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TERUGBLIK VORIGE MAAND: THE BULL & THE BEAR 

In de maand april surften de markten verder op het positief momentum van het afgelopen kwartaal. De eerste week 

van mei werd echter gekenmerkt door een plotse ommekeer in het sentiment door een opmerkelijke, maar wellicht 

tijdelijke, verslechtering in de China-VS handelsrelaties.  De markten stijgen nu al vier maanden onafgebroken op een 

rij. Op kortere termijn wordt het wellicht tijd voor een pauze met verhoogde volatiliteit.  

De volgende elementen verrasten ons in positieve zin: 

 Marco-economische groeicijfers in de VS en de Eurozone kwamen beter binnen als verwacht. Sommige 

waarnemers hadden zich al voorbereid op negatieve groei (start van een recessie) maar het eerste kwartaal 

groeiden de twee regio’s respectievelijk aan 3,2% en 1,6%. 

 In China werpen de monetaire en fiscale stimuli vruchten af. Macro-economische cijfers tonen signalen van 

stabilisatie in export en industriële activiteit.  

 Het resultatenseizoen in de VS en Europa kenmerkt zich door sterker dan verwachte bedrijfscijfers. De 

kwartaalwinsten verslaan de consensusverwachting met een relatief hoge marge. De verwachtingen blijven 

laag gespannen voor de komende twee kwartalen. Pas vanaf eind dit jaar wordt winstherstel verwacht. 

Dit verraste ons in negatieve zin: 

 De geopolitieke onrust is terug van weggeweest en dit in slechts enkele dagen tijd.   

 De Amerikaanse President verraste de markten vorig weekend door middel van een tweet waarin hij dreigde 

met nieuwe invoerheffingen. Afgelopen vrijdag werd intussen de bestaande 10%-tarifering op 200 miljard 

goederen opgetrokken tot 25%. Washington overweegt om bij verdere escalatie nog eens 25% te heffen op 

300 miljard aan import. China meldde intussen dat ze vergeldingsacties zou opleggen. De marken wachten in 

spanning af. Toponderhandelaars wijzen nog steeds op de mogelijkheid van een deal maar weliswaar later 

dan de markt had gehoopt. De president ziet geen negatieve gevolgen voor de VS. De markten van hun kant 

beginnen sterk te twijfelen.   

 Noord-Korea voerde de geopolitieke onrust op door rakettesten uit te voeren. De vredesonderhandelingen 

met Trump lijken hiermee opnieuw in het vaarwater te komen. Ook in Iran lopen de spanningen op. Het 

Pentagon stuurde twee oorlogsschepen naar de regio.  Dit als reactie nadat het Iraans regime dreigde om de 

straat van Hormuz af te sluiten voor olietransport, maar liefst een derde van de wereldwijde olietransport 

loopt via dit kanaal.  

 

MACRO-ECONOMISCHE (LEIDENDE) INDICATOREN 

 

Bron: Merit Capital Macro Research 
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April werd gekenmerkt door een aantal green shoots in bepaalde industriële indicatoren. De manufacturing sector lijdt 

al meer dan een jaar onder de groeivertraging omwille van de geopolitieke onzekerheid tussen China en de VS. 

Investeringen worden uitgesteld en de wereldwijde handel staat onder druk. Een aantal activiteitparameters wijst op 

vernieuwde hoop: de industriële productie in de Eurozone, de Eurozone PMI, China manufacturing PMI en Chinese 

kredietgroei wijzen op stabilisatie (figuur 1).  

Figuur 1 Kan de stabilisatie in global manufacturing blijven aanhouden? 

 

 

Bron: Merit Capital Macro Research 

Nu de handelsrelatie tussen de VS en China opnieuw een knauw krijgt, valt het af te wachten hoe het wereldwijde 

ondernemersvertrouwen hierop reageert. Kan het industrieel herstel zich verder zetten zonder een definitief 

handelsakkoord?  Hoe langer de deal uitblijft, hoe meer schade men aanricht en hoe groter de kans wordt dat het 

zwakke industriële sentiment overslaat op het consumentensentiment. De consument blijft voorlopig nog één van de 

sterkhouders in de Amerikaanse en Europese economie. Werkloosheid evolueert gunstig en retail verkopen wijzen op 

een gezonde kooplust. Ook de dienstensectoren presteren nog steeds goed.    

Een complete meltdown in de China-VS handelsrelaties zou het wereldwijd recessierisico gevoelig verhogen. 

Momenteel verwachten we - net zoals de consensus - nog steeds een handelsakkoord maar weliswaar later dan 

gehoopt. We schatten de kans op 70% dat er dit jaar nog een finaal handelsakkoord volgt. Beide partijen hebben 

belang bij het vinden van een oplossing. Trump wordt volgend jaar geconfronteerd met verkiezingen en kan de steun 

van zijn rurale achterban - die alle belang heeft bij een deal - best gebruiken. China wil tegen 2020 kunnen triomferen 

bij de bevolking, dit als anticipatie op de viering van het 100-jarig bestaan van de communistische partij.  
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Het jaar 2021 is bovendien ook het ultimatum dat China zichzelf vooropstelde om een aantal cruciale doelstellingen 

te bereiken: 60% urbanisatie, wereldwijde internetmacht, transitie naar groene energie... Een sterke economie blijft 

absoluut noodzakelijk om de steun van meer dan 1,4 miljard chinezen te behouden en zo sociale onrust te voorkomen. 

MONETAIRE & FISCALE OUTLOOK 

 
Bron: Merit Capital Macro Research 

Op monetair vlak kijken we vooral uit naar de reactie van de People Bank Of China (PBOC) op de hernieuwde onrust. 

De centrale bank ontgoochelde de markten onlangs in haar guidance. De macro-economische stabilisatie in het eerste 

kwartaal leidde ertoe dat de PBOC hintte op minder toekomstige monetaire stimuli dan gehoopt. We vermoeden 

echter dat de PBOC bij oplopende volatiliteit de markten zal trachten te kalmeren via lagere rentevoeten en het 

verhogen van de leningsquota voor staatsbanken. De FED en de ECB blijven on hold. In de VS verdisconteren de 

derivatenmarkten reeds één renteverlaging binnen het jaar. Dit lijkt ons iets te pessimistisch behalve indien de VS en 

China definitief zouden weglopen van een handelsakkoord. 

FUNDAMENTALS: WINSTGROEI 

Het resultatenseizoen in de VS en Europa valt veel beter mee dan verwacht (figuur 2).  

 In de VS rapporteerde 85% van de S&P 500 bedrijven. Hiervan versloeg 75% de winstverwachting (hoger dan 

het vijfjarig gemiddelde van 65%) met een gemiddelde surprise factor van 6%. Winsten voor het huidige 

kwartaal (combinatie van gerapporteerd en verwacht) groeien momenteel à rato van 1,2% in vergelijking met 

het eerste kwartaal van 2018.  

 In Europa rapporteerde 53% van de Stoxx 600 bedrijven. Hiervan versloeg 54% de winstverwachting (hoger 

dan het vijfjarig gemiddelde van 50%) met een gemiddelde surprise factor van 5%. Winsten voor het huidige 

kwartaal (combinatie van gerapporteerd en verwacht) groeien momenteel à rato van -3 % in vergelijking met 

het eerste kwartaal van 2018. 

 Voor de S&P 500 verwacht men de volgende drie kwartalen een winstgroei van respectievelijk 1,2%, 1,4% en 

8,1%. Voor de Stoxx 600 liggen die verwachtingen momenteel op 3,6%, 0,5% en 11%.  

 Ons macro-economische winstmodel verwacht voor de MSCI All Country index een winstdaling van -1,4% 

(nulgroei) voor de komende zes maanden (figuur 3). In dat opzicht lijken de analistenverwachtingen in lijn met 

de huidige macro-economische situatie. Als China en de VS snel een akkoord kunnen sluiten, laat dit ruimte 

voor positieve verrassingen. In het omgekeerde geval kan de winstgroei wellicht tot 5% à 10% terugvallen. De 

markt houdt geen rekening met het laatste scenario.  
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Figuur 2 Historische, huidige en verwachte jaarlijkse winstgroei op kwartaalbasis (versus kwartaal 1j eerder)  

 
Bron: Merit Capital Macro Research, Refinitiv 

 

Figuur 3 Macro-economische topdown winstmodel: Schatting van de winstgroei volgende 6 maanden  

 
Bron: Merit Capital Macro Research Nota: De grafiek toont het historisch verband tussen de evolutie in de Global OECD Leading indicator (combinatie van 

verschillende macro-economische indicatoren) over de voorbije 6 maanden en de winstevolutie van de MSCI All Country Index over de volgende 6 maanden. De 

rode stip is de huidige situatie. De Global OECD-indicator daalde de afgelopen 6 maand met -0,4%. De beste schatting op basis van historische correlaties is dat de 

winst zakt met -1,4% = 9,869*-0,4% + 0,0255.  Het regressiemodel heeft een relatief hoge R2 van 67% wat wijst op een sterk verband.  
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CORE ACTIVA 

 

Bron: Merit Capital Macro Research 

Naar aanleiding van de nieuwe onzekerheid tussen China en de VS verlagen we onze visie op aandelen naar neutraal. 

Op kortere termijn (weken tot maanden) verwachten we een hogere volatiliteit dan normaal. De geopolitieke situatie 

is plots zodanig sterk gewijzigd dat een iets meer voorzichtigere houding lijkt aangewezen. We verwachten voorlopig 

echter geen herhaling van 2018: 

 De centrale banken verhogen niet langer de rente. We verwachten bovendien dat de PBOC extra maatregelen 

zal nemen om de negatieve handelseffecten te counteren. Ook de Amerikaanse FED kan de rente verlagen bij 

het definitief uitblijven van een handelsakkoord.  

 Onze recessie-indicatoren slaan nog steeds geen alarm.  

 De winstgroei valt niet van een klif en valt veel beter mee dan verwacht. Analistenrevisies stijgen momenteel. 

In 2018 daalden de revisies gevoelig.  

 Aandelenwaarderingen zijn nog steeds goedkoper dan begin 2018.  

 In tegenstelling tot vorig jaar is de belegger nog zeer sceptisch. Zowel particuliere als institutionele beleggers 

houden al vijf maanden minder risico aan dan normaal. Begin vorig jaar was iedereen vrij positief gestemd. 

Het negatieve  sentiment laat ruimte voor opwaartse verrassingen en opwaartse koopdruk wanneer een 

handelsakkoord er toch komt of wanneer uit de macro-economische cijfers zou blijken dat de schade beter 

meevalt dan verwacht.   
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AANDELEN 

 

Bron: Merit Capital Macro Research 

Op regionaal aandelenvlak wijzigt onze visie op China. We verlagen onze rating (na vijf maanden overwogen) naar 

aanleiding van de hernieuwde onzekerheid. Chinese aandelen blijven goedkoop en bezitten lange termijn potentieel.  

Op kortere termijn beschouwen we de situatie als te onzeker om het land te blijven overwegen. Hier kan snel 

verandering in komen indien China en de VS toch tot een oplossing komen. Ook de toekomstige acties van de PBOC 

kunnen onze mening eventueel doen herzien. Wereldwijd blijven aandelen fair tot duur gewaardeerd (figuur 4). Het 

dividendrendement op MSCI World bedraagt 2,6%, in lijn met het historisch gemiddelde. Eind 2017 was de waardering 

zeer duur met een dividendrendement van amper 2,3%. De operationele koerswinstverhouding bedraagt 13,2 versus 

een gemiddelde van 11. Eind 2017 bedroeg de operationele k/w 15. 

 

 

 

 

 

 

TACTICAL GLOBAL EQUITY DATE --- N +++
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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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Figuur 4 MSCI All Country Index: dividendrendement en koerswinstverhouding  

 

Bron: Merit Capital Macro Research 
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OBLIGATIES & FX 

 
Bron: Merit Capital Macro Research 

TACTICAL ASSET ALLOCATION VIEW
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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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Kwaliteitsobligaties presteren relatief sterk en vormen een buffer in meer volatiele tijden ondanks de veel lagere 

rentevoeten. De risicopremie op high yield obligaties begint opnieuw te stijgen (figuur 5). Dollarobligaties uit de  

groeilanden houden ondanks de oplopende spanningen vrij goed stand. Obligaties in lokale munt nemen wat gas terug. 

Vooral de Turkse Lira en de Braziliaanse Real zijn momenteel gevoelig aan het risk-off sentiment. De Mexicaanse Peso, 

Zuid-Afrikaanse Rand en Russische Roebel blijven relatief stabiel. De Japanse Yen profiteert van zijn safe haven status 

en is sterk ondergewaardeerd op lange termijn.  

Figuur 5  Credit spreads op bedrijfsobligaties van het type investment grade en high yield (VS en EUR) 

 

Bron: Merit Capital Macro Research 

ALTERNATIVES 

 

Bron: Merit Capital Macro Research 

TACTICAL ASSET ALLOCATION VIEW
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apr/19

mei/19
apr/19

mei/19

apr/19

mei/19

apr/19

mei/19

apr/19

mei/19

apr/19

mei/19
apr/19

mei/19

apr/19

mei/19

apr/19

mei/19

apr/19

mei/19

apr/19

mei/19
apr/19

mei/19

apr/19

mei/19

- 2,6% 8,2% 55,0%

Private Real Estate

Gold

Oil

Broad commodities 

ex-energy

European Listed  Reits

Private Equity

Equity Long/Short

Global Macro

Trend Following 1,5% 0,9% 1,8% 2,0% 26,8%

ABSOLUTE RETURN & 

HEDGED STRATS

5,5% - 3,3% 7,5% 41,3%

Multi-strategy 6,5%

7,8% 0,3% 1,9% 0,3% 28,2%

-26,7%

1,3% 0,7% 8,1% -1,5% 0,5%

LISTED REAL ASSETS

UNLISTED REAL ASSETS

11,6% -2,6% -1,5% -10,1% -1,6%

-4,1% -5,6% -5,7% -10,6% -18,1%

37,3% -3,7% 10,2% -8,0%
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De goudkoers in USD bevindt zich nog steeds in een lange termijn consolidatiepatroon. In EUR breekt de koers sinds 

kort opwaarts uit. Wellicht kan het gele metaal de komende weken wat meer profiteren van de geopolitieke onrust.  

Absolute return en alternatieve strategieën kunnen momenteel hun nut bewijzen als diversificatiebouwstenen binnen 

een complete beleggingsportefeuille.  

 

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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