de meeste opkomende economieën zowel 
voor 2018 als 2019 sterke groeicijfers verwacht. Positief is 
bijvoorbeeld dat India enkele structurele hervormingen heeft 
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doorgevoerd om de bureaucratie, die de private sector hindert 
en de productiviteit laag houdt, aan te pakken. De huidige 
waardering van de ontluikende markten is nog steeds 
aantrekkelijk in vergelijking met die van de geïndustrialiseerde 
landen.  

Hoopgevend is de afkoeling van het conflict tussen Noord-
Korea en de VS. Beide partijen lijken bereid om te 
onderhandelen en beogen een terugkeer naar een 
normalisering van de relaties.  

Obligaties 

 

 

Tegenover Amerikaanse obligaties (in USD-termen) blijven 
we neutraal tot negatief. Papier van goede kwaliteit 
(investment grade) krijgt nog steeds de voorkeur.  

De afvlakking van de rentecurve sprong het meest in het oog. 
De spread tussen de 2-jarige en 10-jarige rente bedroeg eind 
maart 0,47%, een jaar geleden was dit nog 1,15%. De rente 
op 10 jaar daalde tot het laagste niveau van de afgelopen 6 
weken dankzij de sterke vraag naar overheidspapier.  

 

De Fed verhoogde ondertussen zijn leidende rentevoet met 
25 basispunten tot 1,75%. Voor dit jaar worden er nog 
verschillende verhogingen verwacht. Deze afvlakking wijst op 
verminderde vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. 
Indien deze beweging aanhoudt, valt een inverse rentecurve 
niet uit te sluiten. Dit zou kunnen leiden tot stagflatie of zelfs 
een regelrechte recessie. 

 

Zo ver zijn we evenwel nog niet. De macro-economische 
fundamenten blijven goed en ondersteunen de markt voor 
bedrijfsobligaties van goede kwaliteit. Er is ook veel vraag 
naar dit type van papier door verzekeringsmaatschappijen en 
andere institutionele spelers die op termijn bepaalde 
uitbetalingen moeten kunnen garanderen. Recent bleef deze 
activaklasse wat achter op de algemene markt maar 
beschouwen dit als tijdelijk.  

Het rendement op hoogrentend papier is nog steeds te laag in 
vergelijking met bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Ook al is  
het percentage dubieuze betalers zeer laag. We zijn nog altijd 
geen koper van dit type van obligaties. 

In Europa gaat onze voorkeur duidelijk naar aandelen boven 
obligaties. Binnen de categorie van Europese obligaties 

Mar-18

Apr-18

Mar-18

Apr-18

Mar-18

Apr-18

Mar-18

Apr-18

Mar-18

Apr-18

Mar-18

Apr-18

Europese 
bedrijfsobligaties

Obligaties
- +

Europese 
staatsobligaties

Europese 
hoogrentende 

obligaties

Amerikaanse 
staatsobligaties

Amerikaanse 
bedrijfsobligaties

Amerikaanse 
hoogrentende 

obligaties

Overzicht 

Amerikaanse obligaties: neutraal tot negatief. Voorkeur 
voor investment grade. Negatief tegenover staatspapier. 

Neutraal voor Europese bedrijfsobligaties, inflatie-
gelinkte obligaties kunnen voor interessante 
diversificatie zorgen. Negatief voor Europees 
staatsobligaties behalve Spaanse en Italiaans papier. 
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blijven we neutraal ten opzichte van bedrijfsobligaties van 
goede kwaliteit en behouden onze negatieve visie tegenover 
overheidsobligaties bij een aantrekkende rente. 

De huidige rendementen op overheidsobligaties uit de 
eurozone zijn niet aantrekkelijk en bieden nauwelijks een 
buffer. Hoewel we rekening houden met een opwaartse trend 
van de Europese lange termijn rentevoeten, aangezien het 
einde van het QE-programma van de ECB in zicht komt, deed 
er zich een daling voor. Zo viel de Duitse 10-jarige rente in 
maart terug van 0,70% tot 0,5%. 

 

Een stijging van de inflatie zou echter voor een steilere 
rentecurve kunnen zorgen. Enerzijds is de ECB niet direct 
geneigd om de korte rente te verhogen terwijl de lange rente 
zou kunnen stijgen bij de verdere afbouw van het QE-
programma. Zolang de inflatie echter stabiel blijft rond het 
huidige niveau blijft de rentegevoeligheid laag. 

Hoewel we Europese staatsobligaties over het algemeen 
mijden, blijven we positief tegenover Italiaanse en Spaanse 
overheidsobligaties. Daar valt nog wat rendement te rapen op 
middellange looptijden.  

Voor bedrijfsobligaties van goede kwaliteit en ook voor 
hoogrentend bedrijfspapier van Europese emittenten zijn we 
neutraal. De macro-economische fundamenten blijven beide 
segmenten ondersteunen maar de rendementen liggen over 
het algemeen te laag. Wij zien wel opportuniteiten in 
welgekozen achtergesteld bankpapier en ook in 
converteerbare obligaties. 

Inflatie-gelinkte obligaties kunnen een interessante 
diversificatie zijn. De verbeterde situatie op de arbeidsmarkt 
en de duurdere energie kunnen in 2018 de inflatie doen 
aanwakkeren. We hanteren een opportunistische houding en 
zijn op zoek om goedkoop in te stappen.  

Valuta & Grondstoffen 

 

Op korte termijn blijven we voor de Amerikaanse dollar 
(USD) neutraal, maar voor de lange termijn zijn we nog 
steeds negatief met een EUR/USD-verhouding die we boven 
de 1,28 zien evolueren.  

 

Tijdens de meeting van de Federal Reserve werd de rente met 
25 basispunten opgetrokken. Dit werd algemeen verwacht. De 
Amerikaanse munt kon daar slechts gedeeltelijk van 
profiteren. De nieuwe Fed topman, J. Powell, gaat voor dit jaar 
uit van 2 extra renteverhogingen terwijl de markt rekende op 
3. De groei is sterk genoeg om die monetaire verstrakking het 
hoofd te kunnen bieden. We verwachten dat de USD zich op 
korte termijn tussen de 1,21-1,26 bandbreedte zal bewegen 
en zich zal stabiliseren rond 1,24.    

USD Mar-18

Apr-18

GBP Mar-18

Apr-18

JPY Mar-18

Apr-18

CNY Mar-18

Apr-18

NOK Mar-18

Apr-18

Munten
- +

Overzicht 

We staan positief tegenover grondstoffen. De olieprijs 
zien we daarentegen terugvallen. Er mag een beperkte 
positie in goud worden opgebouwd. 

Voor de dollar zijn we neutraal op korte termijn maar 
negatief op middellange termijn. We staan positief 
tegenover de Japanse yen.  
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Rekeninghoudend met het gewijzigde beleid van de Fed en 
waarschijnlijk ook met de monetaire verstrakking van de Bank 
of England zal de druk op de ECB wellicht toenemen om haar 
beleid te normaliseren. De komende 6 tot 12 maanden zal 
deze ommezwaai van de ECB de relatieve aantrekkelijkheid 
van de EU tegenover de VS vergroten.  

Daarbij komt nog dat Amerikaans president Trump liever een 
zwakkere dollar ziet zodat de export een boost kan krijgen en 
kan helpen om het historisch hoge handelstekort te 
verminderen. De beslissing om lokale producenten te 
bevoordelen door import te belasten (vooral uit China) moet 
ook meer als een politieke beslissing worden gezien en niet 
zo zeer vanuit een economisch perspectief. In november 
komen er immers belangrijke mid-term verkiezingen aan. Op 
langere termijn zien we de EUR/USD-verhouding dan ook 
boven de 1,28 evolueren.  

We behouden onze visie over de Japanse yen (JPY) 
tegenover de euro op neutraal met een positieve outlook.  

De risicoaversie zou gezien de dreigende handelsoorlog een 
tijdje kunnen aanhouden waardoor shortposities op de JPY 
verder zullen worden afgebouwd en de opmars van de 
Japanse munt nog kunnen versterken. De uitverkoop op de 
beurzen ondersteunt de yen eveneens aangezien de munt als 
een veilige haven wordt gezien. Het feit dat de Japanse 
centrale bank haar monetaire politiek in 2018 ongewijzigd zal 
laten, zal de munt niet deren.  

 

We verwachten voor 2018 een lichte stijging van de 
grondstoffenprijzen. Na de invoering van Amerikaanse 
handelsbarrières voor staal en aluminium vielen grondstoffen 
in eerste instantie fors terug. Maar naarmate de Amerikanen 
meer uitzonderingen toestaan (en dit zien we nog een tijdje 
aanhouden), lijkt een herstel een vaststaand feit.   

 

Wat de olieprijs betreft, blijven we negatief gestemd. Olie 
heeft zich de afgelopen maand kunnen herpakken 
voornamelijk door geruchten over een daling van de 
voorraden. Maar de productie van schalieolie is terug op peil 
en zal het aanbod op de middellange en zeker op de lange 
termijn ondersteunen. 

Goud profiteerde slechts matig van de recente marktcorrectie. 
Toch kon het zijn rol van veilige haven spelen. In een 
gediversifieerde portefeuille mag er een beperkte positie in 
goud worden opgenomen als verzekering tegen een verdere 
marktzwakte.  
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