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Voorwoord 
In juni draaide haast alles op de financiële markten rond 
internationale handel en de mogelijke belemmering ervan. Dit 
zorgde vooral op de aandelenmarkten voor verliezen. De 
doorbraak die veel indices op de grote beurzen leken te 
forceren, werd abrupt een halt toegeroepen. De voornaamste 
slachtoffers waren echter de opkomende landen. De MSCI 
Emerging Market-index zakte stevig weg en sinds haar 
hoogtepunt van het jaar (op 26/01) is het verlies al opgelopen 
tot een aanzienlijke 17% (muntverlies inbegrepen). Heel wat 
munten van de opkomende markten kregen er op de 
wisselmarkten van langs. Dit mag niet verbazen omdat deze 
landen economisch zeer afhankelijk zijn van de VS en 
vrijhandel hoog in het vaandel dragen. 

Nochtans zag het er geruime tijd naar uit dat het 
handelsconflict een stille dood zou sterven. Velen zagen de 
harde woorden van Trump als  spierballengerol en een manier 
om zijn achterban te sussen. Hij liet het evenwel niet rusten 
en zette midden juni via enkele gerichte tweets en uitspraken 
het ‘onaanvaardbare gedrag van enkele handelspartners’ 
weer bovenaan de agenda. Hij nam China volop in zijn vizier. 
Ook Europa lijkt niet te ontsnappen met de Europese auto-
industrie bovenaan de lijst. De getroffen landen laten zich 
evenmin onbetuigd en hebben tegenmaatregelen ingevoerd 
of bereiden die voor.  

 

Het spreekt voor zich dat een scenario met escalerende 
handelsconflicten voor geen enkele betrokkene goed is. Dat 
is althans wat de geschiedenis ons leert. De daling van de 
prijzen van industriële metalen en landbouwgrondstoffen 
spreken alvast boekdelen. Daarenboven is ook de globale 
groei, die de beurzen en de bedrijfswereld de afgelopen jaren 
flink hebben ondersteund, wat onder druk komen te staan.  

Ondanks het feit dat Europa voorlopig is kunnen ontsnappen 
aan de toorn van president Trump, betekent dit niet dat er 
binnen de Europese Unie geen katjes te geselen zijn. Nu de 

politieke onrust in Italië wat gaan liggen is, steekt ze op andere 
plaatsen in Europa de kop op. In Duitsland bijvoorbeeld 
wankelde bondskanselier Merkel door toedoen van de 
migratiecrisis. Als de Duitse regering zou vallen en de Duitse 
auto-industrie geconfronteerd zou worden met 
handelstarieven dan zou dit de grootste Europese economie 
geen goed doen.. Ook binnen de Europese Unie heeft de 
migratiecrisis  voor diepe breuklijnen gezorgd. Bovendien is er 
nog altijd de afhandeling van de Brexit die maar niet op 
kruissnelheid komt hoewel de zeer belangrijke EU-top van 
oktober steeds dichterbij komt. Werk aan de winkel in de 
zomermaanden!  

 

Binnenkort komt het resultatenseizoen in de VS weer op gang. 
De resultaten voor het tweede kwartaal zouden ongeveer 
even sterk moeten stijgen als in het eerste trimester (+24%). 
Sterke bedrijfscijfers zouden een uitstekende afleiding van 
alle andere perikelen kunnen worden. Zowel de ECB als de 
Federal Reserve hebben tijdens hun laatste meeting klare wijn 
geschonken wat hun monetaire beleid betreft. Verrassingen 
moeten uit deze hoek niet verwacht worden. De ECB gaat 
begin 2019 haar aankoopprogramma stopzetten terwijl de 
eerste renteverhoging ten vroegste in september 2019 mag 
worden verwacht. De Federal Reserve van zijn kant zal dit jaar 
naar alle waarschijnlijkheid nog twee keer de rente optrekken. 
In elk geval verwachten we dat het verschil in monetaire 
politiek op korte termijn de dollar zal blijven ondersteunen. 
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Aandelen 

 

 
De Amerikaanse aandelenmarkt hinkt momenteel op twee 
gedachten. Aan de ene kant blijft de winstgroei gezond en 
ogen de economische fundamenten sterk maar aan de 
andere kant neemt de kans op het ontsporen van het 
handelsconflict toe. De laatste twee weken hadden 
beleggers vooral oog voor dit laatste waardoor de S&P 500-
index de winsten van begin mei bijna volledig weer uit 
handen (+0,48% in juni en +1,67% sinds 1 januari) moest 
geven. 

De spanningen tussen China en de VS zijn de voorbije dagen 
weer opgelopen en op 6 juli zijn importtarieven op 34 miljard 
USD aan Chinese producten van kracht gegaan. China 
kondigde tegenmaatregelen aan en heeft een 25%-tarief 
ingevoerd op sommige Amerikaanse producten. Het valt af te 
wachten of de twee grootmachten het op de spits willen 
drijven. In elk geval is het twijfelachtig of de Chinezen hun 
groei, vooral op het vlak van hoogtechnologische producten, 
op de helling willen zetten.  

Sommige marktwaarnemers vrezen daarenboven dat de 
Amerikaanse economie op middellange termijn in een 
recessie zal belanden. Historisch gezien wijzen hogere 
werkloosheid, een omgekeerde rentecurve en een daling van 
de huizenverkoop op een nakende recessie. Afgaande op 
deze drie elementen is een recessie vandaag hoogst 
onwaarschijnlijk. De werkloosheid bevindt zich op een 
dieptepunt, de rentecurve is vrij plat en de verkoop van nieuwe 
huizen bereikte na de recente expansie een piek.  

 

We kunnen er niet omheen dat de Amerikaanse economie en 
het ondernemersvertrouwen solide blijft.  
Belastinghervormingen bezorgen de winstgroei van de 
bedrijven een extra duw. Voor het tweede halfjaar van 2018 
wordt een economische groei van 3% verwacht terwijl de 
winstgroei per aandeel voor Q2 niet ver van die van Q1 
(+24%) zou moeten uitkomen.  

We behouden bijgevolg ons positief standpunt voor 
Amerikaanse aandelen. We achten het niet onmogelijk dat de 
S&P 500-index later dit jaar nieuwe hoogtepunten neerzet.  

Voor Europese aandelen zijn we nog steeds positief maar 
onze voorzichtigheid blijft behouden, zeker gezien de 
toegenomen geopolitieke risico’s.  

De Europese aandelenmarkten zijn de laatste weken 
teruggevallen waardoor de waardering is afgebrokkeld. Met 
een gemiddelde k/w van 15,8 en koers/boekwaarde van 1,81 
ligt de waardering lager dan het gemiddelde dat tussen 2010-
2018 gold. Voorts blijft de economische groei vrij robuust 
(groeiverwachting voor 2018 bedraagt een niet onaardige 
2,2%), hoewel ze begin dit jaar toch wat aan vaart heeft 
moeten minderen. De heropleving van de economische 
surprise index doet evenwel meer verhopen, zeker nu de euro 
flink terrein heeft moeten prijsgeven en de concurrentiekracht 
van de eurozone heeft opgekrikt. 

De geopolitieke risico’s werpen echter een donkere schaduw 
op de economische vooruitzichten. In Europa is de politieke 
instabiliteit recent toegenomen. De opstoot van het populisme 
is daar niet vreemd aan. In Duitsland staat de coalitie van 
Merkel onder druk omdat er geen ideale oplossing op het vlak 
van migratie kan worden gevonden. Ook binnen de EU neemt 
de onenigheid rond dit thema alsmaar toe.  

 

Europa Jun-18

Jul-18

VS Jun-18

Jul-18

Opkomende markten Jun-18

Jul-18

Azïe Jun-18

Jul-18

Japan Jun-18

Jul-18

- +

Overzicht 

Voor de korte termijn blijven we positief voor 
Amerikaanse aandelen.  

Binnen de ondergewaardeerde regio’s zijn we enkel nog 
koper van Europese aandelen. Tegenover Japan staan 
we nu neutraal en ten opzichte van opkomende landen 
lichtjes negatief. 



 

Juli 2018              
4 

Voor Japanse aandelen zijn we overgeschakeld naar een 
neutrale visie. De Japanse aandelenmarkt ging er sinds 
midden juni, vooral door toedoen van de handelsperikelen, op 
achteruit. Bovendien vertraagt de Japanse economie vroeger 
dan voorzien en zijn de groeivooruitzichten voor 2018 
neerwaarts herzien tot 1,1%. In het laatste Tankan-rapport 
van de Japanse centrale bank ging tevens het vertrouwen van 
de productie-industrie erop achteruit. Desondanks blijft de 
gemiddelde waardering met een koers/winst verhouding van 
17 en een koers/boekwaarde van 1,81 meer dan 
aanvaardbaar.  

Voor de opkomende markten schakelen we over naar een 
licht negatieve visie en gommen we onze voorkeur voor 
Aziatische economieën weg.  

Het moge duidelijk zijn dat de momenteel escalerende 
handelsoorlog geen goede zaak is voor China en de meeste 
Aziatische economieën omdat ze direct en indirect zeer 
afhankelijk zijn van de VS. Het komt des te ongelegen omdat 
de Chinese economie aan het vertragen is. De forse terugval 
van de Chinese Surprise index is daarvan getuige. 
Aanhoudende handelsperikelen kunnen het groeipotentieel 
van deze landen ondermijnen. Een akkoord tussen beide 
grootmachten is een voorwaarde om de opkomende landen 
te doen heropleven. Zo ver zijn we evenwel nog niet. 

Obligaties 

 

 

 

Voor wat betreft Europese obligaties blijven we negatief met 
uitzondering voor Italiaanse staatsobligaties die nog steeds 
een aantrekkelijk rendement bieden. De meeste risico’s zijn 
fel teruggevallen. Voor obligaties met een sterke 
kredietwaardigheid (investment grade) houden we onze 
neutrale houding aan.  

Europese overheidsobligaties zijn niet interessant omdat de 
rentevergoeding te laag ligt. Op korte termijn moet ook niet 
meteen op hogere rentes worden gerekend. De ECB zal 
immers pas in het eerste kwartaal van 2019 zijn 
inkoopprogramma volledig stopzetten. Pas dan kan er wat 
opwaartse druk op de langetermijnrente ontstaan. De eerste 
renteverhogingen worden pas na de zomer van 2019 
verwacht. 

Voor Italiaans staatspapier zien we wel een opportuniteit door 
de angst die nog altijd als een waas rond het land hangt. Het 
verschil tussen Italiaans en Duits staatspapier met een looptijd 
van 10 jaar bedraagt vandaag een ruime 235 basispunten. 
Nochtans zijn de risico’s op Italië, die in mei precies voor de 
forse renteverschillen hebben gezorgd, fel geminderd. Ten 
eerste is de kans op nieuwe verkiezingen in Italië serieus 
afgenomen. Ten tweede maakt het land geen aanstalten meer 
om de Europese Unie te verlaten. Het enige overblijvende 
risico is de politieke onenigheid over de verdere toename van 
het overheidstekort. Die hoge rentevergoeding is een mooie 
kans om Italiaans staatspapier op te pikken. 

Ten opzichte van bedrijfsobligaties van goede kwaliteit 
(Investment Grade) blijven we neutraal. Door de verdere 
toename van de spreads zien we wel opportuniteiten voor 
gespecialiseerde beheerders om de juiste emittenten en 
looptijden te selecteren.  

Wat hoogrentend bedrijfspapier betreft blijven we negatief. Dit 
segment is overgewaardeerd en trok de voorbije jaren door de 

Overzicht 

Europees en Amerikaans staatspapier blijven we mijden 
omwille van lage rentes in Europa en een groot risico op 
renteverhogingen in de VS. 

We blijven neutraal tegenover Europese en 
Amerikaanse bedrijfsobligaties met een hoge 
kredietwaardigheid. Hoogrentende obligaties mijden we 
omdat het risico te weinig wordt vergoed. 

We vinden Italiaanse overheidsobligaties interessant en 
in de VS zijn Senior Loans een aantrekkelijk alternatief. 
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zeer lage rentes in andere obligatiesegmenten veel beleggers 
aan die er niet thuishoren.  

Amerikaanse obligaties blijven we onderwegen. Op 
kortlopend papier kan de Fed mogelijk voor extra druk zorgen 
als de economie zou oververhitten en de centrale bank in 
2018 met meer dan de 2 verwachte renteverhogingen zou 
uitpakken. Het renteverschil tussen kortlopend (2 jaar) en  
langlopend papier (10 jaar) bedraagt slechts 35 basispunten. 
Het loont met andere woorden ook niet de moeite om zich 
verder op de rentecurve te positioneren omdat het extra 
renterisico op de langere looptijd niet voldoende wordt 
vergoed.  

Voor bedrijfspapier van hoge kwaliteit herhalen we onze 
neutrale houding. Het rendement ligt over het algemeen zeer 
laag, een teken dat de economie gezond is en er nauwelijks 
bedrijven zijn die hun financiële verplichtingen niet kunnen 
nakomen.  

Voor hoogrentende bedrijfsobligaties blijven we negatief. De 
spreads zijn zeer laag waardoor er weinig extra rendement te 
rapen valt. Dit marktsegment vertoont bovendien een 
asymmetrisch risicoprofiel: we verwachten niet meteen een 
toename van het aantal wanbetalers maar als dat toch zou 
gebeuren, kunnen de verliezen erg hoog oplopen.  

Senior loans (bankleningen aan bedrijven) zijn in de huidige 
laat-cyclische marktomgeving aantrekkelijke alternatieven 
voor gewone obligaties en zorgen voor extra rendement 
hoewel ze een lager risicoprofiel hebben dan hoogrentende 
obligaties. Ze zijn meestal gedekt door activa van hoge 
kwaliteit en hebben bij een faillissement voorrang op andere 
schuldeisers. Voorts hebben ze een veel kleiner duratie risico 
omdat deze leningen voor het grootste stuk variabele 
rentevoeten hebben (geen overbodige luxe in een stijgende 
rente-omgeving). Het enige minpunt is dat ze moeilijker te 
verhandelen zijn.  

Valuta & Grondstoffen 

 

Ons standpunt tegenover de Amerikaanse dollar (USD) is 
niet gewijzigd: op korte termijn staan we positief tegenover de 
munt maar op lange termijn zien we de greenback in waarde 
terugvallen. 

De voorbije maand bewoog de EUR/USD-verhouding zich 
tussen 1,15 en 1,18. Op korte termijn verwachten we dat de 
dollar garen zal blijven spinnen bij het verschil in monetaire 
politiek tussen de twee centrale banken. De Federal Reserve 
gaat de rente verder verhogen terwijl de Europese Centrale 
Bank ingrepen voor zich blijft uitschuiven. Het is natuurlijk 
altijd mogelijk dat de Fed meer zal verstrakken dan de markt 
verwacht en de dollar een extra boost zal geven.   

Op middellange termijn (tweede helft van 2019) zullen de 
rollen worden omgedraaid waardoor de Europese 
eenheidsmunt beter in de markt zal liggen en zich zal kunnen 
herpakken.  

Tegenover het Britse pond staan we op korte termijn 
neutraal omdat er twee tegengestelde krachten aan het werk 
zijn. Enerzijds wordt het stilaan ‘money time’ voor Brexit want 
in oktober moeten tijdens een Europese top belangrijke 
knopen worden doorgehakt. Aangezien er nog veel zaken 
moeten worden uitgeklaard, verwachten we dat de 
zenuwachtigheid zal toenemen hetgeen op de munt kan 
wegen. Anderzijds zal de Bank of England waarschijnlijk haar 
rente verhogen in augustus of september hetgeen het pond 

Overzicht 

Voor de Amerikaanse dollar blijven we positief op de 
korte termijn. Op middellange termijn rekenen we op een 
terugval. 

Neutraal voor olie en goud. 

Lot van industriële metalen en landbouwgrondstoffen 
hangt af van verdere verloop van handelsconflicten. 
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een hart onder de riem zal steken. Op middellange termijn 
staan we daarentegen positief tegenover het pond. We gaan 
er immers vanuit dat de twee partijen een oplossing zullen 
vinden voor een zogenaamde ‘soft-Brexit’. Eenmaal dit 
duidelijk wordt, zien we het pond herstellen van de zware 
terugval die het de voorbije twee jaar heeft ondergaan.  

De meest opmerkelijke beweging op de wisselmarkten kwam 
de voorbije maand op naam van munten uit de opkomende 
landen. De meeste munten kregen rake klappen tegenover 
de dollar. Een handelsoorlog, een sterkere dollar en een 
hogere rente in de VS zijn elementen die deze landen kunnen 
missen als kiespijn. Het mag niet uit het oog worden verloren 
dat de opkomende landen veel sterker staan dan 10 jaar 
geleden (onafhankelijke centrale banken, minder 
afhankelijkheid van schulden in USD en meer handel tussen 
EM-landen zelf). Als de handelsproblemen zouden 
wegebben, dan behoort een rally van deze munten zeker tot 
de mogelijkheden. 

Tegenover olie wijzigen we onze neutrale houding niet. 
Enerzijds is er wat neerwaartse druk aan de vraagkant. De 
Chinese economie vertraagt terwijl de huidige 
handelsstrubbelingen kunnen uitmonden in een lagere vraag 
naar olie. Anderzijds lijkt de OPEC aan de aanbodzijde alles 
onder controle te hebben. Enkele grote producenten met 
Saoedi-Arabië op kop hebben aangegeven het verloren 
aanbod van Venezuela en Iran te zullen opvangen. We zijn 
ervan overtuigd dat OPEC weinig redenen heeft om olie 
boven een niveau van 80 USD per vat te sturen omdat hogere 
prijzen zouden kunnen inhakken op de vraag.  

 

Opvallend is dat de vrees voor een handelsoorlog zwaar 
weegt op industriële metalen, zoals onder meer aluminium 
en staal, en landbouwgrondstoffen zoals soja, maïs en 
graan. Al deze grondstoffen hebben veel te verliezen bij 
hogere handelsbelemmeringen omdat dit de vraag ernaar zal 
beknotten.  

 

Voor goud blijven we eveneens neutraal. Gezien de sterke 
economische fundamenten moet niet op een sterke beweging 
van het edelmetaal worden gerekend. Een beperkte positie in 
goud als indekking tegen een verdere escalatie van de 
handelsconflicten zien we wel als zinvol.  
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