
Macro-economische visie 
februari 2019

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................



    Februari 2019  
 

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

Page 2 of 10 
 

  

      TERUGBLIK JANUARI 2019: THE BULL & THE BEAR 
 
 

 
                     
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Januari vormde na het tumultueuze december opnieuw 
een spectaculaire maand voor de financiële markten. Maar 
deze keer in positieve richting. De start van het jaar wordt 
tot nu toe gekenmerkt door een wereldwijd herstel over 
alle activaklassen heen. Een oud beursgezegde beweert: 
“As January goes, so goes the year.” 
 
Dit viel ons op in positieve zin:  
 

 Verschillende sentimentsindicatoren bereikten 

eind vorig jaar een absoluut dieptepunt. Sindsdien 

merken we in onze angstgraadmeters heelwat 

verbetering op. 

 Het herstel in sentiment wordt voorlopig breed 

gedragen. Niet enkel de aandelenmarkten, maar 

ook de kredietmarkten veren op. Financiële 

condities - stressindicatoren in de geldmarkten en 

credit spreads in de obligatiemarkten - 

versoepelden over alle regio’s heen.  

 De drie grote centrale banken (FED, ECB en PBOC1) 

bevestigen dat ze het geweer van schouder 

veranderen. De toon van hun guidance is zoals men 

in het in Wall Street termen noemt, gewijzigd van 

hawkish naar dovish2.  

 Het resultatenseizoen in de VS en Europa start 

behoorlijk goed. Ondanks het negatieve macro-

economisch klimaat en de volatiele 

beursomgeving, publiceert de meerderheid van de 

large caps degelijke winst- en omzetcijfers. Er is tot 

dusver nog geen sprake van een plotse 

omvangrijke winstterugval. Wel zijn bedrijven en 

analisten voorzichtiger geworden in hun 

winstschattingen voor het komende jaar.  

 De onzekerheid omtrent de China-VS 

handelsrelaties blijft onopgelost, maar de positieve 

geluiden houden aan. Er wordt vaak gehint op een 

oplossing. China voelt de economische bui hangen 

en wil niet volledig afgesneden worden van de 

toegang tot Amerikaanse technologie. De Chinese 

president liet in zijn jaarlijks terugkerende 

economisch congres dan ook duidelijk verstaan dat 

China absolute prioriteit moet geven aan het 

vinden van een oplossing voor het handelsconflict 

met de VS. De Trump-administratie  staat sterk in 

de onderhandelingen. 

 

 Ook de Brexit-saga sleept tergend traag aan. Er 

lijkt vanuit Europa niettemin werk te worden 

gemaakt van een grotere bereidheid tot 

compromis over de Ierse backstop. Uit een 

aantal scenarioanalyses blijkt bovendien dat de 

kans op een harde Brexit is gedaald. 

Dit viel ons op in negatieve zin: 
 

 Een verbetering in het sentiment en een 

versoepeling van de financiële condities leiden 

voorlopig niet tot een heropleving in de harde 

economische groeicijfers. De Amerikaanse 

macro-indicatoren houden stand, maar de 

Europese macro-economische situatie 

verslechtert opnieuw. China stabiliseert volgens 

bepaalde cijfers. 

 De Amerikaanse overheidsstop kan ieder 

moment opnieuw ingaan. Trump wijkt voorlopig 

nauwelijks af van zijn standpunt inzake 

immigratie. Het Witte Huis zal niet nalaten om 

de overheid opnieuw te forceren tot een 

shutdown. 

 Nieuwe onzekerheden steken de kop op inzake 

toekomstige verkiezingen. In mei volgen de 

Europese parlementsverkiezingen. Dit zal een 

beter beeld schetsen van de evolutie in het 

Euroscepticisme. Een aantal Aziatische landen 

worden ook geconfronteerd met verkiezingen. 

Internationale investeerders houden vooral 

India in het oog. De regering van de grote 

hervormer Modi kan zijn meerderheid verliezen 

waardoor verdere herstructureringen worden 

bemoeilijkt.  

 
 
1 FED: Federal Reserve; ECB: European Central Bank; PBOC: People’s Bank of 
China 
2 De termen hawkish en dovish  worden door Fed-watchers gebruikt om aan 
te geven naar welke richting de centrale bank leunt in haar toekomstig 
rentebeleid. Hawkish betekent een potentieel restrictief beleid met geplande 
renteverhogingen.  Dovish betekent dat de centrale bank eerder hint op een 
pauze of een renteverlaging. 
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  MACRO-ECONOMISCHE (LEIDENDE) INDICATOREN 
 

              
                   Bron: Merit Capital Macro 
 

Het macro-economisch klimaat blijft volgens ons ongewijzigd in de VS en Japan. Positieve en negatieve macro heffen 
elkaar op en het algemeen beeld blijft relatief positief. In de Eurozone verslechtert het klimaat. China vertoont dan 
weer heel vroegtijdige signalen van mogelijke stabilisatie. De Chinese macro wijst nog steeds op een vertragende 
groei, maar de snelheid van de daling neemt iets af. 
 

VERENIGDE STATEN: MACRO 
 
In de VS evolueren onze composite leading indicators in het algemeen nog steeds in gunstige zin.  De Chicago Fed 
National Activity Index houdt stand (Fig. 1). De arbeidsmarkt floreert en de consumentenindicatoren blijven sterk. 
Lonen stijgen gemiddeld met 3,4% op jaarbasis. In onze huizenindicatoren merken we een herstel op in de verkoop 
van nieuwe woningen. De verkoop van bestaande woningen daarentegen daalt verder.  
De Senior Loan Officer Survey baart ons meer zorgen. Uit de laatste kwartaalrondvraag (Fig. 2) blijkt dat de vraag 
naar consumentenleningen gevoelig vertraagt. Bovendien stellen we ook vast dat financiële instellingen hun 
kredietvoorwaarden eerder verstrengen dan versoepelen. Deze evolutie is kenmerkend voor een economie die zich 
in een late cyclus bevindt. Nu de Fed terug wat marktgezinder wordt, valt het af te wachten hoe deze indicatoren 
verder evolueren.  
 
FIGUUR  1 CHICAGO FED NATIONAL ACTIVITY INDEX 

 
Bron: Merit Capital Macro Nota: De CFNA-index is wat men noemt een composite leading indicator.  
 De index is gebaseerd op een onderliggende verzameling van 85 individuele nationale economische indicatoren. 
 

 
 

 
 
 
 
 

GLOBAL LEADING INDICATORS DATE --- N +++

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

United States

Eurozone

United Kingdom

Japan

China

http://www.meritcapital.eu/


    Februari 2019  
 

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

Page 4 of 10 
 

  

    

FIGUUR  2 LIQUIDITEITSINDICATOREN: VRAAG EN AANBOD IN DE BANCAIRE KREDIETMARKT  

 
Bron: Merit Capital Macro Nota: Op kwartaalbasis peilt de Federal Reserve bij de Amerikaanse grootbanken hoe het gesteld is met de bancaire kredietmarkten.  
De FED peilt onder meer naar de evolutie van de kredietvraag en de kredietvoorwaarden (aanbod).   

 
EUROZONE: MACRO 
In de Eurozone evolueren onze indicatoren minder positief. Duitsland vermijdt nog net een recessie, Italië niet.  
De tijdelijke problemen in de autosector lijken dan wel weer op te klaren. De productieniveaus verbeteren  
waardoor de Duitse groei hopelijk wat kan aantrekken in het eerste kwartaal van 2019. De ISM-cijfers voor de 
industriële sector flirten in sommige landen met recessieniveaus. De dienstensector groeit wel en toont behalve in 
Frankrijk een opflakkering (Fig. 3).  
 
FIGUUR  3 EUROZONE ISM: MANUFACTURING & SERVICES  

 
Bron: Merit Capital Macro  
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De ZEW-index stabiliseert en lijkt positief te keren maar de IFO-index zit in vrije val. Economen en analisten worden 
m.a.w. iets minder negatief maar de aankoopdirecteuren zien voorlopig nog geen verbetering voor de volgende zes 
maanden. De ZEW-index liep in het verleden vaak vooruit op de IFO-index (Fig. 4). En dat is hoopgevend. 
 
FIGUUR  4 EUROZONE AANDELEN VERSUS ZEW EN IFO  

 
Bron: Merit Capital Macro Nota: De ZEW-index peilt naar het sentiment onder 300 economisten en analisten voor hun economische 
verwachtingen voor de volgende zes maanden. De IFO-index meet dan weer het sentiment onder 7000 aankoopdirecteuren. Deze indices 
worden door ons uitgedrukt in standaarddeviaties (z-scores) om een betere vergelijkingsbasis mogelijk te maken. 
 

In de categorie harde economische data schrikten een aantal waarnemers op van de complete ineenstorting in Duitse 
fabrieksorders. De plotse terugval kan nog steeds te wijten zijn aan de tijdelijke problemen in de autoproductie. De 
index van industriële orders voor gans de Eurozone houdt immer stand en stijgt al terug. Europese orders groeien op 
jaarbasis à rato van 1,4% t.o.v. -7% voor Duitse orders.  
 
FIGUUR 5 INDUSTRIËLE ORDERS VOOR DE EUROZONE EN DUITSLAND 

 
Bron: Merit Capital Macro  
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CHINA: MACRO 

De meeste van onze Chinese indicatoren wijzen nog steeds op een gevoelige vertraging maar de daling is aan het 

stabiliseren. Op macro-economisch vlak zijn het niet zozeer de groeivoeten die van belang zijn, maar wel de snelheid 

waarmee bepaalde indicatoren vertragen of versnellen. Markten bewegen immers steeds on the margin en het is 

net die marginale verandering waarop koersen reageren. In de categorie composite indicatoren merken we 

verbetering op in de OECD indicator. Deze graadmeter stabiliseert nu al een aantal maanden. De soft data (enquêtes) 

voor de industriële data blijft barslecht. De PMI-cijfers voor de dienstensector blijven op groei wijzen en herleven. 

De PMI voor export stabiliseert en de CKGSB-index – een tegenhanger van de PMI cijfers – stijgt opnieuw.  

FIGUUR 6 CHINA ECONOMISCHE SOFT DATA: PMI & CKGSB INDICES 

 
Bron: Merit Capital Macro  

MONETAIRE & FISCALE OUTLOOK 

 
Bron: Merit Capital Macro  

 

Wereldwijd zijn centrale banken defensiever aan het worden. De druk van de markten, de vertragende groei en 

zwakkere inflatiecijfers sporen hen aan tot een herziening van de restrictieve politiek. Vooral de PBOC nam recentelijk 

enkele stimulerende maatregelen. De Fed gaf aan qua rente voorlopig te pauzeren en indien nodig zelf de inkrimping 

van de balans terug te draaien. Ook Mario Draghi hintte op toekomstige hulp indien nodig.   

 

 
 
 
 
 

CENTRAL BANK POLICY OUTLOOK DATE RESTRICTIVE N EXPANSIVE

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

United States

Eurozone

United Kingdom

Japan
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AANDELEN 

 
Bron: Merit Capital Macro 

 

Aandelenmarkten herstelden sterk sinds de malaise van het vorige kwartaal. Amerikaanse aandelen leiden de race 

met een stijging van 8,1% sinds begin dit jaar. De groeimarkten volgen van nabij met 7,3%. De Eurozone en Japan 

hangen aan de staart. Engelse aandelen houden goed stand ondanks de Brexit-gekte. We verwachten een 

inhaalbeweging van deze activaklasse naarmate de kans op een harde Brexit wegebt. Met een dividendrendement 

van 5% noteert de regio goedkoop versus de rest van de wereld. 

Ook de Chinese beurs herleeft. Een aantal weken geleden beslisten we om China te overwegen binnen de Aziatische 

groeimarkten. De waardering lijkt ons voldoende aantrekkelijk en sinds kort breken we ook technisch uit op absoluut 

en relatief vlak. We verwachten dit jaar een licht macro-economisch herstel dankzij het optreden van de PBOC en de 

geplande fiscale stimuli. De rest van Azië beschouwen we als minder aantrekkelijk omwille van de opgelopen 

waarderingen en de toegenomen onzekerheid omtrent de Indische verkiezingen. De heropleving in de groeimarkten 

wordt momenteel hoofdzakelijk gedragen door Latijns-Amerika en Rusland. Vooral de beurs van Brazilië is hot. 

Internationale investeerders hopen op de implementatie van structurele hervormingen door de administratie van de 

nieuwe president Bolsonaro. Na de sterke opleving van vorig jaar verwachten we winstnemingen en worden we iets 

negatiever op Latijns-Amerikaanse aandelen met in het bijzonder Brazilië. Mexico is het opvolgen waard. Ook daar 

speelt het thema van  nieuwe hervormingen. Mexicaanse aandelen noteren relatief goedkoop versus de rest van de 

wereld. De absolute en relatieve technische trend is echter nog steeds negatief waardoor we de boot afhouden.   

Wereldwijd houden de winstcijfers voorlopig stand. Het resultatenseizoen - met de cijfers voor het vierde kwartaal 

van 2018 -  is volop aan de gang. Tot nu toe zijn er weinig negatieve uitschieters merkbaar. Het percentage bedrijven 

dat resultaten onder de verwachting publiceert, bedraagt respectievelijk  18% en 22% voor Europa en de VS. Dit ligt 

in lijn met het historisch gemiddelde. Wel merken we een daling op in de company guidance. Bedrijven verlagen 

eerder hun vooruitzichten naar aanleiding van de negatieve macro-economische ontwikkelingen. Uit rondvraag blijkt 

trouwens dat de winstverwachtingen wel extreem laag liggen. Tijd voor een positieve ommekeer? 

 

 

 

 
 

TACTICAL EQUITY RISK DATE --- N +++

jan/19

feb/19

CORE REGIONAL EQUITY DATE --- N +++ YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y% FORW. P/E DIV YLD

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

EM Asia - China jan/19

feb/19

Emerging Markets

EM Latin America

EM Asia

Eurozone

United Kingdom

Japan

TACTICAL GLOBAL EQUITY

United States 8,1% 4,4% 2,1%16,249,0%2,0%-4,4%

6,1% 3,0% -8,5% -6,7% 10,9% 12,4 3,9%

6,4% 3,5% -6,6% -0,2% 7,3% 12,5 4,9%

4,2% 2,5% -6,4% -2,4% 41,0% 15,0 2,2%

12,0 3,1%

9,5% -0,3% 9,5% -5,1% -4,6% 12,5 3,6%

7,2% 3,4% -2,5% -10,2% 8,6%

12,5 2,8%

11,9% 7,2% -4,7% -10,5% 33,1% 11,4 2,6%

7,1% 4,6% -5,1% -10,2% 21,2%
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FIGUUR 7 WERELDWIJDE WINSTVERWACHTING ONDER FONDSBEHEERDERS 

 
Bron: Bank Of America Merril Lynch Global Fund Manager Survey 
 

OBLIGATIES & FX 
 

 
Bron: Merit Capital Macro 
 

GLOBAL FIXED INCOME DATE --- N +++ YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y% YTW SPREAD

CORE QUALITY
jan/19
feb/19
jan/19
feb/19
jan/19
feb/19

SATELLITE RISK: GLOBAL HIGH YIELD
jan/19
feb/19
jan/19
feb/19

SATELLITE RISK: MAJORS FX INVESTMENT GRADE BONDS & MONEY MARKETS (unhedged)

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19

SATELLITE RISK: EMERGING BONDS

jan/19

feb/19
jan/19

feb/19
jan/19

feb/19
jan/19

feb/19

NOK FX 1,0% -0,2% -2,8% -0,9% -15,3%

3,3% 1,0% 5,6% -3,1% 5,4% 5,6% -

3,2% 1,9% 4,3% 2,6% 26,9% 5,5% 2,9%

4,2% 2,5% 3,9% -0,6% 27,8% - -

JPY FX

EM aggregate bonds

EM gov bonds hard currency

EM gov bonds hard currency

 (€ hedged)

EM gov bonds local currency

EUR gov bonds short term

EUR gov bonds long term

US Corporate bonds IG

USD FX

GBP FX

EUR corp bonds investment grade

European high yield bonds

US high yield bonds

US government bonds

0,1% 0,1% 1,0% 0,5% 7,7% 0,2% 0,7%

1,6% 1,1%

1,5% 1,7% 0,2% 0,8% 14,3% 1,1% 1,4%

1,3% 1,3% 2,0% 4,0% 40,1%

2,5% 1,7% -1,1% -0,8% 21,1% 4,9% 4,6%

6,9% 4,2%4,9% 1,7% 1,2% 3,7% 24,8%

2,6% -

2,6% 2,0% 2,1% 2,4% 18,5% 6,9% 4,2%

0,5% 0,5% 2,2% 3,4% 9,8%

2,7% 2,0% 2,0% 1,4% -6,5%

1,8% 1,8% 1,3% 9,1% 20,6%

3,4% 1,6% 4,7% 0,1% 16,5% - -

1,0% -0,1% 1,5% 7,2% 11,9%

http://www.meritcapital.eu/


    Februari 2019  
 

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

Page 9 of 10 
 

  

Overheidsobligaties in EUR stegen fors in januari.  Langetermijnstaatspapier steeg maar liefst 1,3%. De langetermijn 
rentes daalden onder invloed van lagere inflatiecijfers, groeizorgen en een mildere toon van de centrale banken. Ook 
bedrijfsobligaties tekenden voor een recordmaand. Zowel investment grade als high yield obligaties veerden sterk 
op dankzij een daling van de credit spreads (Fig. 5). De EUR daalde t.o.v. de belangrijkste wereldmunten. De Britse 
Pond profiteerde wat nu de kans op een No-Brexit deal iets kleiner wordt. Emerging market bonds  staat aan kop 
binnen de categorie fixed income. Het risk-on sentiment en minder druk vanuit de Fed spelen in het voordeel van 
deze activaklasse.  
 
FIGUUR  7 WERELDWIJD BEDRIJFSOBLIGATIES: CREDIT SPREADS 

 
Bron: Merit Capital Macro Nota: een credit spread is de extra vergoeding  t.o.v. risicovrije obligaties 
 

ALTERNATIVES 
 

 
 

Olie steeg in januari met bijna 17%. De prijs van het zwarte goud wordt aan de aanbodzijde ondersteund door de 
ingevoerde productiebeperkingen van de OPEC-leden. Van de geopolitieke situatie in Venezuela trekt de olieprijs 
zich maar weinig aan. De oliemarkt kijkt dwars door de sancties van Trump aan het adres van Venezuela. 

GLOBAL ALTERNATIVES DATE --- N +++ YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y%

TACTICAL ALTERNATIVES

jan/19

feb/19

ABSOLUTE RETURN & HEDGED STRATEGIES
jan/19
feb/19

jan/19

feb/19

LISTED REAL ASSETS

jan/19

feb/19

jan/19

feb/19
jan/19

feb/19

Broad commodities 

ex-energy
1,8% 1,3% -1,0% -0,6% -7,5%

Total Alternatives

- -3,3% -3,7% 11,2%

- -7,5% -8,0% 19,7%

5,9% 4,3% 1,3% -7,7% -22,0%

16,6% 2,1% -22,1% -11,1% -47,5%

Multi-strategy

Global Macro Discretionary

Gold

Oil (WTI)
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Disclaimer 
 

 
Oliehandelaren gaan er van uit dat de sancties slechts van tijdelijke aard zullen zijn. Washington wil het regime van 
Maduro onder druk zetten om zo snel mogelijk de transitie in te zetten naar de nieuwe regering. Aan de vraagzijde 
zal vooral het handelsakkoord tussen China en de VS bepalend zijn. Een definitieve deal kan de wereldhandel terug 
wat wind in de rug bezorgen. Het uitblijven van een akkoord of een uitstel van de onderhandelingen zou dan weer 
leiden tot toenemende onzekerheid op wereldhandelsvlak.  
 
De goudprijs evolueert positief. Ook de relatieve koersevolutie van goud versus andere activa komt in beweging (Fig. 
6). Met de  Amerikaanse centrale bank op hold, de reële rente in een nieuwe dalende trend en de dollar minder sterk, 
wint goud opnieuw aan belangstelling. De Amerikaanse reële rente kan snel negatief worden door de aanhoudende 
looninflatie. Een negatieve reële rente is meestal – maar niet altijd – positief voor het gele metaal. 
 
FIGUUR  7 GOUD: PRIJS, FED RENTE & REËLE RENTE OP 2J 

 

 
 
 
 
 
 

 
 Hans Heytens 
 Head of Research/Portfolio Manager Merit Capital 

 
 
 
 
 
 
 
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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