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Voorwoord 

De aandelenmarkten hebben in januari een verlengstuk 

gebreid aan het prachtige beursparcours van vorig jaar. De 

Amerikaanse beurs brak in januari het ene record na het 

andere. De belangrijkste economische indicatoren wijzen nog 

steeds op goed weer op de barometer. De winstgroei die de 

bedrijven publiceren, zorgen voor een positief sentiment.  

Dit ‘goudlokje’ scenario werkte ook aanstekelijk op de markten 

in de opkomende landen, die blijkbaar op heel wat 

verlanglijstjes van beleggers stonden. De EM-index ging er in 

januari een stevige 8,7% op vooruit. 

De Europese beurzen bleven daarentegen wat achter omdat 

de euro heel wat terrein won tegenover de dollar. De 

Europese exporteurs, nog altijd een zeer belangrijke 

groeicomponent van de meeste Europese economieën, 

krijgen het dan immers moeilijker om hun waren in het 

buitenland te slijten.  

Tijdens de eerste dagen van februari kwam het beursfeest 

echter abrupt ten einde en maakten winstnemingen zich 

meester van de markten. De aanleiding was de publicatie van 

het werkgelegenheidsrapport in de VS op vrijdag 2 februari. 

De loongroei bleek sterker dan verwacht waardoor de 

inflatieverwachting de hoogte inging en de vrees toenam dat 

centrale banken sneller dan verwacht hun monetaire beleid 

zullen terugschroeven.  

  

Deze hogere inflatieverwachting was al een tijdje aan het 

sluimeren en heeft ervoor gezorgd dat zowel in de VS als in 

Europa de rente op langlopend overheidspapier vrij stevig was 

opgelopen. De 10-jarige rente op Duits overheidspapier ging 

sinds begin dit jaar van 0,4% tot 0,7% en in de VS wipte 

dezelfde rente in een gelijkaardige tijdspanne van 2,4% tot 

2,8%. 

 

Tijdens de eerste dagen van februari waren de beursverliezen      

niet van de poes en in de VS viel de Dow Jones-index zelfs 

8,5% terug van zijn laatste hoogtepunt. Hiermee kwam abrupt 

een einde aan een lange periode zonder terugval van 5% of 

meer. Normaal vindt er gemiddeld om de 4 maanden een 

correctie plaats. Nu duurde het meer dan 14 maanden 

waardoor we haast vergaten dat dit bestond.  

 

De volatiliteit, die maanden onbestaande leek, is de voorbije 

dagen als een komeet de hoogte ingeschoten. De VIX wipte 

tot boven 35, een niveau dat we enkel gezien hebben in 2015 

(verkoopgolf aandelen), 2011 (Europese schuldcrisis), 2008 

(financiële crisis) en 2001 (9/11 en de daaropvolgende 

recessie). De kans is groot dat we terugkeren naar een 

normalisering van de volatiliteit. Een periode van extreem lage 

volatiliteit lijkt daarmee voorbij.  

Het zal er nu op aankomen om de rentevoeten en de inflatie 

goed op te volgen. Niettegenstaande de inflatie waarschijnlijk 

zal opveren, verwachten we dat de stijging eerder beperkt zal 

blijven, zeker in Europa. 



 

Februari 2018              
3 

We gaan er vanuit dat we niet in een berenmarkt zijn 

terechtgekomen. De recente verkoopgolf is eerder technisch 

van aard en werd vooral aangedreven door verschillende 

tradingstrategieën gebaseerd op algoritmen. Het feit dat alle 

sectoren zo goed als evenveel bijdroegen aan de val, is een 

teken aan de wand. De werkelijk gerealiseerde volatiliteit, die 

veel minder steeg, noteert bovendien op een aanvaardbaar 

niveau. 

Voorts blijven de macro-economische fundamenten zeer 

stevig en ligt de wereldwijde economische groei boven het 

trendgemiddelde. Het financiële stelsel is daarenboven goed 

gereguleerd terwijl de hefbomen veel minder groot zijn dan 

voorheen. Ten slotte bevindt de monetaire verstrakking van 

de Fed zich nog maar in de begin. Het gevaar is niet de 

dreiging van een recessie, maar een te rooskleurig scenario.  

 

Strategie 

Ondanks de recente verkoopgolf op de markten blijft het 

macro-economisch klimaat gunstig waardoor onze visie om 

aandelen te verkiezen boven obligaties overeind blijft.  

We blijven ondergewaardeerde regio’s, die cyclisch ook 

minder ver staan, zoals Europa, Japan en enkele opkomende 

landen overwegen. Voor de VS handhaven we onze neutrale 

visie. We hebben een duidelijke voorkeur voor aandelen 

boven bedrijfs- en overheidsobligaties. Deze laatste categorie 

is duur en de recente rentestijging sterkt ons hierin. 

Overheidsobligaties blijven we mijden gezien de richting van 

de rente (vooral in de VS). We zijn iets minder positief voor 

Europese bedrijfsobligaties, gezien de toegenomen spread. 

Toch blijven we algemeen optimistisch voor deze categorie. 

Hoogrentende obligaties genieten veel minder onze voorkeur 

zowel in de VS als in  Europa. Voor Amerikaans bedrijfspapier 

zijn we eerder neutraal rekening houdend met de hoge 

waarderingen en de verslechtering van de financiële ratio’s.  

Voor grondstoffen zijn we op korte termijn positiever 

geworden. De wereldwijde groeicyclus en de fundamenten 

pleiten momenteel in het voordeel van olie en industriële 

grondstoffen. Kanttekeningen kunnen echter worden 

geplaatst door de seizoeneffecten op olie en de aanpassing 

van productieverwachtingen voor industriële grondstoffen bij 

een stabilisatie van de dollar. De kaarten liggen er minder 

goed bij voor goud gezien de VS zich in een laat-cyclische 

fase bevindt en de verstrakking van het Fed-beleid. 

We blijven ondertussen ook positief voor absolute return 

beleggingen. Recente marktbewegingen zouden heel wat 

tradingopportuniteiten met zich moeten meebrengen.  

 

Aandelen Jan-18

Feb-18

Obligaties Jan-18

Feb-18

Grondstoffen Jan-18

Feb-18

Cash Jan-18

Feb-18

Absoluut rendement Jan-18

Feb-18

Activa allocatie

- +

Inhoudstafel 

 

Strategie 

Neutraal over Amerikaanse aandelen. Aantrekkelijk 

gewaardeerde regio’s krijgen voorkeur. Obligatiestrategie 

blijft gehandhaafd, net als de strategie rond beleggingen 

die absoluut rendement nastreven. 

Aandelen 

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 dollar. Positiever ten opzichte van 

industriële grondstoffen, zeker op korte termijn. 
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Aandelen 

 

De Amerikaanse aandelenmarkt kende een uitstekende 

maand januari: de S&P 500-index ging er in dollar met 5,6% 

op vooruit. Begin februari keerde het tij en kwamen stevige 

winstnemingen op gang, aangestuurd door oplopende rente 

en het aanwakkeren van de inflatieverwachtingen. Tijdens de 

eerste handelsdagen van februari verloor de S&P 500-index 

zo’n 8,50%.  

Hoewel de Amerikaanse economie zich in een laat-cyclische 

fase bevindt, zijn er geen tekenen van een dreigende 

recessie. De cijfers inzake werkgelegenheid, de huizenmarkt, 

het vertrouwen en de bedrijfsactiviteit blijven ondertussen 

gunstig evolueren. Het wordt wel uitkijken of bedrijven de 

huidige winstgroei zullen kunnen aanhouden. In het vierde 

kwartaal hebben alvast alle sectoren winstgroei laten 

optekenen. De leidende indicatoren geven m.a.w. aan dat het 

macro-economisch momentum op dit ogenblik positief blijft 

terwijl de nieuwe Fed-topman Powell de huidige monetaire 

politiek zal aanhouden. Er liggen weliswaar 3 à 4 

renteverhogingen in het verschiet maar hoe dan ook blijft de 

monetaire omgeving de economie ondersteunen. 

 

Maar deze positieve economische achtergrond is niet zonder 

gevaar. De economie bevindt zich immers in het laatste 

stadium van de hoogconjunctuur. De daling van de 

werkloosheid versnelt immers nog terwijl de inflatie sneller 

dan verwacht kan oplopen. De markt zou daarenboven veel 

gevoeliger kunnen reageren op een abruptere monetaire 

verstrakking van de Federal Reserve.  

 

De waardering van de Amerikaanse markten ligt ondanks de 

recente winstnemingen nog steeds op een historisch hoog 

niveau.  

De positie in Amerikaanse aandelen (in USD) wordt verlaagd 

naar neutraal. De potentiële risico’s, nu de Amerikaanse 

economie zich stilaan in het laatste stadium van de 

hoogconjunctuur bevindt, kunnen niet meer worden 

genegeerd.  

Voor Europese aandelen blijven we daarentegen positief 

ondersteund door de sterke economische groei in combinatie 

met een milde inflatie. Het groeiende beleggersoptimisme, het 

Europa Jan-18

Feb-18

VS Jan-18

Feb-18

Emerging Markets Jan-18

Feb-18

Azië Jan-18

Feb-18

Japan Jan-18

Feb-18

Aandelen

- +

Overzicht 

We zijn voor Amerikaanse aandelen (in USD-termen) 

neutraal geworden. Risico’s zijn toegenomen.   

Dankzij sterke economische groei blijven we positief 

gestemd voor Europese en Japanse aandelen.  

Optimisme rond opkomende markten blijft omwille van 

solide onderliggende groei. 
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aanhoudende soepele ECB-beleid en de aantrekkelijke 

waarderingen ondersteunen onze visie.  

De Europese markten konden de maand januari met winst 

afsluiten (MSCI Europa: +1,33%) Toch bleven ze ruim achter 

op andere regio’s omwille van de sterke euro die exporteurs 

parten beginnen te spelen.    

De sterke macro-economische fundamenten bevestigen voor 

2018 onze positieve vooruitzichten voor Europa. Het IMF 

heeft trouwens zijn wereldwijde groeivooruitzichten verhoogd 

van 3,7% tot 3,9% voornamelijk gedreven door de 

groeiversnelling in Europa en Japan. Daarenboven is de 

gemiddelde waardering van Europese aandelen nog altijd 

aantrekkelijk. Ondertussen blijft ook het soepele monetaire 

beleid van de ECB gehandhaafd niettegenstaande de centrale 

bank haar aankoopprogramma terugschroeft. 

Spanje, dat op een ratingverhoging kon rekenen, ontpopte 

zich sinds eind december tot de absolute winnaar in het 

europeloton. Op 23 januari kreeg het voor een 

obligatieplaatsing van 10 miljard euro voor maar liefst 43 

miljard euro aan biedingen binnen. Dit geeft aan dat het 

beleggersvertrouwen in Spanje aanzienlijk is toegenomen. 

Daarnaast bleven de Spaanse ECB-aankopen op peil terwijl 

die in andere landen terugvielen. Dit gaf een extra boost aan 

het land.  

 

Toch is het oppassen geblazen indien de aandelenmarkt 

verder zou dalen. Daarenboven zijn er in 2018 ook nog enkele 

politieke risico’s. In maart 2018 staan Italiaanse verkiezingen 

op het programma en voorlopig is er geen duidelijke 

meerderheid in zicht. Positief is wel dat de eurosceptische 

Vijfsterrenbeweging, één van de partijen die in de lift zit, haar 

dreigement om uit de eurozone te stappen heeft ingetrokken. 

Daarnaast zijn er de aanhoudende Brexit-onderhandelingen, 

die op elk moment voor een negatieve bijklank kunnen 

zorgen.   

 

We herbevestigen onze positieve visie op Japanse aandelen 

(in JPY) omwille van het economische herstelbeleid en de 

interessante waarderingen. En dit ondanks de verwachte 

groeivertraging van  1,7% in 2017 tot 1,3% dit jaar.  

De bedrijfswinsten blijven hoog dankzij de sterke vraag naar 

kapitaalgoederen terwijl export de belangrijkste steunpilaar 

van de Japanse groei blijft, ook al is de Japanse yen in januari 

met 3,2% ten opzichte van de dollar gestegen. Het soepele 

monetaire beleid van de Bank of Japan, die de komende 

maanden niet direct zal veranderen, zorgt ook nog steeds 

voor ruggesteun.  

De recente dooi in de relaties tussen Noord- en Zuid-Korea 

zou voor een consolidatie van het verbeterde Japanse 

consumentenvertrouwen moeten zorgen. Een gebrekkige 

loongroei zou de koopkracht echter lichtjes kunnen aantasten. 

Ondanks een verwachte toename van de inflatie (1% in 2018 

tegenover 0,6% in 2017) zal de negatieve impact op de reële 

lonen beperkt blijven.  

We behouden onze positieve outlook voor de wereldwijde 

opkomende markten en hebben een duidelijke voorkeur voor 

Azië en India. We zijn er van overtuigd dat India één van de 

sterkste prestaties in 2018 zal leveren. 

De ontluikende markten zetten in 2017 een duidelijke stap in 

de goede richting en trokken die lijn door in januari van 2018 

(MSCI EM +8,3% in januari).  

Er worden voor de grootste opkomende economieën zowel 

voor 2018 als 2019 sterke groeicijfers verwacht. China zal één 

van de belangrijkste groeimotoren blijven, zelfs al wordt 

verwacht dat haar groei wat zal afzwakken. De huidige 

waardering van de ontluikende markten is eerder goedkoop in 

vergelijking met die van de geïndustrialiseerde landen. De 

dollarzwakte kan op de prestatie wegen. 

Politieke risico’s blijven aanwezig omdat Amerika er mee 

dreigt om sommige handelsovereenkomsten te herzien. Als 

de grondstoffenprijzen daarnaast verder zouden stijgen dan 
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kan de groei in de opkomende landen wel wat vertragen. Dit 

risico is op korte termijn echter klein. 

Obligaties 

 

 

Tegenover Amerikaanse obligaties (in USD-termen) blijven 

we neutraal tot negatief. Papier van goede kwaliteit 

(investment grade) krijgt nog steeds onze voorkeur.  

De stijging van de rente sinds begin dit jaar (+45 basispunten 

voor de 10-jarige rente) sprong het meest in het oog. Deze 

toename vindt haar oorsprong hoofdzakelijk in hogere 

inflatieverwachtingen, al dan niet terecht. Verder kan een 

verslechtering van de Amerikaanse overheidsfinanciën door 

de belastinghervorming die eind 2017 werd goedgekeurd de 

rente doen oplopen. Er wordt verwacht dat het overheidstekort 

in 2019 tot 5% van het BBP zal toenemen.  

Ondanks de maturiteit van de huidige kredietcyclus en de 

vernauwing van de spreads bieden bedrijfsobligaties binnen 

het vastrentende segment nog altijd de beste vooruitzichten. 

Onze voorkeur gaat naar sectoren waar de spreads nog 

voldoende hoog zijn en die een goede cashflow kunnen 

voorleggen. De hoge waarderingen beperken evenwel het 

opwaarts potentieel. We verkiezen emittenten van hogere 

kwaliteit en kortere looptijden die beter zijn gepositioneerd 

wanneer de rente begint te stijgen.  

Het rendement op hoogrentend papier ligt nog steeds te laag 

in vergelijking met bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. De 

spreads zijn tegenover het vierde kwartaal zelfs lichtjes 

gedaald. Dit segment laten we dan ook liever links liggen.  

 

In Europa gaat onze voorkeur duidelijk naar aandelen boven 

obligaties. Binnen de categorie Europese obligaties blijven 

we vrij positief ten opzichte van bedrijfsobligaties van goede 

kwaliteit. De macro-economische omgeving en de mooie 

winstverwachtingen zullen dit marktsegment blijven 

ondersteunen, net als het lage renteklimaat trouwens. 

Overheidsobligaties blijven we mijden.  

Hoewel we in de eurozone een verdere stijging van de rente 

verwachten en de 10-jarige Duitse rente tegen het einde van 

het jaar naar 1% zien evolueren, rekenen we op korte termijn 

op een terugval. Tegenvallende inflatiecijfers en de 

bevestiging van het stappenplan door ECB-leden om de 

monetaire politiek te normaliseren zullen de kortere rentes 

opnieuw doen dalen en uiteindelijk de 10-jarige Duitse rente 

in maart naar 0,6% terugbrengen. In dit scenario zijn de 

huidige niveaus mooie instapmomenten waardoor we op 

tactische wijze positief worden voor overheidspapier uit de 

eurozone. Dit gegeven is ook gunstig voor bedrijfspapier van 

goede kwaliteit zodat we ook voor dit segment optimistisch 

zijn gestemd. 

Voor de langere termijn zijn de huidige rendementen op de 

meeste Europese overheidsobligaties niet aantrekkelijk en 

hebben nauwelijks marge bij rentestijgingen. Zolang de inflatie 

stabiliseert rond het huidige niveau ligt de rentegevoeligheid 

laag. Maar een toename in het inflatiecijfer kan op termijn tot 

een steilere rentecurve leiden.  

Jan-18

Feb-18

Jan-18

Feb-18

Jan-18

Feb-18

Jan-18

Feb-18

Jan-18

Feb-18

Jan-18

Feb-18

Obligaties

- +

Europese 

staatsobligaties

Europese 

bedrijfsobligaties

Europese 

hoogrentende 

obligaties 

Amerikaanse 

staatsobligaties

Amerikaanse 

bedrijfsobligaties

Amerikaanse 

hoogrentende 

obligaties 

Overzicht 

Amerikaanse obligaties: neutraal tot negatief. Voorkeur 

voor investment grade. Negatief tegenover staatspapier. 

Positief voor Europese bedrijfsobligaties, inflatie-gelinkte 

obligaties kunnen voor interessante diversificatie zorgen. 

Positief voor Europees staatsobligaties op korte termijn. 
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Inflatie-gelinkte obligaties kunnen tot slot een interessante 

diversificatie zijn. De verbeterde situatie op de arbeidsmarkt 

en duurdere energie kunnen in 2018 de inflatie aanwakkeren. 

We hebben een opportunistische houding en zijn op zoek om 

goedkoop in te stappen.  

Valuta & Grondstoffen 

 

We verwachten de komende jaren een stijging van de 

grondstoffenprijzen zowel voor landbouw- als industriële 

grondstoffen en verlaten dan ook onze eerdere negatieve 

visie. Enkel voor zink zijn we minder gunstig gestemd. De 

kaarten liggen ook minder goed voor goud gezien de VS zich 

in een laat-cyclische fase bevindt en de FED het beleid 

verstrakt.  

Wat de olieprijs betreft, herzien we onze positie voor de korte 

en middellange termijn van neutraal naar positief.  

De OPEC-landen hebben het olieaanbod stevig verminderd 

en zullen de daling van het aanbod aanhouden tot eind 2018. 

Dit heeft in een prijsstijging geresulteerd. Om aan de vraag te 

voldoen is de productie van schalieolie toegenomen. Door de 

recente prijsstijging zijn investeringen in schalieolie weer 

winstgevend geworden. De VS produceert nu meer dan 10 

miljoen vaten per dag en heeft hiermee het productieniveau 

van Rusland en Saoedi-Arabië bijgebeend. Dit kan een 

verdere opmars van de olieprijs temperen.  

Voor de Amerikaanse dollar op korte en middellange 

termijn (USD) wijzigen we ons advies naar negatief, voor de 

lange termijn was dit reeds het geval (ongewijzigd).  

De Amerikaanse regering lijkt zich geen zorgen te maken over 

de zwakte van de USD. Tijdens de afgelopen top in Davos liet 

de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, zich 

nog in die zin uit door te stellen dat ‘een zwakke USD goed is 

voor de Amerikaanse economie’. Deze uitspraak zorgde voor 

een verzwakking van de EUR/USD-verhouding boven 1,24 

(hoogste niveau voor de EUR in 3 jaar). Daarnaast is één van 

de ankerpunten van het Trump-beleid de concurrentiekracht 

van de Amerikaanse bedrijven op te krikken. Een zwakke 

dollar is dan mooi meegenomen en zou de Amerikaanse 

export een boost kunnen geven.   

Tegenover de Japanse yen (JPY) staan we neutraal tot 

negatief ten opzichte van de euro. De euro zou zijn sterke 

prestatie tegenover de munt moeten voortzetten. We 

verwachten niet dat de BoJ haar beleid zal aanpassen. 

De Chinese yuan (CNY) van haar kant blijven we 

overgewaardeerd vinden hoewel de munt recent wat 

wegzakte. De Noorse kroon (NOK) is vandaag 

ondergewaardeerd. We gaan ervan uit dat deze munt haar 

opmars in de eerste helft van dit jaar kan inzetten. 

USD Jan-18

Feb-18

GBP Jan-18

Feb-18

JPY Jan-18

Feb-18

CNY Jan-18

Feb-18

NOK Jan-18

Feb-18

Munten

- +

Overzicht 

We staan positiever tegenover grondstoffen. De olieprijs 

zien we verder oplopen. 

Voor de dollar zijn we negatief zowel op korte als op 

lange termijn. De Noorse kroon blijft interessant. 
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