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TERUGBLIK: THE BULL & THE BEAR
2018 zal de statistieken ingaan als het slechtste beursjaar
sinds 2008. Bovendien speelde het effect van de
diversificatie niet of nauwelijks. Alle activaklassen scoorden
negatief. Wereldwijd doken zowel aandelen, obligaties,
grondstoffen, goud als beursgenoteerd vastgoed samen in
het rood. Het jaar startte nochtans vrij rooskleurig. De
marktconsensus ging uit van een verderzetting van de
stierenmarkt gedragen door een stevige groei van de
bedrijfswinsten. In het laatste kwartaal sloeg het positief
sentiment echter in razendsnel tempo om.
Boosdoeners voor dit slabbakkende sentiment zijn:
 De Chinese economie vertraagt aan een sneller
tempo dan de officiële overheidscijfers laten
uitschijnen. De beurzen van Shanghai en Shenzhen
verloren intussen meer dan 30%.
 Onzekerheid omtrent de handelsrelaties tussen
Amerika en China bleef het ganse jaar aanslepen.
 Europese groei-indicatoren vertragen. De Chinese
groeivertraging en Italiaanse perikelen omtrent het
toekomstige begrotingstekort wegen op de
beurskoersen. De Duitse auto-industrie ziet af en in
Frankrijk breekt sociale onrust uit.
 De onzekere afloop van de Brexit weegt op het
beurssentiment.
 In een aantal bubbel-economieën starten de
extreem dure huizenmarkten eindelijk een
correctie. Vastgoedzwakte steekt de kop op in
Canada, Zweden, Hong Kong, Australië en NieuwZeeland. Chinees vastgoed ontsnapt voorlopig deze
dans.
 Een wereldwijde groeivertraging en een
overaanbod doen de olieprijzen naar beneden
tuimelen.
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In een zwakke beursomgeving focussen de meeste
beleggers zich hoofdzakelijk op de negatieve
berichtgeving. Maar 2018 werd vanzelfsprekend ook
gekenmerkt door positieve economische factoren:
 De Amerikaanse groei blijft een stuwend
element in de wereldeconomie. Trumponomics
doet voorlopig zijn werk. De arbeidsmarkt is sterk
en de consument spendeert vlot.
 In Latijns-Amerika vonden heel wat verkiezingen
plaats met een marktgezinde uitkomst. In zowel
Mexico, Brazilië als Colombia verkiest men
leiders waarvan waarnemers oordelen dat ze
positieve
markthervormingen
kunnen
doorduwen. Ook in Argentinië is er beterschap
door de hulp van het IMF.
 Japan boekt onder invloed van Shinzo Abe een
gestage vooruitgang in de grote structurele
hervormingen. Corporate Governance regels
verplichten
bedrijven
om
beter
te
communiceren. De conglomeraat-cultuur wordt
stevig aangepakt waardoor bedrijven efficiënter
opereren in het belang van hun aandeelhouders.
Ook de productiviteit verbetert door de
invoering
van
meer
arbeidsflexibiliteit
(werktijden,uitzendkrachten, arbeidsimmigratie,
vrouwelijke werknemers).
 Onder de EU-leiders werd een duidelijke
consensus bereikt voor de uitbreiding van de
macht in het ESM-mechanisme (fonds die
Europese staten en banken kan steunen en
controleren). De geplande hervormingen inzake
een bankunie (deposito bescherming in alle
landen) en een Eurozone budget bleven uit.
Niettemin staat dit opnieuw op de agenda voor
de eerste helft van 2019. De plannen van
Emmanuel Macron blijven ambitieus en
broodnodig maar vereisen meer tijd.
 De forse daling van de olieprijzen is welgekomen
nieuws voor de wereldeconomie naar volgend
jaar toe. Dalende olieprijzen hebben een positief
effect op het consumptiepatroon van gezinnen
en de winstmarges van bedrijven.
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ECONOMISCHE GROEI
GLOBAL LEADING INDICATORS
United States
Eurozone
United Kingdom
Japan
China
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+++

2018 werd gekenmerkt door een wereldwijde vertraging
van de economische conjunctuur. De industriële productie
daalde begin dit jaar van 3,5% tot nu 2,6% (figuur 1).
FIGUUR 1. WERELDWIJDE INDUSTRIËLE PRODUCTIE

Bron: Merit Capital Macro Research

FIGUUR 2. AMERIKAANSE ISM INDEX

Bron: Merit Capital Macro Research

De Amerikaanse economie vervult voorlopig de rol van motor van de wereldeconomie. Tal van indicatoren wijzen nog
steeds op een positieve groei. De Amerikaanse consument spendeert fors en de arbeidsmarkt is hardnekkig sterk. Wel
zien we een terugval in de huizenmarkt omwille van de hogere hypotheekrentes. De jaarlijkse schuldaflossing van een
doorsnee gezin blijft niettemin beperkt en staat ver onder de niveaus van 2008. Ook de groei in het bedrijfsleven
vertraagt, maar de meeste leidende indicatoren staan niet op niveaus die kenmerkend zijn voor een recessie. De ISMcijfers (figuur 2) zijn gezakt van een recordniveau, maar noteren nog steeds fors boven het niveau van 50. Het verschil
tussen de tien- en tweejarige rente noteert met 15 basispunten beduidend laag. Maar deze stand betekent niet
noodzakelijk de start van een economische inzinking. Pas wanneer de rentecurve gedurende een aantal opeenvolgende
maanden invers wordt, is het opletten geblazen.
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In Europa merken we de grootste stagnatie (figuur 3). De geopolitieke onzekerheid omtrent Italië, Brexit en het
uitblijven van een aan aantal structurele hervormingen wegen op het bedrijfsleven. De Europese exporteconomie is ook
erg gevoelig voor de handelscrisis tussen de VS en China. Ten slotte hebben heel wat landen in het laatste halfjaar ook
last gehad van een forse maar wellicht tijdelijke terugval in de autoproductie. De invoering van nieuwe emissietesten
verplichtte alle autoconstructeurs om hun productie uit te stellen. We verwachten de komende kwartalen herstel in de
productieniveaus. Europese consumentenindicatoren blijven intact. Het consumentenvertrouwen valt iets terug maar
we komen van recordniveaus. De kleinhandelsverkopen groeien à rato van 1,1%, een vrij krap niveau maar een eind
verwijderd van de negatieve cijfers in 2007 en 2011/2012.

FIGUUR 3. IFO INDEX DUITSLAND

Bron: Merit Capital Macro Research

De Chinese motor sputtert. Het laatste kwartaal
verzwakten een aantal macro-economische indicatoren
in snel tempo. Vooral de exportsector wordt
geconfronteerd met een stevige inkrimping (figuur 4).
De belabberde handelsrelaties tussen de VS en China
zijn in grote mate hiervoor verantwoordelijk. De laatste
nieuwsberichten omtrent de onderhandelingen tussen
de beide grootmachten lijken hoopgevend.
Amerikaanse en Chinese vertegenwoordigers maken
gewag van ‘’een constructieve vooruitgang in de
onderhandelingen”. De markten hebben niettemin
nood aan een duidelijke en definitieve doorbraak in de
onderhandelingen. De twijfel moet weg. De Chinese
groeivertraging verontrust de partijleiders en noopt hen
om in te grijpen door middel van nieuwe fiscale stimuli.
Recentelijk
werden
tal
van
nieuwe
investeringsprojecten
aangekondigd
om
de
kredietgroei te stimuleren en de markten te kalmeren.
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FIGUUR 4. CHINA PMI EXPORT ORDERS
Bron: Merit Capital Macro Research
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CENTRALE BANKEN
GLOBAL CENTRAL BANK POLICY
United States
Eurozone
United Kingdom
Japan
China

DATE
RESTRICTIVE
dec/18
jan/19
dec/18
jan/19
dec/18
jan/19
dec/18
jan/19
dec/18
jan/19

N

EXPANSIVE

Bron: Merit Capital Macro Research

De Amerikaanse FED en de Chinese PBOC voerden het afgelopen jaar een vrij restrictief economisch beleid. De rente
werd verhoogd en het opkopen van obligaties werd afgebouwd. Maar de onrust op de financiële markten en de daarbij
gepaard gaande daling van de aandelenkoersen lijkt ook de centrale banken het geweer van schouder te doen
veranderen. De laatste weken milderde Fed-voorzitter Powell zijn bewoordingen. De obligatiemarkt calculeert zelfs al
een rentepauze in. De Chinese centrale bank verlaagde op haar beurt de vereiste reserves die banken moeten
aanhouden. Verdere reducties staan gepland. De ECB houdt voorlopig vast aan haar positieve vooruitzichten en hint
nog steeds op een mogelijke renteverhoging eind dit jaar. We twijfelen evenwel sterk of die er ook komt.

AANDELEN
TACTICAL EQUITY RISK

DATE
--dec/18
TACTICAL GLOBAL EQUITY
jan/19

CORE REGIONAL EQUITY

DATE
--dec/18
United States
jan/19
Eurozone
United Kingdom
Japan

Emerging Markets
EM Latin America
EM Asia
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Aandelenmarkten tekenden in 2018 een barslecht laatste
kwartaal op als gevolg van een plotse val in het sentiment.
De komende maanden verwachten we volatiele markten
maar een aantal factoren spreekt duidelijk in het voordeel
van aandelen:
 De leidende indicatoren in de VS zijn onvoldoende
negatief om te spreken van onmiddellijk
recessiegevaar.
 De winstgroei blijft positief maar zal terugvallen.
De grote correctie in de aandelenkoersen maakt de
waardering opnieuw aantrekkelijk.
 De risicopremies (aandelenrendement minus
obligatierendement) benaderen omvangrijke
niveaus in de Eurozone, het Verenigd Koninkrijk en
Japan. In de VS zijn de risicopremies minder
aantrekkelijk.
 Onze sentimentsindicatoren staan op exceptioneel
lage niveaus. We sluiten een nieuwe test van de
recente aandelenbodems niet uit, maar het
negatieve sentiment verhoogt de kans op een
verder herstel.

Onze visie over de verschillende aandelenregio’s is
als volgt:






Een verdere verslechtering in de economische indicatoren
kan het recessiegevaar snel doen stijgen. Op te volgen dus.
De centrale banken kunnen dan weer voor de nodige
ademruimte zorgen als ze de rente verlagen of pauzeren.
Ook de nieuwe Chinese stimuli en een akkoord omtrent de
China-VS handelsrelaties kunnen het sentiment in
positieve zin doen keren.



In Noord-Amerika blijven we de Verenigde
Staten licht overwegen. Ondanks de veel
duurdere waarderingen op de Amerikaanse
beurs presteren de leading indicators hier het
sterkst. Ook de relatieve winst- en koerstrend
versus andere regio’s blijft opwaarts gericht.
Binnen Europa worden we neutraal op de
Eurozone.
De relatieve waardering van
aandelen uit de Eurozone versus de rest van de
wereld is aan de goedkope kant. We menen
echter dat het nog goedkoper kan. Aandelen uit
de Eurozone bieden nu 1,1% meer dividend dan
de wereldindex en noteren 33% goedkoper op
basis van de koers/omzet-verhouding (figuur 5).
Britse aandelen noteren tegen vrij goedkope
niveaus versus de MSCI All Country Index. Ook
het dividendverschil van meer dan 2% noteert
tegen recordniveaus. Engelse aandelen bieden
een dividendrendement van 5,2% versus 2,9%
voor de wereldindex.
In Japanse aandelen zien we nog steeds
aanzienlijk potentieel op lange termijn maar we
blijven neutraal vanwege de huidige Chinese
zwakte. De Japanse economie ondergaat een
structurele en veelbelovende transformatie en
de aandelenwaarderingen zijn goedkoop.

Onze visie blijft neutraal op groeimarkten. Emerging
markets noteren tegen goedkopere waardingsmultiples
maar de Chinese situatie limiteert voorlopig nog ons
enthousiasme. Emerging Asia staat wel op watch om
onze visie eventueel dit jaar te verhogen. De Chinese
beurs lijkt technisch te stabiliseren en ook op relatieve
basis is er trendverbetering. De geplande fiscale en
monetaire stimuli kunnen hopelijk de macroeconomische indicatoren doen herstellen in 2019.
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FIGUUR 5: EUROZONE: RELATIEF DIVIDENDRENDEMENT EN WAARDERING VERSUS WERELD
Bron: Merit Capital Macro Research

OBLIGATIES & VALUTA
GLOBAL FIXED INCOME

DATE

---

N

+++

CORE QUALITY
EUR gov bonds short term
EUR gov bonds long term
EUR corp bonds investment grade

dec/18
jan/19
dec/18
jan/19
dec/18
jan/19

SATELLITE RISK: GLOBAL HIGH YIELD
European high yield bonds
US high yield bonds

dec/18
jan/19
dec/18
jan/19

SATELLITE RISK: MAJORS FX INVESTMENT GRADE BONDS & MONEY MARKETS (unhedged)
dec/18
US government bonds
jan/19
dec/18
US Corporate bonds IG
jan/19
USD
GBP
JPY

dec/18
jan/19
dec/18
jan/19
dec/18
jan/19

SATELLITE RISK: EMERGING BONDS
EM bonds
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Ook de vastrentende markten kregen het zwaar te
verduren in 2018. Obligaties vormen vaak een buffer
voor het aandelenluik maar niet deze keer. Met
uitzondering van staatsobligaties in EUR presteerde
elke subcategorie in dit segment negatief.
Binnen de categorie kwaliteit onderwegen we
langlopende overheidsobligaties omwille van de
bijzonder lage rentevergoeding. We hechten wel
belang aan kortlopende staatsobligaties en
Italiaanse staatsobligaties. Kortlopend papier bevat
de ideale combinatie tussen enerzijds bescherming in
geval van beurstumult en anderzijds de mogelijkheid
om sneller rendement te behalen indien de ECB de
rente later opnieuw zou verhogen. Bedrijfsobligaties
in EUR van het type investment grade noteren nu
aan een yield van 1,4% voor een gemiddelde looptijd
van vijf jaar.

Een jaar geleden bedroeg het effectief rendement
maar 0,6%. De credit spread op deze obligaties is
intussen opgelopen tot 1,6% en noteert hiermee 30
basispunten boven het lange termijn gemiddelde. We
beschouwen de rentevergoeding als meer billijk in
vergelijking met het verleden.
We herhalen ons neutrale visie op high yield bonds in
EUR ondanks de hogere credit spreads. De volgende
twee jaar wordt dit segment overspoeld door een golf
aan herfinancieringen. Op Amerikaanse junk bonds
blijven we negatief, weliswaar minder dan voorheen.
We beschouwen de huidige risicopremies als
onvoldoende aantrekkelijk om een groot gewicht toe
te kennen aan dit segment.
Onze visie op emerging market obligaties blijft
positief. De credit spreads zijn gestegen tot een fair
niveau. We hebben een lichte voorkeur voor
staatsobligaties in lokale munt. Bij overheidsobligaties
uit de groeilanden uitgedrukt in USD zouden we het
dollarrisico afdekken.

FIGUUR 6. YIELDS & CREDIT SPREADS OP EMERGING SOVEREIGN BONDS (hard & local currency)

Bron: Merit Capital Macro Research
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ALTERNATIEVEN
ALTERNATIVES
ALTERNATIVES

-----

N
N

+++
+++

ABSOLUTE RETURN & HEDGED STRATEGIES
ABSOLUTE RETURN & HEDGED STRATEGIES
dec/18
Global Macro dec/18
Global Macro jan/19
jan/19
dec/18
Multi-strategy dec/18
Multi-strategy jan/19
jan/19
LISTED REAL ASSETS
LISTED REAL ASSETS
Gold
Gold
Oil
Oil

dec/18
dec/18
jan/19
jan/19
dec/18
dec/18
jan/19
jan/19

We zijn positief gestemd op een beperkte selectie van zogenaamde absolute return strategieën. We rekenen de
volgende jaren op een periode van verhoogde volatiliteit (figuur 7). Ook de correlaties tussen de verschillende
activaklassen zullen heftiger en sneller variëren. Portfolio managers die actief zijn op vlak van alternatief beheer
hebben een beroerd decennium achter de rug. De oorzaak hiervan zoeken we bij de lage volatiliteit en centrale
banken die de normale marktmechanismen verstoorden. We verwachten dat het speelveld opnieuw gelijk wordt
met betere kansen en opportuniteiten voor deze fondsbeheerders. We verhogen ten slotte voor het eerst sinds lang
onze visie op goud tot neutraal. Het edele metaal lijkt zich technisch te herstellen, de dollar wordt minder sterk en
de centrale banken hanteren wellicht een minder strenge monetaire politiek in 2019.

FIGUUR 7. FED RENTE ALS VOORSPELLER VAN VOLATILITEIT (2 JAAR LEAD)

Bron: Merit Capital Macro Research

Hans Heytens
Head of Research/Portfolio Manager Merit Capital

Disclaimer
Disclaimer
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 uitgave verveelvoudigd
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit document
verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen 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 publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.
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