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Met genoegen presenteren we u een verkorte zomereditie van de Merit Capital macro-economische Review & 

Outlook.  We wensen onze lezers een heerlijke, deugddoende vakantie toe. In september zijn we er vanzelfsprekend 

terug met een uitgebreider rapport. 

De financiële markten veerden de afgelopen weken verder op. De everything rally kwam echter de afgelopen dagen 

wel abrupt tot stilstand. De situatie van enkele maanden geleden lijkt zich wel te herhalen. Trump veroorzaakte 

opnieuw onrust via een tweet en dreigde met nieuwe tarieven op Chinese import. Aandelen verloren in enkele dagen 

tijd meer dan zes procent. Op het moment van schrijven, woensdag 7 augustus, bevindt de S&P 500 zich opnieuw 2% 

boven zijn intra-day low. Volatiliteit is terug van weggeweest.  

GEOPOLITIEKE SITUATIE 

 De volatiele handelsoorlog blijft aanslepen. Donald Trump dreigt een extra 10%-tarief in te voeren op de 

resterende 300 miljard import aan Chinese goederen. China weigert voorlopig van zijn kant toegevingen te 

doen in de onderhandelingen. Naar verluidt wil China de bescherming van intellectuele rechten onvoldoende 

opnemen in zijn lokale wetgeving. De Chinese overheid nam intussen tegenmaatregelen: Chinese 

staatsbedrijven kopen niet langer Amerikaanse landbouwproducten. Verdere tegenmaatregelen kunnen 

bestaan uit een tarief van 25%  op Amerikaanse import in China, valutadiversificatie in andere munten dan de 

USD en het stopzetten van de verkoop van zeldzame grondstoffen aan Amerikaanse bedrijven. 

 De kans op een harde Brexit lijkt dan toch opnieuw te stijgen. Boris Johnson wil toegevingen van de EU. De EU 

weigert. De nieuwe Britse premier beloofde een do or die en verkiest een harde Brexit als het moet. Het 

parlement kan dit misschien nog vermijden door de regering ten val te brengen.  

MACRO-ECONOMISCHE (LEIDENDE) INDICATOREN 

Het macro-economisch plaatje blijft verslechteren. Met de huidige aandelencorrectie lopen aandelen alweer wat meer 

in lijn met de cyclische macro-economische indicatoren. Die verslechteren immers al maanden aan een stuk. De 

meeste industriële indicatoren en handelsindicatoren van juni wijzen op een vlakke tot negatieve groei t.o.v. een jaar 

geleden. Recente vertrouwensindicatoren zoals de PMI-cijfers geven aan dat de situatie de laatste twee maanden niet 

verbeterde. In Duitsland vertonen de officiële arbeidscijfers nog geen verliezen maar een aantal grote firma’s zoals 

BASF, Siemens en Deutsche Bank plannen massale ontslagen. De Europese en Amerikaanse dienstensector blijft sterk 

maar een aanhoudende recessie in de industriële- en exportsector kan plots overslaan op de consument. Ook ons 

eigen recessie-dashboard vertoont iets meer negatieve signalen dan voorheen. Het is vijf voor twaalf op wereldwijd 

recessievlak. De huidige geopolitieke onzekerheid kan moeilijk nogeens een half jaar aanslepen zonder negatieve 

gevolgen voor de arbeidsmarkt in de Eurozone en de VS.  

Figuur 1 Consensus groeivooruitzichten VS en Eurozone 
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MONETAIRE & FISCALE OUTLOOK 

De FED verlaagde de rente. Sommige waarnemers bestempelden de verlaging met 25 basispunten als ontgoochelend. 

Maar Powell geeft wel toe aan Trump. Dat is voor ons het belangrijkste signaal. De markt verdisconteert nu al vier 

renteverlagingen binnen het jaar. Zou Trump werkelijk zo sluw zijn om renteverlagingen te bekomen via het opvoeren 

van de handelsoorlog, enkel en alleen om begin volgend jaar toch plots een deal uit zijn hoed te toveren? Net op tijd 

om in tijden van herverkiezing de markten hoger te katapulteren en de economie een laatste adrenalinestoot toe te 

dienen? Of lijkt deze redenering dan weer te vergezocht?  

Er valt weinig nieuws te melden op vlak van de ECB. In september verwachten we stimulerende maatregelen. Mario 

Draghi zal wellicht met veel fanfare zijn post willen verlaten. We hopen op een renteverlaging en de heropstart van 

monetaire versoepeling. De Chinese Centrale Bank verlaagde de reserveratio niet. De autoriteiten ontgoochelden 

bovendien door te communiceren dat ze hun huizenmarkt (voorlopig) niet willen stimuleren: “Housing is for living, not 

for speculating”. Een gezonde filosofie op lange termijn, maar een doorn in het oog van de markten op korte termijn.    

FUNDAMENTALS: WINSTGROEI EN WAARDERINGEN 

Het resultatenseizoen valt voorlopig redelijk mee. Winstcijfers vallen nog steeds niet van de gevreesde klif. De 

winstgroei van de MSCI World index blijft wel flirten met nulgroei t.o.v. vorig jaar. Zelf blijven we op middellange 

termijn ook schrik hebben voor oplopende arbeidskosten die knagen aan de huidige hoge winstmarges. Ook een 

plotselinge terugval in de omzet (vraag) als gevolg van een aanslepende handelsoorlog zou moeilijk te verteren zijn.  

 Voor het tweede kwartaal merken we intussen hetvolgende op in de rapporten van Refinitiv: 

- 426 bedrijven in de S&P 500 rapporteerden hun resultaten. De winst van deze bedrijven groeide in het 

tweede kwartaal met 3,6% t.o.v. vorig jaar. Verrassend positief. Aan de start van het resultatenseizoen 

verwachtten analisten maar 0,3% groei. Voor de volledige S&P 500 ligt de verwachte winstgroei voor Q2 

momenteel op 2,7% (426 gerapporteerde winsten en 74 verwachte winsten). 

- Ongeveer 73% van de bedrijven verslaat de winstcijfers met een gemiddelde earnings surprise factor van 

5,5%. Opvallend, het aantal bedrijven dat zich negatief uitlaat voor volgend jaar is hoger dan gemiddeld.  

Bedrijven uit de communicatiesector, gezondheidssector en financiële sector houden de winstgroei van 

de S&P 500 in stand. De technologiesector bevindt zich al twee kwartalen in een situatie van negatieve 

winstgroei t.o.v. vorig jaar. Het is dan wel weer de sector die het meest positief verrast.  De verwachtingen 

lagen blijkbaar vrij laag. Ook voor het derde en vierde kwartaal zijn de verwachtingen voor de 

technologiesector laaggespannen. Analisten voorspellen een jaarlijkse winstgroei van respectievelijk -7% 

en +2% voor Q3 en Q4.  

- Binnen de Europese Stoxx 600 index rapporteerden intussen 200 bedrijven (niet alle bedrijven 

rapporteren kwartaalwinsten in Europa). De cijfers maken ons voorlopig niet bijzonder warm.  De 

verwachte winstgroei voor Q2 ligt op -2,7% versus Q2 in 2018, het tweede kwartaal op rij met negatieve 

winstgroei. De helft van de bedrijven verslaat de consensusverwachting en brengt de winstgroei in lijn met 

het langetermijngemiddelde. De gemiddelde surprise factor bedraagt 0,1% versus een vijfjarig gemiddelde 

van 3,8%. Een positief punt: de omzetcijfers verrassen meer dan de winstcijfers en een aantal banken 

verraste zelf in zeer positieve zin.  

RISK-ON/OFF  

Onze marktindicatoren bieden een gemengd beeld. Trendindicatoren en marktbreedte blijven redelijk positief. De 

sell-off is voorlopig te kort om hier verandering in te brengen. Relaties tussen verschillende activa wijzen nog steeds 

op een risk-off omgeving.  
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TACTICAL ASSET ALLOCATION:CORE ACTIVA 

 

Bron: Merit Capital Macro Research 

Een voorzichtige neutrale visie lijkt ons gepast in de huidige omstandigheden. We hechten al een paar maanden meer 

belang aan het alternatieve luik binnen een totale beleggingsportefeuille. Alternatieve strategieën vormen de 

volgende jaren wellicht een sterkere buffer in tijden van verhoogde volatiliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TACTICAL RISK:CORE ASSETSDATE --- N +++

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19 cautious bias

aug/19

jul/19

aug/19

TACTICAL RISK ON/OFF DATE --- N +++

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19 within one standard deviation except US

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

GLOBAL ECONOMIC INDICATORS

MONETARY POLICY OUTLOOK

FISCAL POLICY OUTLOOK

GLOBAL RECESSION WATCH

EQUITY FUNDAMENTALS - 

profit growth & guidance

EQUITY FUNDAMENTALS - 

absolute valuations

EQUITY FUNDAMENTALS - 

relative valuations: risk prem.

GLOBAL LONG ONLY FIXED INCOME

GLOBAL LONG ONLY EQUITY

ALTERNATIVES

CASH LIKE EXPOSURES (<1Y)

RISK-ON/OFF INDICATORS

GLOBAL GEOPOLITICS
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TACTICAL ASSET ALLOCATION: AANDELEN 

 

 

We wijzigen niets aan onze hoofdallocaties op vlak van factorstrategieën en regio’s. Groei- en Amerikaanse aandelen 

blijven onze voorkeur genieten, ondanks de veel duurdere waarderingen. Positief koersmomentum en superieure 

winstgroei zijn doorslaggevend in deze keuze.  

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

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

NB: A factor strategy invests systematically (rule-based) in a group of shares with common characteristics

13 4,2%

22 1,4%

20,1% -1,6% 9,5% 6,2% 62,4% 19 1,9%

6,4% -3,4% -2,2% -7,4% 15,0% 9 3,9%

11,4% -2,9% 4,7% 3,1% 25,7%

GLOBAL MOMENTUM 19,5% -1,8% 11,0% 6,0% 74,4% 24 1,7%

20,5% -1,8% 9,5% 4,5%GLOBAL GROWTH

GLOBAL VALUE

GLOBAL DIVIDEND

GLOBAL QUALITY

GLOBAL SMALL CAPS 14,2% -2,6% 2,3% -5,4% 36,4% 19 2,2%

MSCI WORLD 15,6% -2,5% 6,0% 1,7% 39,5% 16 2,5%

GLOBAL LOW VOLATILITY 16,5% -0,9% 9,8% 10,8% 60,3% 19 2,8%

57,3%

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

aug/19 cautious bias

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

jul/19

aug/19

EUROZONE jul/19 13,8 3,6%

aug/19

UNITED KINGDOM jul/19 12,4 5,0%

aug/19

NORDICS jul/19 15,5 3,9%

aug/19

SWITZERLAND jul/19 16,3 3,4%

aug/19

JAPAN jul/19 14,9 2,2%

aug/19

PACIFIC EX-JAPAN jul/19 15,6 4,1%

aug/19

jul/19 12,6 3,1%

aug/19

jul/19 13,1 3,2%

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

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.

2,3%

55,0%

9,0%

29,5%

1,6%

50,0%

5,0%

5,0%

3,0%

2,0%

1,0%

3,3%

4,3%7,3%

-4,0% 2,4%

11,0%

2,8%

-1,5%

1,5%

6,5%

1,6%

9,7% -3,7% 1,7% 26,2%

7,1% -7,1%

52,7%

11,8% -0,5% 4,7% -0,5% 51,9%

25,0% 1,0% 16,3% 16,6%

10,9%

EM Emea

EMERGING MARKETS

EM Asia Ex China

China

FRONTIER MARKETS

EM Latin America

NORTH AMERICA

ALL COUNTRY

ALL COUNTRY EX-USA

5,5% -2,7% 33,4%

21,9% -0,9% 11,0% 9,9% 2,0%

12,9% -4,1% -2,6% 7,9% 10,6%

9,0% -4,1% -0,4% 0,0% 27,9%

38,3%

20,2% 1,8% 12,0% 9,7% 27,9% 12,6 4,8%

11,3% -4,8% -1,1% -1,3% 52,0% 11,7 2,5%

5,3% -3,7% 0,4% -2,2% 32,6% 13,3 2,7%

11,5% -3,6% 0,8% 3,4% 10,5% 9,7 4,6%

-5,0%

-1,9%

5,4% 63,0% 15,7 2,6%17,9% -1,8% 7,7%

0,9% 32,3% 13,5 3,4%13,2% -3,0% 4,1%

13,1%

103,6% 17,3

14,0% -3,6%

2,4% 1,6%

5,5% 3,3%

1,4% 0,8%

GLOBAL EQUITY
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TACTICAL ASSET ALLOCATION: OBLIGATIES & FX 

 

 

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

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19
jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

SEK

7,0%

6,1%

6,8% 0,9%

6,8%

11,2% 23,5%

-2,4%

1,2%

CAD

GBP

NZD

CHF

NOK

EUR INFLATION LINKED GOV 

BONDS

JPY

AUD

EUR CORPORATE INVESTMENT 

GRADE BONDS

US CORPORATE BONDS IG

US GOVERNMENT BONDS

CORE QUALITY FIXED 

INCOME
EUR CASH, ST & MT GOV 

BONDS

EUR LONG TERM GOV BONDS

GLOBAL DURATION 

-0,3% 0,5%

6,5% 7,8% 17,8% 0,7%1,1%

2,4% 0,3%

-0,6% 1,3% 1,7% -0,7% -0,3%

3,1% 1,1%

6,0% 8,6% 13,9% 1,8% -

0,5%

0,5%

5,8%

-0,3% 0,5%

-0,8% -3,2% -3,1% -4,4% -15,9% 0,7% 0,9%

3,5% 2,2% 4,7% 5,6% 11,7%

-2,7% -4,4% -3,4% -14,0% 0,7% 0,9%

15,7% 0,7% 0,9%

-5,7% -1,6% -3,5% -4,2% -14,5% -0,3% 0,5%

6,0% 2,6% 5,7% 8,5%

-0,3% 0,5%

-0,3% -1,1% -3,4% 0,2% -7,7% 0,7% 0,9%

-1,5% -2,6% -4,5% -5,3% -12,9%

USD 2,5% 0,4% 2,0% 3,4% 19,6% -0,3%

0,1%

16,7% 19,9% 47,1%

2,3% 3,4%

6,4% 5,6% 12,6%

5,4% 5,7% 15,8%

11,3% 1,4% 8,7%

SATELLITE MEDIUM RISK 

FIXED INCOME

7,3%

1,3%

18,4% 2,8% 0,7% 0,9%

-0,6% -

0,4% 1,0%

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19
jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

NB: YTW = yield to worst = effectief rendement; SPREAD = risicopremie t.o.v. risicovrije rente van vergelijkbare duratie.

3,8%

7,0% 10,9% 27,8%

3,9%

EM  gov bonds local currency

US HIGH YIELD BONDS

 AT1 FINANCIAL BONDS

10,2% 0,0% 4,8% 6,4% 28,0%

8,1% -0,4% 5,4% 4,4% 23,3%

10,9% 0,7%

SATELLITE HIGH RISK 

FIXED INCOME

6,0% 4,0%

4,7% 2,8%

EM  gov bonds € hedged

EM  gov bonds USD

EM  corporate bonds

EUROPEAN HIGH YIELD 

BONDS

EM & FRONTIER BONDS

Frontier  bonds

PERPETUAL BONDS

13,4% -0,5% 4,3%8,8% 10,7% 54,1% 5,4%

7,4% -0,5% 2,9% 7,3% 2,1% 0,1% 0,7%

13,2% 0,7% 7,8% 11,0% 25,5% - -
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Gegeven de verhoogde Brexit-onzekerheid worden we terug wat voorzichtig op het GBP. Dit is een korte termijn 

wijziging. In geval van een harde Brexit kan de GBP 10% tot 20% lager gaan. Die kans lijkt ons nog steeds kleiner dan 

50%, maar we zouden toch opletten voor wie heel grote posities aanhoudt in de munt. Kleinere gewichten kunnen 

worden aangehouden en bijkopen mag in geval van een grote daling van het GBP. 

TACTICAL ASSET ALLOCATION: ALTERNATIEVEN 

 

Sinds begin dit jaar hanteren we een positieve visie op de spot- en derivatenkoersen van fysieke olieprijzen. We 

worden neutraal. Tenslotte worden we nog negatiever op grondstoffen ex-energie. De oplopende China-VS 

spanningen, negatief koersmomentum en de doorbraak van enkele steunniveau’s leiden tot deze beslissing. 

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. 

ALTERNATIVES DATE --- N +++ YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y%
jul/19

aug/19

jul/19

aug/19
jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19
jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

jul/19

aug/19
jul/19

aug/19

jul/19

aug/19

0,4% 46,5%

Event Driven 2,5% - 1,8% -0,9% 35,0%

GLOBAL ALTERNATIVES

Private Real Estate

Gold

Oil

Broad commodities 

ex-energy

Private Equity

Relative Value

Trend Following

UNLISTED REAL ASSETS

ABSOLUTE RETURN & 

HEDGED STRATS

8,0% 3,4% 14,6% 8,7% 39,8%

Global Macro 9,3% - 5,5% -1,2% 17,6%

Equity Hedge 6,2% - 3,7%

7,9% 1,6% 4,4% 5,5% 22,9%

-32,9%

14,1% 4,6% 11,3% 20,5% 13,6%

-2,6% -4,6% -4,9% -4,3% -14,4%

23,3% -4,6% 4,0% -17,2%

LISTED REAL ASSETS
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