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TERUGBLIK VORIGE MAAND: THE BULL & THE BEAR 

Dankzij opnieuw een zeer positieve maand sluiten we het eerste kwartaal af als de beste periode sinds 2009. 

Vorige maand werd gekenmerkt door een stijging van zowel de aandelen- als obligatiemarkten, goud en olie. 

Zowat alle activaklassen gingen hand in hand omhoog. We verwachten echter dat de sterke correlatie later dit 

jaar zal afnemen waardoor we meer divergenties zullen opmerken tussen de prestaties van verschillende 

activaklassen. Het positieve effect van diversificatie zal opnieuw haar rol vervullen teneinde het risico onder 

controle te houden.   

Dit viel ons op in positieve zin: 

 Het handelsakkoord tussen de VS en China lijkt steeds dichterbij te komen. Althans als we de media 
mogen geloven, of de tweets van Donald Trump. Een vraag die bij velen rijst is of de bekende uitspraak ‘ 
buy the rumour, sell the news ‘ van toepassing zal zijn? Het is heel moeilijk om de reactie op korte 
termijn precies in te schatten. We zijn er wel van overtuigd dat een handelsakkoord sowieso het 
internationaal ondernemerssentiment zal herstellen.

 De kans op een harde Brexit blijkt steeds minder aanhang te vinden. De House Of Commons keurde 
een wetsvoorstel goed dat Eerste Minister Theresa May verplicht om een extensie te zoeken voor de 
deadline van artikel 50. Op die manier wil men een no-deal Brexit vermijden. Inmiddels heeft Europa 
ingestemd met een uitbreiding tot 31 oktober 2019. In dit geval zijn een aantal opties 
mogelijk: een nieuw referendum, verkiezingen, nieuwe onderhandelingen of zelf helemaal geen 
Brexit.

 Amerikaanse huizencijfers stabiliseren. Een gunstig teken want deze parameters behoren tot de meest 
vooruitlopende economische indicatoren die je als belegger kan volgen. Dit staat in schril contrast met 
de recessievrees die af en toe de kop opsteekt in de VS. Een herstel in de huizenmarkt moet de vrees 
voor recessie doen afnemen.

 De Chinese beurzen draaien op volle toeren. Aandelenbeleggers verdisconteren hiermee de start van 
een economisch herstel. De versoepeling van het monetaire beleid door de centrale bank in China 
gekoppeld aan stimuli vanwege de overheid zorgen voor een positief sentiment.

Dit viel ons op in negatieve zin: 

 Een deel van de Amerikaanse rentecurve werd invers. Het verschil tussen de 10-jarige en de 3-maands

rente noteerde even negatief. Inversie bleek in het verleden steeds een voorloper van recessies met

een aanloopperiode tussen één en twee jaar. Een aantal argumenten wijzen niettemin op een this-

time-is-different situatie.

 De industriële activiteit in de Eurozone blijft ontgoochelen en een aantal recessie-indicatoren slaan

alarm. Maar de stabiliteit in de dienstensector, consumentenbestedingen en de arbeidsmarkt

compenseren deze recessie-vrees. Ook de economische verwachtingsindicatoren vertonen teken van

leven.

 Net nu beleggers hopen op meer stabiliteit via een China-VS handelsakkoord, laat Trump opnieuw van

zich horen. Dit keer met een dreiging aan het adres van de Europese Unie. Vorig jaar werden reeds

onderhandelingen opgestart tussen de VS en de EU met de belofte om geen (auto)tarieven in te

voeren zolang de dialoog loopt. Over de concrete vooruitgang wordt voorlopig weinig gerept. De grote

autoconstructeurs hebben verweven belangen in beide regio’s waardoor eventuele invoertarieven

ook de Amerikaanse economie kunnen treffen. Vanuit dat standpunt lijkt de dreiging om tarieven in

te voeren eerder een onderhandelingswapen dan een concreet actiepunt.
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Ook geruststellend is dat het voeren van een mogelijke EU-handelsoorlog op weinig steun kan rekenen 

bij zowel de meeste leden van de Trump-administratie als bij de Republikeinen.  

 De perikelen in Turkije herinneren er ons aan hoe volatiel de groeimarkten kunnen zijn.
President Erdogan nam onlangs maatregelen om speculatie op de lira de kop in te drukken. Dit 
kwam het sentiment ten aanzien van de  ontwikkelingsmarkten niet ten goede.

MACRO-ECONOMISCHE (LEIDENDE) INDICATOREN 

Bron: Merit Capital Macro 

Leidende economische indicatoren vertonen een gemengd beeld. Wereldwijd merken we stabilisatie op 

in de groeimarkten met hoopgevende signalen in China, consolidatie in de VS en onduidelijkheid in de 

Eurozone (Figuur 1). Op handelsvlak blijft het afwachten. De exportvolumes in de kernregio’s dalen 

gevoelig t.o.v. vorig jaar. Beterschap komt er enkel indien het internationaal ondernemersvertrouwen 

herstelt. Een handelsakkoord zou hierbij kunnen helpen.  

In de VS zien we een opvallende verbetering in de huizenmarkt. Huizenverkopen veren opnieuw op. De 

ISM-cijfers wijzen op groei en arbeidsindicatoren blijven sterk. We verwachten voor dit en volgend jaar 

een lager groeiritme in de Amerikaanse werkgelegenheid. De tijd dat er iedere maand meer dan 200.000 

jobs bijkomen, lijkt voorbij. De groei in het aantal tijdelijke arbeidskrachten vertraagt en dit was in 

het verleden steeds een voorbode van lagere job-cijfers. Ook de kredietsituatie blijven we van 

dichtbij opvolgen. Uit een aantal parameters blijkt dat zowel de kredietvraag als het kredietaanbod 

krimpen. Verder doet ook op liquiditeitsvlak de inversie van de rentecurve zorgen baren. Een negatieve 

curve werd in het verleden vaak gevolgd door een recessie. We maken echter een aantal 

kanttekeningen. Ten eerste moet een inversie minimum een kwartaal of langer aanslepen om meer 

betrouwbaarheid te krijgen. Ten tweede kan er vandaag wel degelijk sprake zijn van een artificiële 

verstoring van de rentecurve zodat we het signaal met een korrel zout moet nemen. De acties van de 

centrale bank en de wereldwijde lage rentevoeten zorgen voor een enorme vraag naar 

Amerikaanse Treasuries. Dit houdt de lange rente wellicht een stuk lager dan een niveau dat enkel 

rekening zou houden met de stijgende looninflatie, de krappe arbeidsmarkt en de sterke economie. 

Tenslotte wijzen we erop op dat er onvoldoende zwakte is in andere indicatoren om direct recessie-

alarm te slaan. In de Eurozone bieden de macro-economische indicatoren nog geen eenduidig 

beeld. Een aantal recessie-indicatoren wijst op hoger risico. De driemaandelijkse verandering in 

de Conference Board Eurozone Leading Index noteert negatief. De industriële PMI-cijfers zijn 

eveneens consistent met recessie-niveaus. We merken echter ook een aantal green shoots op. Als de 

economische motor in China kan aangewakkerd worden dan moet de Eurozone – gezien de 

belangrijke handelsrelaties – daarvan kunnen profiteren. Onze eigen economische 

verwachtingsindex (gecombineerd signaal o.b.v. ZEW, IFO en Sentix) leeft op. De dienstensector blijft 

goed presteren en de Europese consument geniet momenteel voor het eerst sinds lang van hogere reële 

lonen. Ook op de arbeidsmarkt valt momenteel nergens zwakte te bespeuren.  



April 2019 

3 
Merit Capital NV Museumstraat 12D T: +32 (0)3 259 23 00 
Beursvennootschap                        2000 Antwerpen         www.meritcapital.eu 

In China zien we de sterkste verbetering. De Chinese aandelenbeurzen lopen al voor met een forse 

remonte sinds begin dit jaar. De industriële PMI-cijfers stabiliseren, het ondernemersvertrouwen bij 

Chinese KMO’s herstelt en de kredietimpuls stijgt. De recente monetaire en fiscale maatregelen beginnen 

hopelijk vanaf nu hun vruchten af te werpen.   

Figuur 1 OECD INDEX & MSCI ALL COUNTRY EQUITY INDEX 

MONETAIRE & FISCALE OUTLOOK 

Bron: Merit Capital Macro  

Er valt weinig nieuws te melden op monetair en fiscaal vlak. De Amerikaanse FED blijft dovish. De ECB gaf 

verduidelijking bij de nieuwe TLTRO-leningen die ze ter beschikking zal stellen aan Europese banken. De 

voorwaarden lijken gunstiger dan verwacht. Vooral de banken uit de Europese periferie krijgen opnieuw wat 

ademruimte. In het Verenigd Koninkrijk neemt de BOE een afwachtende houding aan. In normale 

marktomstandigheden zou ze wellicht de rente al verhoogd hebben, maar de Brexit-onzekerheid weerhoudt 

hen van aanpassingen. In China verwachten we dat de PBOC de komende maanden de kredietmarkten verder 

stimuleert door de reserveratio voor banken opnieuw te verlagen. Hierdoor moeten financiële instellingen 

minder kapitaal aanhouden en kan het leningsvolume worden opgeschroefd. Op fiscaal vlak blijkt intussen dat 

China de grootste belastingverlagingen doorvoert sinds mensenheugenis. De fiscale impuls - afkomstig van 

enkel en alleen de belastingverlagingen - bedraagt intussen al 2,1% van het BBP. 

MONETARY POLICY DATE --- N +++
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AANDELEN 

Bron: Merit Capital Macro 

Aandelenmarkten zetten over de ganse lijn hun positieve trend verder. De MSCI All Country index steeg in 

maart met maar liefst 5%. De sterkste prestaties werden opnieuw opgetekend door Noord-Amerika en de 

Opkomende Markten. Japan, Pacific Ex-Japan en Frontier Markets bleven iets achter. Een afgenomen 

recessievrees en een positief momentum lijken ons de voornaamste drivers van de huidige koersopleving. De 

gepubliceerde winstcijfers blazen warm noch koud. We verwachten nog steeds een vlakke tot dalende 

winsttrend voor het komende jaar.  

Bepaalde specifieke markindicatoren houden ons positief gestemd. Ten eerste merken we op dat onze 

trendindicator zich officieel terug in bullish terrein bevindt (figuur 2). En dit voor de meeste kernregio’s met 

uitzondering van Japan. De stijging van de aandelenindices wordt ook breed gedragen. Meer en meer aandelen 

participeren in de hausse (figuur 3). Tenslotte merken we op dat het sentiment zeer negatief blijft (figuur 4). 

Heel wat particuliere en professionele beleggers houden veel meer cash aan dan normaal. Als het positieve 

momentum doorzet en de economische indicatoren blijven stabiliseren, kan dit leiden tot een extra koopdruk. 

In dat geval zouden heel wat beleggers zich genoodzaakt voelen om de markten achterna te hollen.  

TACTICAL GLOBAL EQUITY DATE --- N +++
mrt/19

apr/19

CORE REGIONAL EQUITY DATE --- N +++ B1 B2 YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y% P/E DIV

mrt/19

apr/19

EUROZONE mrt/19 13,6 3,6%

apr/19

UNITED KINGDOM mrt/19 13,0 4,7%
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NB: B1= Benchmark MSCI All Country Index B2 = Benchmark met home bias = Benchmark 50% EURO STOXX 50 + 50% MSCI All Country Ex-EMU

NB: EM EMEA= Emerging Europe, Middle East & Africa. Pacific Ex-Japan = Australia, Hong Kong, Singapore, New Zealand

NB: P/E = koerswinst verhouding (P/E); DIV = verwacht dividendrendement van dit jaar.
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Er wijzigt niets aan onze asset allocatie. We blijven aandelen overwegen t.o.v. vastrentend papier. Op 

regionaal vlak geven we nog steeds de voorkeur aan Amerikaanse aandelen en groeimarkten, met een speciale 

voorkeur voor China. Ondanks het sterke kwartaal heeft de hausse wellicht nog vleugels. Meer dan 90% van 

de aandelen in de Chinese aandelenindex zit in een stijgende trend. Dergelijke niveaus wijzen op een heel 

brede stijging. In het verleden werden dergelijke niveaus vaker gevolgd door positief momentum dan negatief 

momentum (figuur 5). Voor de Eurozone blijven we neutraal en zijn we ondanks de lagere waarderingen op 

zoek naar meer bewijs vooraleer we de regio kunnen overwegen ten nadele van andere regio’s. 

Figuur 2 Merit Capital Trend Indicator op de MSCI All Country Equity Index 

Bron: Merit Capital Macro 

Figuur 3 S&P 500 en marktbreedte (advance-decline indicator) 
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Figuur 4 Sentiment bij fondsbeheerders blijft zeer negatief. 

Figuur 5 Aantal Chinese aandelen in een positieve trend 
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OBLIGATIES & FX 

GLOBAL FIXED INCOME DATE --- N +++ YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y% YTW SPREAD
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NB: YTW = yield to worst = effectief rendement; SPREAD = risicopremie t.o.v. risicovrije rente van vergelijkbare duratie.
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Obligatiemarkten blijven verrassen. Zowel staatsobligaties als meer risicovolle obligaties presteerden sterk.  

Overheidsobligaties zijn momenteel positief gecorreleerd met de aandelenmarkten. Een situatie waar we dit 

jaar verandering in zien komen. De forse duik in de Amerikaanse 10-jarige rente houdt nu al impliciet rekening 

met twee renteverlagingen. We denken dat de markt hier iets te pessimistisch redeneert en voorzien een 

stabilisatie in de 10-jarige rente. Dit zowel in de VS als in de Eurozone.  

De Britse pond brak verder uit nadat de kans op een harde Brexit is gedaald. Ook de Noorse Kroon houdt 

relatief goed stand en veerde verder op dankzij een renteverhoging van Norges Bank. We blijven positief op 

beide munten. De AUD en CAD stegen ondanks een verzwakking op macro-economisch vlak, in het bijzonder 

zeer zwakke huizenmarkten. We vermoeden dat de Chinese opleving de munten voorlopig ondersteunt. De 

NZD daalde afgelopen maand in lijn met onze visie. De Reserve Bank Of New Zealand verraste de markt volledig 

en hint niet langer op geplande renteverhogingen. Integendeel, de volgende stap zal wellicht een 

renteverlaging zijn.  

We blijven nog steeds overwogen in Emerging & Frontier Markets met dezelfde argumenten als voorheen: 

hoge reële rendementen, faire en goedkope muntwaarderingen, stabieler inflatieverloop en betere 

fundamentals. De activaklasse bevindt zich momenteel in een krachtige trend die wellicht nog even kan 

aanhouden zolang de Fed de rente niet verhoogt. 

ALTERNATIVES 

GLOBAL ALTERNATIVES DATE --- N +++ YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y%
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We vestigen ook nog graag even de aandacht op de olieprijs. We blijven positief op het zwarte goud. De trend 

is stijgend zonder al te grote volatiliteit en de sancties op Venezuela en Iran werken ondersteunend. In Libië 

houdt onrust de oliehandelaren wakker. Saudi Arabië voert grotere productiebeperkingen door dan gepland 

en heeft een olie-koers boven de 70 USD nodig wil het break-even draaien op begrotingsvlak. Tenslotte 

merken we op dat de productiviteit binnen het grote Amerikaanse Permian basin voor het eerst sinds lang een 

vertraging vertoont.  

Hans Heytens 

Head of Research/Portfolio Manager Merit Capital 
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