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Voorwoord 
Wie gehoopt had op een rustige meimaand was er aan voor de 
moeite. De obligatie- en aandelenmarkten gingen regelmatig alle 
kanten uit omwille van de politieke instabiliteit in Italië. Italië is 
nooit een toonbeeld van politieke stabiliteit geweest, maar de 
aanstelling van een regering met eurosceptici en populisten kunnen 
de cohesie van de eurozone verzwakken. De euro kreeg klappen, de 
Italiaanse rente schoot als een komeet de hoogte in terwijl Italiaanse 
aandelen massaal verkocht werden. De gevolgen sijpelden door naar 
de rest van het Europese continent waar vooral de financiële sector 
onder druk kwam omdat veel instellingen Italiaans papier in de 
boeken hebben staan. 

 

Naar het einde van de maand toe keerde een relatieve rust terug en 
herstelden de aandelenmarkten zich. Ook op de obligatiemarkt ebde 
de spanning weg hoewel de hogere rentespreads niet meteen 
verdwenen. Ook de ECB liet zich niet uit haar lood slaan en 
hoofdeconoom Peter Praet bevestigde de algemene intenties om het 
APP aankoopprogramma (en extra stimulering van de Europese 
economie) eind dit jaar stop te zetten. De volgende ECB-vergadering 
moet duidelijkheid brengen. 

De sterkste prestatie werd neergezet door de Amerikaanse beurs: de 
technologierijke Nasdaq-index zette eind mei zelfs een nieuw record 
neer. Enkele maanden terug werden de zogenaamde FAANG-
aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) nog 
afgeserveerd maar dat bleek een misrekening. De Amerikaanse 
economie blijft immers hoge toppen scheren met een 
werkloosheidsgraad op het laagste niveau sinds 2000, een sterke 
huizenmarkt en effecten van de belastingverlaging die volop in de 
kaart van het bedrijfsleven spelen. Het ziet er naar uit dat de Federal 
Reserve dit jaar nog 3 renteverhogingen zal doorvoeren. De sterke 
Amerikaanse economie ondersteunde wederom de dollar waardoor 
heel wat munten tegenover de greenback in het zand beten.  

Dat president Donald Trump af en toe wild om zich heen schopte, 
vooral op het vlak van handel, leek beleggers minder te kunnen 
deren, zeker nu een handelsconflict met economische grootmacht 
China lijkt te zijn ontmijnd. Dit betekent echter niet dat de 
handelsperikelen met Europa en andere landen zoals Canada en 
Mexico van de baan zijn. 

 

Voor de opkomende markten was het wederom een zwakke maand 
en de verliezen stapelden zich verder op. De hogere Amerikaanse 
rente en sterkere dollar deden veel beleggers richting de VS trekken 
waardoor de opkomende landen kapitaal zagen wegvloeien. 
Daarenboven ging het in verschillende landen zoals Turkije en 
Argentinië van kwaad naar erger. De gevolgen lieten zich gevoelen  
op het hele universum van opkomende landen.  

De komende weken wordt het uitkijken wat de Fed en de ECB zullen 
doen, of de beurzen hun recente herstel zullen kunnen doorzetten en 
hoe de relatie tussen Donald Trump en enkele van zijn 
handelspartners zal verlopen. De Amerikaanse president lijkt niet 
van plan zich naar de achtergrond te laten drummen. Ook de onrust 
rond Italië kan zomaar weer ten tonele verschijnen. En wat met de 
groeimarkten, nu ook Brazilië onder vuur is komen te liggen. Het 
blijven spannende tijden. 

 

 

 

 

Aandelen 
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Ondanks de sterke start kon de Amerikaanse aandelenmarkt de 
opmars niet verderzetten. De aanhoudende sterkte van de dollar, 
vraagtekens rond het uitbreken van een handelsoorlog en de 
Italiaanse perikelen zorgden voor tegenwind. Op maandbasis boekte 
de S&P-index uiteindelijk toch nog een winst van 2,2%. Juni begon 
nota bene wederom voortvarend. 

We drijven ons positief standpunt ten opzichte van Amerikaanse 
aandelen verder op en hebben daar verschillende redenen voor. Het 
zou ons bovendien niet verbazen als de S&P-index in 2018 nieuwe 
hoogtepunten neerzet. 

Ten eerste blijft de Amerikaanse economie het uitstekend doen 
terwijl de belastinghervormingen de winstgroei ondersteunen. Het 
ondernemersvertrouwen zit weer in de lift. Met een JPM Global 
Composite PMI-index die in mei is gestegen tot een niveau van 54, 
wat duidt op een stevige expansie (boven de 50), komt de index in 
de buurt van het topniveau van begin 2018.  

Ten tweede lieten de Amerikaanse bedrijven een indrukwekkende 
winstgroei van 28% in Q1 optekenen waardoor de verwachtingen 
naar de prullenmand werden verwezen.  

Ten derde ziet het er niet naar uit dat er een handelsoorlog met China 
zit aan te komen. China heeft aangegeven het handelstekort te willen 
verkleinen door meer Amerikaanse producten (landbouw en 
energie) in te voeren en de toegang tot de Chinese markt te 
vergemakkelijken. China is ook van plan om intellectuele rechten 
beter te beschermen. 

Ten slotte hebben Amerikaanse aandelen tot nu toe vrij onverschillig 
gereageerd op de talloze geopolitieke risico’s zoals het afblazen van 
de Iran-overeenkomst. Het is ook uitkijken naar de ontmoeting 
tussen president Trump en zijn evenknie uit Noord-Korea, Kim 
Jung-un.  

 

Er zijn ook andere factoren om in de gaten te houden zoals de 
evolutie van de inflatie. De inflatie en kerninflatie zoeken hogere 
regionen op. Het officiële inflatiecijfer voor de maand mei klokte af 
op 2,8%, flink hoger dan de doelstelling van de Fed. De kerninflatie 
( zonder de voeding en energie ) kwam uit op 2,2%. Dit blijft binnen 
de bandbreedte die de FED vooropstelt. Gezien de lage 
werkloosheidsgraad en de toename van het gemiddelde uurloon 
behoort een verdere toename tot de mogelijkheden. We verwachten 
dat de Fed haar monetaire normalisering zal verderzetten. We gaan 
ervan uit de centrale bank nog 3 renteverhogingen in 2018 zal 
doorvoeren waarvan de eerste waarschijnlijk tijdens de volgende 
Fed-vergadering op 13 juni zal beslist worden.  

Gemiddeld noteren Amerikaanse aandelen tegen een koers/winst-
verhouding van 20,7, ruim boven het langetermijngemiddelde van 
17,5 en een koers/boekwaarde van 3,27, terwijl het gemiddelde 2,57 
bedraagt. Maar het is niet omdat Amerikaanse aandelen duur zijn dat 
ze niet mogen worden gekocht. Ze kunnen immers voor een langere 
periode duur blijven. 

 

Voor Europese aandelen zijn we nog steeds positief maar onze 
voorzichtigheid blijft behouden. Europese aandelen blijven met een 
k/w van 15,9 hoe dan ook aantrekkelijk geprijsd. Het zal er de 
komende weken en maanden op aankomen de juiste sectoren en 
aandelen te selecteren. 

Sinds begin dit jaar vertraagt de Europese groei. De zwakte is vooral 
ingegeven door tijdelijke elementen zoals de hogere olieprijs, 
geopolitieke onzekerheid en interne politieke strubbelingen. De 
economische fundamenten zijn volgens ons niet aangetast: de 
macro-economische omgeving blijft vrij solide. We denken 
trouwens dat de Europese economie nog niet al haar potentieel heeft 
opgebruikt.  

Overzicht 

Amerikaanse aandelen genieten onze voorkeur gezien het 
positieve momentum. 

We blijven goedkoper gewaardeerde regio’s, waar de 
economische cyclus minder ver gevorderd is zoals Europa, 
Japan en bepaalde opkomende landen, lichtjes overwegen 
maar blijven toch voorzichtig. 
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Positief was alvast de daling van de euro tegenover de Amerikaanse 
dollar. Een zwakkere euro zal de Europese export ondersteunen en 
de concurrentiekracht van het Oude Continent verbeteren. Op de 
lange termijn rekenen we echter niet op een verdere verzwakking 
van de Europese eenheidsmunt. 

Mogelijke pretbedervers kunnen Italië en Spanje zijn. Het ziet er 
naar uit dat beide landen de budgettaire teugels zullen laten vieren 
en voor extra marktturbulentie kunnen zorgen nadat in beide landen 
een nieuwe regering geïnstalleerd werd. Ook een verdere escalatie 
van het handelsconflict met de VS kan roet in het eten gooien. In dit 
laatste geval zullen vooral Duitsland en Frankrijk getroffen worden.   

Ondertussen blijven de inflatiecijfers met een kerninflatie van 
slechts 1,1%, ontgoochelen. De ECB bevestigde bij monde van 
hoofdeconoom Peter Praet evenwel haar intenties om het APP 
aankoopprogramma tegen eind dit jaar stop te zetten. De volgende 
vergadering van 14 juni zal meer duidelijkheid brengen over de 
aankoopvolumes in het vierde kwartaal en de concrete plannen en 
modaliteiten vanaf begin volgend jaar. 

Voor Japanse aandelen (in JPY) blijven we voorzichtig positief 
omwille van de aantrekkelijke waardering. Vorige maand verloor de 
Nikkei weliswaar 1,1% maar een sterkere Yen zorgde toch nog voor 
een winst van 2,9%. De Japanse munt blijkt een uitstekende 
vluchtmunt te zijn wanneer een storm de kop op steekt. De 
vooruitzichten voor de Japanse economie blijven er goed uitzien 
dankzij de sterke huizen- en arbeidsmarkt. Het herstel van de 
industriële sector kwam wel wat lager uit dan verwacht. Desondanks 
blijft het ondernemersvertrouwen hoog.  

De opkomende markten noteerden in mei opnieuw een verlies, 
namelijk 3,75% in USD. Hiermee zetten ze de daling verder die al 
sinds februari aan de gang is. Vorige maand werden ze getroffen 
door de opmars van de Amerikaanse dollar, de geopolitieke 
instabiliteit en de stijgende olieprijs.  

Door de hogere volatiliteit hebben we ons standpunt wat 
bijgeschaafd en zijn we enkel nog lichtjes positief voor dit 
marktsegment. De economische groei blijft weliswaar vrij stevig 
maar zou later dit jaar wellicht afkoelen gezien de aanzienlijke 
daling van de Surprise index in de maand mei. Bemoedigend is 

alvast dat het handelsconflict tussen de VS en China niet op de spits 
wordt gedreven. 

Obligaties 

 

 

In de maand mei trokken de Europese obligatiemarkten bijna alle 
aandacht naar zich toe. Het meest in het oog springende feit was de 
forse toename van de spreads ( renteverschil ) tussen Italiaans en 
Duits overheidspapier door de onzekerheid die rond de Italiaanse 
politiek hing. Ook overheidsobligaties van andere Europese landen 
uit de periferie, met name Spanje en Portugal, maakten een slechte 
beurt.  

De toegenomen spreads op obligaties uit de periferie bieden op het 
eerste zicht een mooie instapgelegenheid. De economische 
fundamentals zijn nog steeds in tact maar de toename is eerder 
ingegeven uit vrees voor nefaste beslissingen die de nieuwe 
regeringspartijen zouden kunnen nemen. Vanuit opportunistisch 
standpunt kan een positie ingenomen worden, maar men mag de 
volatiliteit die ermee gepaard kan gaan niet onderschatten.  
Tegenover overheidspapier van de andere Europese landen blijven 
we negatief gestemd. Het verschil met Duits staatspapier is immers 
te klein en de rentevergoeding te laag.   

Overzicht 

Hoogrentende obligaties in de VS en vooral in Europa kunnen 
best gemeden worden omdat het risico te weinig wordt 
vergoed.  

We blijven Europees en Amerikaans staatspapier mijden. We 
blijven neutraal tegenover Europese  en Amerikaanse 
bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid..  
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(Slide uit presentatie Peter Praet op 6 juni 2018) 

Het is ook uitkijken wat de Europese Centrale Bank op 14 juni bij 
haar volgende vergadering, die in de Letse hoofdstad Riga 
plaatsvindt, gaat doen. Algemeen wordt verwacht dat de stopzetting 
van het aankoopprogramma vanaf begin 2019 zal worden bevestigd. 
De eerste renteverhogingen worden pas een hele tijd daarna 
verwacht met een voorlopige consensus op +10bp in juli en +20bp 
tegen het einde van 2019. 

Voor hoogrentend bedrijfspapier versterken we ons negatief 
standpunt. Dit segment is peperduur en heeft nauwelijks opwaarts 
potentieel terwijl het dalingspotentieel enorm is indien de spread zou  
toenemen. Ten opzichte van bedrijfsobligaties van goede kwaliteit 
(investment grade) blijven we neutraal. Door de lichte toename van 
de spreads bij dit type van obligaties zien we wel opportuniteiten 
voor gespecialiseerde beheerders om de juiste emittenten en het 
juiste papier te selecteren.  

 

Wat Amerikaanse obligaties (in USD-termen) betreft verandert er 
niets: we zijn nog steeds neutraal tot negatief. Papier van goede 
kwaliteit (investment grade) blijft onze voorkeur wegdragen terwijl 
senior loans een alternatief kunnen zijn.  

Er is duidelijk opwaartse druk op de rente, aangezien de Fed haar 
monetaire normalisatie, rekening houdend met de toenemende 
inflatie, meer dan waarschijnlijk zal handhaven. We blijven dan ook 

negatief voor overheidspapier. Ondertussen zet de vervlakking van 
de rentecurve zich voort en neemt het verschil tussen de rente op 2, 
5 en 10 jaar verder af. De 10-jarige rente ging in mei nog gezwind 
boven de 3% maar uiteindelijk kon ze zich niet handhaven en viel ze 
terug. Tegen het huidige niveau is de Amerikaanse rente wel veel 
aantrekkelijker dan in Europa en de opkomende landen. Algemeen 
wordt verwacht dat de 10-jarige rente tegen eind 2018 op 3,30% 
staat en de 2-jarige op 3,05%.  

Ook voor hoogrentende bedrijfsobligaties behouden we onze 
negatieve visie omdat het hogere kredietrisico te weinig wordt 
vergoed. Voor bedrijfspapier van hoge kwaliteit herhalen we onze 
neutrale houding. Hoewel de positieve economische 
groeivooruitzichten en de solide macro-fundamenten voor een 
gunstig klimaat zorgen, vinden we, over het algemeen, het 
rendement niet aantrekkelijk genoeg.  

Senior loans (niet-achtergestelde leningen), die vaak gedekt zijn 
door activa van hoge kwaliteit zijn aantrekkelijk en profiteren van 
de stijgende rente op korte termijn. Het huidig rendement bedraagt 
meer dan 6% terwijl het percentage wanbetalers zeer laag ligt (rond 
de 2%). 

Valuta & Grondstoffen 

 

Op korte termijn houden we onze positieve houding tegenover de 
Amerikaanse dollar (USD) aan maar op lange termijn blijven we 
negatief. 

Tijdens de maand mei hield de daling van de euro tegenover de 
dollar aan en zakte de euro zelfs even tot 1,15. Op economisch en 
monetair vlak ligt Europa nog steeds achterop ten opzichte van de 
VS. De Italiaanse perikelen voedden  de eurozwakte.  

Op korte termijn heeft de dollar nog steeds de wind in de zeilen. De 
Federal Reserve zal naar alle waarschijnlijkheid op haar volgende 
vergadering van 13 juni de rente verhogen terwijl dit bij de ECB nog 

USD May-18

Jun-18

GBP May-18

Jun-18

JPY May-18

Jun-18

Olie May-18

Jun-18

Goud May-18

Jun-18

- +

Overzicht 

Voor de Amerikaanse dollar zijn we positief op de korte 
termijn maar negatief op de lange termijn. 

Neutraal voor olie en goud op de korte termijn. 
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lang niet aan de orde is. De Europese inflatie blijft laag en er moet 
niet meteen op een verdere heropleving worden gerekend. 

 

Voor de lange termijn (tweede helft van 2019) behouden we onze 
negatieve visie op de greenback. Vanaf een bepaald ogenblik zal de 
rentespread gedicht worden door een Europese economie die op 
kruissnelheid komt en in functie daarvan een bijgesteld monetair 
beleid. Hierdoor kan de dollar lager. Daarnaast kunnen een 
toenemend tekort op de handelsbalans en de hogere 
overheidstekorten eveneens voor neerwaartse druk zorgen. 

We blijven neutraal voor de Japanse yen (JPY) tegenover de euro 
hoewel de vooruitzichten op langere termijn eerder gunstig zijn. De 
hogere volatiliteit op de aandelenmarkten gecombineerd met 
geopolitieke risico’s kunnen de yen, die als een veilige haven wordt 
gezien, een handje helpen. De Japanse centrale bank van haar kant 
zal haar monetaire politiek in 2018 ondertussen niet wijzigen. Pas 
vanaf 2019 wordt een eventuele normalisering van het monetaire 
beleid verwacht. 

De olieprijs breidde in mei een verlengstuk aan haar opmars maar 
naar het einde van de maand viel ze terug toen het duidelijk werd dat 
Saoedi-Arabië en Rusland waarschijnlijk hun output zullen 
verhogen om het verminderde aanbod uit Iran en Venezuela op te 
vangen. Op korte termijn zijn we neutraal voor het zwarte goud. De 
vraag zit in de lift terwijl de aanbodverhoging waarschijnlijk op de 
volgende OPEC-meeting van 22 juni zal worden bevestigd. Op de 
lange termijn verwachten we eerder neerwaartse druk op de olieprijs 
door technologische vernieuwing van de productie van schalie-olie 
en duurzame energiebronnen. 

 

Voor goud blijven we op korte termijn neutraal. Gezien de sterke 
economische fundamenten moet niet op forse bewegingen van het 

edelmetaal worden gerekend. In een gediversifieerde portefeuille 
mag er nog steeds een beperkte positie in goud worden opgenomen, 
als verzekering tegen een onverwachte gebeurtenis. 
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 De Merit Capital macro-economische visie is een uitgave van Merit Capital, www.meritcapital.eu. Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze 
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aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. Merit Capital geeft 
echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publica¬ties. De redactie kan niet 
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