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Het feestgedruis op de financiële markten houdt aan. De MSCI All Country aandelenindex breekt nieuwe records. Credit spreads 

op Europese high yield obligaties naderen hun vorige dieptepunt. Zelfs de grondstoffenmarkten vertonen tekenen van leven. Het 

scepticisme omtrent de beurshausse houdt – volgens ons al heel het jaar onterecht - aan. De beurs beklimt nog steeds een muur 

van zorgen. De hoge risico-aversie en de defensieve positionering van veel beleggers ligt volgens ons aan de basis van de huidige 

hausse. Een aantal marktberen werden verplicht om de handdoek in de ring gooien en de rally achterna te hollen. De wereld blijft 

vanuit geopolitiek standpunt in woelig vaarwater, maar die onzekerheid werd de afgelopen maanden in de marge iets minder 

groot. Misschien kunnen de waarderingen dankzij de lage reële rentevoeten nog iets hoger en herstelt de winstgroei zich in 2020 

dan toch dankzij een heropleving van de “animal spirits” in de wereldwijde economie. De verkiezingsoverwinning van de 

conservatieven in het VK en een eerste handelsakkoord met China vormen in ieder geval een stap in de juiste richting. 

GEOPOLITIEKE SITUATIE 

Wereldwijde onzekerheid neemt verder af. De Global Policy Uncertainty Index noteert nu aan 265 (2,6X normaal niveau) versus 

een niveau van 300 vorige maand (grafiek 1). Dalende onzekerheid gaat vaak gepaard met stijgende waarderingsratio’s en vice 

versa. Dalende onzekerheid leidde in het verleden ook meestal tot hogere winstverwachtingen en effectief hogere winstgroei. 

Hiervoor moet de index echter nog gevoelig verder dalen. De dalende evolutie van de voorbije maanden is alvast hoopgevend. 

Grafiek 1 Global Policy Uncertainty Index 

 

Bron: Merit Capital Macro & Baker, Bloom & Davis Uncertainty Index. NB: Dispersie tussen de diverse economische voorspellingen van economen samen met 

mediasentiment maken deel uit van deze index.    

De belangrijkste geopolitieke evoluties vatten zich als volgt samen:  

 China en de VS maken gewag van een ‘phase one’ akkoord. De exacte inhoud is nauwelijks gekend en in de markt heerst 

al wantrouwen omtrent de deal. De VS annuleren de nieuwe tarieven die eind deze week van start zouden gaan. Het 

tarief van 15% op 120 miljard USD import wordt met de helft verlaagd. De initiële tarieven van 25% op 250 miljard USD 

import blijven van stand en worden gebruikt als hefboom in de tweede ronde van de handelsgesprekken volgend jaar. 

China zou akkoord gaan met 200 miljard extra import waarvan 50 miljard USD landbouwgoederen. Dit lijkt ons veel 

aangezien het meer dan de helft zou zijn van wat China normaal invoert. China bevestigt voorlopig niet. Omtrent de veel 

bediscuteerde technologietransfers en bescherming van intellectuele eigendom lijkt nog veel minder gekend. China zou 

extra maatregelen nemen om de intellectuele eigendom van Amerikaanse bedrijven te beschermen. Bovendien zouden 

de autoriteiten strenger toezien op gedwongen technologietransfers in geval van grensoverschrijdende overnames. 

Tenslotte zou China Amerikaanse financiële dienstverleners meer toegang bieden tot de lokale markt met minder 

discriminerende regelgeving. Het akkoord lijkt ons in eerste instantie een duidelijke wapenstilstand, wat goed onthaald 

werd door de markten. Het is afwachten op meer duidelijkheid van beide partijen en de weg naar een finaal 

handelsakkoord lijkt ons nog lang. 

 Brexit-onzekerheid neemt af dankzij de sterke overwinning van de Tories in het VK. Nu kan het parlement de Brexit-deal 

goedkeuren in januari. Vervolgens is het aan Boris Johnson om zo snel mogelijk een nieuw vrijhandelsakkoord met de EU 

in de wacht te slepen.  
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 In de Latijns-Amerikaanse landen stabiliseerden de obligatiemarkten. In Argentinië lijkt de nieuwe regering te willen 

meewerken met het IMF mits een schuldherschikking maar geen default. Kapitaalcontroles blijven van kracht met nieuwe 

belastingen op landbouwexport om de fiscale tekorten snel terug te dringen. Loonverhogingen moeten de reële 

koopkracht verhogen gegeven de inflatievoet van meer dan 50%. In Ecuador stemt de regering in met nieuwe 

belastinghervormingen. In Chili intervenieert de centrale bank om de Peso te ondersteunen na een val van 10% die 

overdreven lijkt in vergelijking met de fundamentals. Sociale onrust houdt aan.   

MARKTINDICATOREN: RISK-ON/OFF   

Onze risk-on/off indicatoren surveilleren de financiële markten. Markindicatoren weerspiegelen vooral wat er effectief gebeurt 

en niet wat er theoretisch zou moeten gebeuren of wat er reeds gebeurd is. Waardevolle informatie dus. Heeft de markt niet 

immers meestal gelijk?    
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Bron: Merit Capital Macro 

1) Korte termijn trend en marktbreedte  

a. De trend blijft positief op alle regio’s. Op korte termijn lijken de Engelse en Chinese aandelenmarkten 

overgekocht. 

2) Korte termijn impliciet marktrisico 

a. Credit spreads op bedrijfsobligaties evolueren gunstig en blijven in positief territorium. De volatiliteitscurve (VIX 

futures) noteert in cotango (volatiliteit nu is lager dan volatiliteit toekomst).  

3) Lange termijn trend en marktbreedte 

a. Lange termijn trendindicatoren evolueren positief. Onze lange termijn trendindicator voor Emerging Markets 

staat op het punt om positief uit te breken. Op relatieve basis blijven Emerging Markets zwak momentum 

vertonen. Maar hier komt misschien volgend jaar verandering in. Van nabij op te volgen (grafiek 2). 

b. De lange termijn marktbreedte op aandelenindices blijft sterk. Van de 23 ontwikkelde landen noteert slechts 

10% in een berenmarkt. In Emerging Markets blijft de marktbreedte lager (grafiek 3). 

4) Positionering (wat doen bepaalde marktspelers) en sentiment (wat denken bepaalde marktspelers): 

a. Vanuit een contrarian perspectief blijven aandelen aantrekkelijk. De positionering van de gemiddelde 

fondsbeheerder blijft risico-avers. Sinds kort zien we een verschuiving naar meer aandelen maar het totale 

gewicht blijft laag.  

b. Retail sentimentsindicatoren verbeteren maar bestempelen we niet als overdreven positief.  

5) Macro-modellen 

a. In vergelijking met vorige maand verbeteren een aantal macro-economische signalen. Manufacturing PMI en 

OECD indicatoren verbeteren voor de wereld, de VS en Emerging Markets (grafiek 4) 

b. De industriële cyclus blijft zwak in Europa en Japan. De Eurozone ZEW-index evolueert wel positief. 

 

Grafiek 2 MSCI EMERGING MARKETS: ABSOLUTE LANGE TERMIJN TREND INDICATOR EN RELATIEF MOMENTUM 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de evolutie van de MSCI Emerging Markets Index. Blauwe lijn reflecteert onze lange termijn 

trendindicator. Boven de nul biedt de indicator een positief signaal. Een stijging vanuit dieptepunt wijst ook op stabilisatie in trend. Rechtse grafiek: blauwe lijn 

reflecteert de relatieve evolutie van MSCI Emerging Markets versus de MSCI All Country Index. Een dalende lijn weerspiegelt underperformance van Emerging 

Markets versus de wereld en vice versa.   
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Grafiek 3 WERELDWIJDE MARKTBREEDTE OP AANDELENINDICES 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Zwarte lijn refelecteert de MSCI All Country Index. Blauwe lijn reflecteert het aantal landen die onder hun 12-maandelijks 

gemiddelde noteren (berenmarkt) op een inverse rechterschaal. 

Grafiek 4 WERELDWIJDE OECD-INDICATOR EN VS MANUFACTURING PMI-STRATEGIE 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: De zwarte  lijn reflecteert  de MSCI All Country index. De blauwe lijn reflecteert de wereldwijde OECD leading 

indicator. Het is nauwelijks zichtbaar, maar we merken stabilisatie op. Rechtse grafiek: De zwarte lijn weerspiegelt de S&P 500 index. De blauwe lijn weerspiegelt 

een strategie die investeert in de S&P 500 index wanneer de zesmaandelijks wijziging in de manufacturing PMI positief is en switcht naar staatsobligaties indien 

niet. De laatste twee maanden zendt de US Market PMI een positief signaal uit en zit de strategie terug in aandelen.  
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DE ECONOMISCHE CONJUNCTUUR EN LEIDENDE MACRO-INDICATOREN 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Een opwaartse of neerwaartse pijl wijst op een wijziging in de situatie t.o.v. vorige keer. 

In vergelijking met vorige maand zijn er weinig wijzigingen in onze beoordeling van de wereldeconomie. De wereldwijde groei 

vertraagt nog steeds met signalen van stabilisatie.  

 Positieve macro-evoluties: 

 De industriële cyclus herleeft verder (grafiek 5). Manufacturing PMI’s stabiliseren in belangrijke regio’s met uitzondering 

van de Eurozone en Japan. 

 Exportsectoren lijken te gaan consolideren. China New Export Orders PMI bodemt uit. Harde data in de wereldwijde 

exportgroei lijken hoopgevend voor de maand november. Tien landen publiceerden intussen hun exportcijfers voor de 

laatste maand. De meerderheid vertoont voor het eerst sinds lang beterschap in vergelijking met vorige maand (grafiek 

6). 

Negatieve macro-evoluties: 

 Job cijfers in de VS verrasten opnieuw opwaarts. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Onderliggend zijn zwakkere trends 

merkbaar (grafiek 7). In vorige publicaties bespraken we dit reeds uitvoerig. Het sluiten van een eerste handelsakkoord 

verrast ons dan ook niet als de Trump-administratie toekomstige arbeidszwakte  wil vermijden.  
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Grafiek 5 Global PMI & China Export PMI New Orders Index 

 

Bron: Merit Capital Macro  

Grafiek 6 Wereldwijde exportgroei 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse tabel: jaarlijkse exportgroei voor 23 landen. Laatste maand merken we verbetering op voor Korea, Singapore, India, 

Indonesië en Thailand. Taiwan herstelt fors. Vietnam profiteert van de handelsoorlog.  

Grafiek 7 VS PAYROLL JOBCIJFERS & CONFERENCE BOARD EMPLOYMENT TRENDS INDEX 

 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: De zwarte lijn reflecteert de evolutie van de S&P 500 index. De blauwe lijn weerspiegelt de evolutie van het 

zesmaandelijks gemiddelde van de maandelijkse job cijfers. Gemiddeld gezien worden nog steeds 200.000 banen per maand gecreëerd. Een niveau onder de 100 

is alarmerend. Rechtse grafiek: De zwarte lijn weerspiegelt de S&P 500 index. De blauwe lijn weerspiegelt de Conference Board Employment Trends Index. Dit is 

een voorlopende indicator die 8 onderliggende arbeidsindicatoren combineert: werkloosheidsaanvragen, openstaande vacature, parttime werkers omwille van 

economische redenen, jobs hard to get.…De afvlakking wijst op potentiële toekomstige arbeidszwakte.  
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MONETAIRE & FISCALE OUTLOOK 

De Fed communiceert nog steeds een rentepauze. De markten reageren positief. Hogere potentiële inflatie met een stabiele 

nominale rentevoet leidt tot negatieve reële rentevoeten. Negatief voor spaarders, positief voor aandelenwaarderingen.  

De Bank of Canada (BOC) houdt de rente op 1,75%. De centrale bank liet zich opvallend positief uit over een potentieel herstel 

van de wereldeconomie. De hoge loongroei (4,4%) verhindert de bank om de rente voorlopig te verlagen. De BOC wil bovendien 

de al hoge consumentenschulden niet verder inflateren via nog lagere rentevoeten. Niettemin, de arbeidsmarkt vertoont zwakte 

en enkele economen roepen intussen op tot een verdere renteverlaging. Wij denken dat de BOC voorlopig voet bij stuk houdt 

dankzij potentiële industriële ‘greenshoots’ op wereldvlak. Ook de goedkeuring van een USMCA-handelsakkoord (Nafta 2.0) kan 

ondersteunend werken voor de CAD. 

Ook de ECB blijft voorlopig on hold. Iedere week meldt een of ander lid van de ECB dat ze voldoende munitie achter de hand 

houden indien nodig. De markten geloven hen. Enkel de inflatie volgt niet. Met de lange termijn inflatieverwachting op 1,3% 

panikeren centrale bankiers opnieuw. In de werkelijke wereld panikeert de consument niet bij lagere prijzen. Integendeel.  

De Bank of England (BOE) hanteert al meer dan een jaar een rentevoet van 0,75%. De markt anticipeert een verdere 

renteverlaging van 25 basispunten volgend jaar. Leidende economische indicatoren wijzen nog steeds op zwakte, inflatie noteert 

slechts aan 1,5% en bevindt zich in een dalende trend. Het Britse Pond noteert nog steeds goedkoop maar we verwachten 

consolidatie de komende maanden na de sterke opwaartse beweging van maar liefst 10% sinds midden dit jaar. Het Pond staat 

6% hoger sinds begin dit jaar. Net zoals bij aandelen geldt: kopen in tijden van extreme paniek is vaak een lonende strategie.    

Norges bank verhoogde de rente vorig jaar viermaal tot 1,5%. Wellicht is de piek van de rentecyclus bereikt. De centrale bank 

experimenteerde nooit met negatieve rentevoeten. Volgens een aantal van onze waarderingsmodellen blijft de NOK vrij 

goedkoop. Ook de olieprijs werkt ondersteunend. Bovendien lijkt de wisselkoers niet in lijn met de reële economische groei. De 

zwakte van de NOK lijkt te wijten aan wereldwijde macro-economische zorgen waardoor de munt in een risk-off modus blijft. 

Bepaalde strategen wijten de zwakte van de NOK aan de sterke val van zalmprijzen in 2019. Zalm is een van de grootste 

exportproducten naast olie en wint steeds meer aan belang. De NOK spotkoers noteert 1,25% lager dan begin dit jaar. Beleggers 

in NOK verdienden dit jaar slechts een magere 0,16% inclusief de gewonnen rente. We denken nog steeds dat de NOK kan 

herstellen. Andere Scandinavische banken beginnen zich ongemakkelijk te voelen bij negatieve rentevoeten. De Zweedse 

Riksbank keert wellicht deze week terug naar een nul-rente na meer dan vijf jaar negatieve rentevoeten.  De bank geeft wel aan 

dat ze de rente voor lange tijd op 0% kan houden. Ook de SEK kan een interessante munt worden nu wereldwijde groei wat 

stabiliseert.  

De Reserve Bank of Australia (RBA) verlaagde dit jaar tweemaal de rente van 1,5% naar 0,75%. We verwachten een verdere 

renteverlaging. De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) verraste de markten enkele weken geleden door de rente ‘on hold’ te 

plaatsen op 1%. De centrale bank vermeldt stabiliserende wereldgroei als voornaamste reden. De munt noteert goedkoop en 

speculanten zitten nog steeds zwaar short, al hebben ze de voorbije weken posities moeten sluiten. De afgelopen twee maand 

zijn we positief op de munt.  

Grafiek 8 Centrale bank intrestvoeten wereldwijd 

 
Bron: Merit Capital; Wall Street Journal via Soberlook NB: Rechtse grafiek: 60% van de centrale banken wereldwijd verlaagt de rentevoeten. Dit is gelijkaardig aan 

2001 (verderzetting berenmarkt), 2003 (start stierenmarkt), 2009 (start stierenmarkt) en 2015 (start stierenmarkt).  
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FUNDAMENTALS: WINSTGROEI EN WAARDERINGEN 

De grote aandelenregio’s kampen al gans het jaar met een negatieve winstgroei tot nulgroei (VS). Het lijkt voor velen dan ook 

opvallend dat aandelenmarkten zo sterk kunnen presteren. De markten kijken echter steeds vooruit. De koersdaling eind 2018 

anticipeerde al een gevoelige winstvertraging. De huidige stijging is volledig toe te wijzen aan een stijging van de 

waarderingsratio’s die winstherstel anticiperen omwille van monetaire stimuli en de hoop op een gunstiger geopolitiek klimaat.  

Hoewel de MSCI World index gevaarlijk dicht noteert tegen vorige recordniveaus op vlak van koerswinstverhouding noteren de 

gemiddelde aandelenmarkten niet duur. Enkel de VS (60% van de wereldindex) noteren duur. Andere markten noteren eerder fair 

in historisch perspectief (grafiek 9). De gemiddelde waardering van 47 aandelenindices lijkt fair: dit is in lijn met het historisch 

gemiddelde. Er is dus nog wel degelijk opwaarts potentieel vanuit dit perspectief. Dit vergt misschien wel een grotere rotatie naar 

aandelen buiten de VS. 

Grafiek 9 Wereldwijde waarderingsratio’s: koerswinst, verwachte koerswinst en free cashflow yield 

 

Bron: links = Merit Capital Macro. Rechts =  Topdown Charts. Linkse grafiek: evolutie van earnings per share (EPS) voor de vier grote regio’s. Rechtse grafiek: De 

zwarte lijn reflecteert de  gemiddelde  z-score van de koerswinstverhouding voor 47 landen. De z-score is een statistische maatstaf die de koerswinstverhouding 

standaardiseert. Een z-score van 0 wijst op koerswinstverhoudingen in lijn met het historische gemiddelde. Een z-score van – 1 of +1  wijst op meer extreme 

afwijkingen en een z-score van -2 of + 2 wijst op een afwijking die zich slechts in ongeveer 2,5 % van de gevallen voordoet. 
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TACTICAL ASSET ALLOCATION:CORE ACTIVA 

 

 

   

 

 

 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

TACTICAL CORE ASSETS --- N +++ last NOW min mid max last NOW min mid max last NOW min mid max

CASH LIKE EXPOSURES (<1Y) . 15% 10% 0% 10% 100% 10% 5% 0% 5% 100% 10% 5% 0% 5% 100%

GLOBAL LONG ONLY FIXED INCOME . 43% 43% 0% 50% 100% 28% 28% 0% 35% 100% 3% 3% 0% 10% 100%

GLOBAL LONG ONLY EQUITY . 30% 35% 0% 30% 40% 50% 55% 0% 50% 65% 75% 80% 0% 75% 100%

ALTERNATIVES . 12% 12% 0% 10% 40% 12% 12% 0% 10% 65% 12% 12% 0% 10% 100%

total equity + alternatives 47% 40% 67% 60% 92% 85%

MODERATE BALANCED DYNAMIC

TACTICAL MACRO RISK PROCESS --- N +++

GEOPOLITICS ▲

MARKET INDICATORS (risk on/off) .

short term equit yprice trend models .

short term equity market breadth ▲

long term equity price trend models . .

long term equity trend breadth . .

medium term equity oversold/overbought .

market risk timing model .

economic timing models ▲

cross-asset relationships ▲

Implied risk aversion .

equity positioning & sentiment . .

LEADING BUSINESS CYCLE INDICATORS

liquidity cycle .

economic indicators .

credit cycle .

MONETARY POLICY . .

FICAL POLICY .

FUNDAMENTALS & VALUATION

equity profit growth & guidance ▼

equity - absolute valuation .

equity - relative valuation . .

corporate credit fundamentals . .

corporate credit IG - absolute valuation .

corporate credit valuations vs govies .

sovereign bonds - absolute valuation . . .

GLOBAL

LATE STAGE

Onze hoofdallocaties wijzigen niet. We blijven overwogen 

aandelen en alternatieven. Cash is neutraal ten nadele van 

een onderwogen positie in obligaties. Er lijkt dit jaar een 

veel hogere kans op negatieve returns in normale 

kwaliteitsobligaties. Ons dashboard toont weinig 

verandering t.o.v. vorige keer  

 Op geopolitiek vlak daalt de onzekerheid door de 

komst van een eerste handelsakkoord. 

 Korte termijn marktbreedte verbetert. 

 Gevoelige verbeteringen in macro-economische 

timing modellen en bepaalde marktvariabelen 

(koper leeft op, cyclische aandelen stabiliseren, 

financials stabiliseren, small caps stabiliseren, 

risico-aversie daalt,…) 

 Winstgroei blijft negatief. Resultaten kwamen 

gevoelig beter binnen dan verwacht maar de 

trend blijft negatief.  
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TACTICAL ASSET ALLOCATION: AANDELEN 

 

 Bron: Merit Capital NB: Alle returns zijn uitgedrukt in EUR. Een factorstrategie investeert in een selectie van aandelen met gemeenschappelijke kenmerken. De 

factorstrategieën zijn gebaseerd op MSCI indices. P/E = koerswinstverhouding. Div = verwacht dividendrendement. Z10 = 10-jarige z-score van de variabele. Een 

multi-factor strategie (combinatie van factoren) lijkt academisch gezien nog steeds de meest logische oplossing. Andere oplossingen: gelijk gewogen strategie van 

alle factoren, een tilt-strategie waarbij bepaalde factoren een hoger of lager gewicht toegekend krijgen, een timing-strategie die roteert tussen factoren en 

tenslotte enkel die factoren structureel overwegen waar men persoonlijk geloof aan hecht. Alle gevolgde factoren zijn redelijk robuust op heel lange termijn maar 

kunnen op vijfjarige periodes heel sterk afwijken van een benchmark. 

 
Bron: Merit Capital NB: Alle returns zijn uitgedrukt in EUR. P/E = koerswinstverhouding. Div = verwacht dividendrendement. Z10 = 10-jarige z-score van de 

variabele. 

Op strategisch vlak presteerden kwaliteit en small caps het best. Small caps lijken wereldwijd te herstellen versus large caps. Ze 

zijn goedkoop en hebben vooral in de VS een paar moeilijke jaren achter de rug. Low volatility doet het de laatste maanden 

beduidend minder dan de markt, maar dit lijkt normaal in een sterke stierenmarkt. Low volatility staat als stijl erom bekend om 

underperformance te tonen in stierenmarkten en outperformance in zware correcties.  Het is enkel op heel lange termijn dat 

defensieve aandelenstrategieën de markt eventueel kunnen verslaan en dit enkel op een risico-gewogen basis (benadering 

rendement van de markt met minder neerwaarts risico). Van alle factoren lijkt minimum volatility trouwens ook de meest robuuste 

factor. Het is een van de weinige strategieën die tot nu toe ieder decennium opnieuw (in een honderdjarig perspectief) de markt 

versloeg (grafiek 10). Veel andere populaire factoren hebben in het verleden al te kampen gehad met underperformance van tien 

jaar. Heel wat beleggers zijn de laatste twee jaar gevlucht (crowding) naar defensieve strategieën zoals low volatility en kwaliteit. 

Op korte termijn (<3j) kan dit leiden tot underperformance voor deze stijlen. Op lange termijn blijven de strategieën fundamenteel 

robuust.  

Emerging Markets hebben een zeer sterke maand achter de rug. Dit met dank aan de sterke rit van de afgelopen dagen na het 

sluiten van het eerste handelsakkoord. De groeimarkten kampen nog steeds met zwak koersmomentum, negatieve economische 

revisies en relatief zwakke winstgroei. De komst van het handelsakkoord kan hier misschien verandering in brengen. In ieder geval 

wijzen een aantal leidende indicatoren zoals de OECD-cyclus, lagere rentevoeten en de PMI-cyclus in het voordeel van Emerging 

Markets. Op waarderingsvlak zijn de waarderingen fair te noemen in historisch perspectief en goedkoop relatief t.o.v. de 

ontwikkelde markten. De regio heeft enkel nog nood aan een lagere dollarkoers om een relatieve inhaalbeweging te maken. 

Emerging Markets bevinden zich sinds 2010 in een relatieve neerwaartse trend versus de wereldindex (grafiek 11). Voorlopig 

blijven we onderwogen en afwachtend. Volgend jaar kan dit wijzigen. In ons kwantitatief regionaal aandelenmodel schuiven 

Emerging Markets op van plaats 8 naar plaats 5. Zwitserland en de VS blijven in koppositie, gevolgd door Japan. (Tabel 2). 

 

 

CORE DEVELOPED EQUITY FACTORS --- N +++ YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y% 10Y% P/E Z10 DIV Z10

MSCI WORLD 30% 1,7% 10% 27% 66% 221% 18 1,5 2,3% -1,6 

GLOBAL MULTI-FACTOR . . 24,3% 1,3% 8,6% 22,3% 62% 263% 15 1,3 2,4% -0,1 

GLOBAL MOMENTUM ▼ 29,4% 1,4% 6,4% 27,1% 92% 342% 25 2,5 1,8% 0,2

GLOBAL GROWTH . 35,4% 1,7% 10,7% 32,5% 84% 271% 25 2,7 1,3% -2,3 

GLOBAL QUALITY . 37,8% 2,5% 13,2% 35,2% 90% 305% 21 2,2 1,8% -2,1 

GLOBAL LOW VOLATILITY . 25,2% 0,1% 6,4% 22,8% 75% 252% 20 1,0 2,7% -0,1 

GLOBAL VALUE . 21,6% 1,4% 12,3% 18,5% 45% 158% 11 -0,5 3,5% 0,9

GLOBAL DIVIDEND . 25,8% 1,9% 9,4% 23,6% 56% 189% 14 0,4 3,8% -0,9 

GLOBAL BUYBACKS . 32,7% 1,4% 12,1% 28,9% 76% 301% - - - -

GLOBAL SMALL CAPS . 28,1% 2,7% 9,9% 25,6% 65% 254% 21 0,9 2,1% 1,0

REGIONAL EQUITY --- N +++ YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y% 10Y% P/E Z10 DIV Z10

ALL COUNTRY 28,7% 2,0% 10,0% 26,4% 64% 202% 18 1,6 2,4% -1,5 

ALL COUNTRY EX-USA 23,9% 2,3% 9,3% 22,3% 44% 114% 15 1,3 3,1% -0,6 

GLOBAL DEVELOPED EQUITY . 33,3% 1,8% 11,0% 30,3% 89,0% 357,5% 19 1,7 1,9% -1,7 

United States . 33,3% 1,8% 11,0% 30,3% 89,0% 357,5% 19 1,7 1,9% -1,7 

Europe . 25,8% 2,2% 8,3% 24,7% 39,1% 117,8% 16 1,0 3,5% -0,6 

Japan . 24,3% 1,2% 14,9% 20,3% 63,2% 142,7% 18 0,3 1,9% 0,0

EMERGING MARKETS . 20,0% 4,2% 9,7% 19,7% 46,3% 89,3% 15 2,3 2,7% -0,4 
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Grafiek 10 jaarlijkse excess return per factor(strategie) voor ieder decennium sinds 1929 (90j) 

 

Bron: Blitz, David and van Vliet, Pim and Baltussen, Guido, The Volatility Effect Revisited (August 26, 2019). NB: De grafiek geeft per histogram voor ieder 

decennium de jaarlijkse outperformance weer van een portefeuille long aandelen versus een portefeuille short aandelen. En dit voor een aantal factoren 

(strategieën). SMB = small cap factor = small minus big = long small caps, short large caps. HML = value factor = High minus Low = long high book to price (value 

aandelen) versus short low book to price aandelen (dure aandelen). RMW = profitability factor (quality) = robust minus weak = long aandelen met hoge 

winstmarges versus short aandelen lage winstmarges. CMA = investment factor (quality) = conservative minus aggressive = long aandelen met sterke balansgroei 

versus short aandelen met lage balansgroei. VOL = volatility factor = long aandelen met lage volatiliteit (beta) versus short aandelen met hoge volatiliteit.  

 

Grafiek 11 Relatieve performance van Emerging Markets versus All Country Index 

 

Bron: Merit Capital NB: blauwe lijn weerspiegelt de relatieve prestatie van MSCI Emerging Markets versus All Country Index en versus MSCI Europe index. 

Tabel 2 Regionaal kwantitatief aandelenmodel 

 

Bron: Merit Capital NB: TOT rank = gecombineerde ranking op basis van price momentum, st rank & lt rank. 

Price mom rank = rangschikking op basis van koersmomentum. ST Rank = rangschikking op basis van macro-

economisch momentum, analistensentiment en recente groei in EPS en marges. LT Rank = rangschikking op 

basis van absolute waardering versus geschiedenis. 

 

 

 

 

 

 

100% 100%

EQUITY REGIONS

MULTI-FACTOR

DASHBOARD

TOT

RANK

P R IC E

M OM

R A N K

ST

R A N K

LT

R A N K

US 2 2 1 9

Canada 7 8 5 2

EMU 8 7 7 8

UK 5 4 8 3

Nordics 4 5 4 5

Swis 1 1 3 4

Japan 3 3 6 1

Pacific Ex-Jap 9 9 9 6

Emerging 5 6 2 7

QUANT RANKINGS
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TACTICAL ASSET ALLOCATION: OBLIGATIES & FX 

 

Geen wijzigingen in onze grid voor vastrentende beleggingen. We zijn van mening dat rentevoeten hoger kunnen. Het is dus 

opletten geblazen met te lange looptijden. Op forex vlak blijven we neutraal op de dollar. We verkiezen ook selectieve posities in 

CAD, NOK en NZD. Bancaire Coco obligaties (AT1) presteren sterk en kunnen sterk blijven presteren naar volgend jaar toe.  

Emerging market obligaties hebben ook een sterk jaar achter de rug. Op lange termijn overwegen we lokale munten gegeven 

goedkope reële wisselkoersen en hoge reële rentevoeten. In de categorie Frontier Markets biedt Afrika heel wat opportuniteiten. 

Een aantal landen noteert tegen vrij goedkope waarderingen (hoge reële rentevoeten). Bovendien hangen heel wat van de door 

ons gevolgde landen aan de leiband van het IMF. Het IMF voert op kwartaalbasis controles uit en tracht hen te begeleiden naar 

meer fiscale discipline en duurzame economische groei.  

 

 

 

 

 

 

GLOBAL FIXED INCOME --- N +++

GLOBAL DURATION .

GLOBAL FIXED INCOME --- N +++ YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y% 10Y%
YTW/

DEPO
SPREAD Z10

CORE QUALITY FIXED INCOME 
(Barclays Eur Agg)

. 6,7% 0,0% 1,4% 6,9% 13,1% 48,6% 0,16% 0,6% -0,8 

EUR GOVERNMENT IG BONDS . 7,7% -0,1% 1,7% 7,9% 14,9% 51,8% 0,1% 0,5% -0,8 

EUR cash, st & mt term gov . 2,1% 0,1% 0,3% 2,3% 5,6% 28,4% -0,3% 0,3% -0,8  

EUR long term gov . 17,5% -0,3% 4,3% 17,9% 32,2% 109,5% 0,7% 0,8% -0,7  

EUR inflation linked gov . 7,2% 0,2% 3,2% 6,7% 13,0% 24,9% -0,6% -

EUR CORPORATE IG BONDS . 6,6% 0,3% 1,5% 6,6% 12,6% 49,6% 0,5% 0,9% -0,9 

SATELLITE MEDIUM RISK FIXED 

INCOME (Barclays Global Agg)
. 6,5% 0,2% 2,1% 7,5% 11,6% 26,1% 1,4% 0,4% -1,0 

USD SPOT FX . 3,0% -0,6% 0,5% 2,0% 10,3% 28,8%

US GOVERNMENT BONDS . 9,5% -0,9% 2,3% 9,7% 24,0% 72,0% 1,8% - -0,6 

US CORPORATE BONDS IG . 17,1% 0,1% 5,7% 16,4% 38,3% 117,2% 2,9% 1,0% -1,4 

CAD . 6,8% -0,1% 2,3% 4,5% -2,8% 4,4% 1,8%

GBP . 5,9% 0,7% 5,0% 5,8% -7,7% 4,5% 0,8%

CHF . . 3,2% 0,4% 2,6% 3,3% 10,3% 37,0% -0,7%

NOK . -1,5% 0,3% -2,7% -1,4% -9,7% -16,7% 1,7%

SEK . -2,9% 2,0% 2,1% -1,5% -9,6% -0,4% 0,0%

JPY . 3,2% -1,3% -0,4% 4,9% 19,8% 6,4% -0,2%

AUD . 0,1% 0,1% 0,2% -2,6% -7,4% -0,8% 1,1%

NZD . 0,7% 2,1% 1,2% -2,1% -6,6% 18,9% 1,5%

SATELLITE HIGH RISK FIXED INCOME . 14,2% 1,7% 5,4% 14,0% 33,7% 83,9%

PERPETUAL BONDS (floaters) . .

 AT1 FINANCIAL BONDS . 21,5% 2,2% 8,9% 21,0% 58,1% 66,5% 4,1% 3,2% -1,9 

EUROPEAN HIGH YIELD BONDS . 12,0% 1,6% 4,8% 11,9% 26,4% 116,2% 3,5% 3,1% -1,0 

US HIGH YIELD BONDS . 13,8% 1,7% 4,2% 12,1% 35,2% 108,1% 5,1% 3,3% -1,3 

EM & FRONTIER BONDS . .

EM gov bonds hard currency . 12,6% 1,6% 3,8% 12,6% 33,9% 91,3% 5,0% 3,1% 0,0

EM gov bonds local currency . 10,9% 1,5% 5,4% 12,3% 14,8% 37,2% 4,3% - -

EM corporate bonds hard currency .

Frontier  bonds hard currency . .
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TACTICAL ASSET ALLOCATION: ALTERNATIEVEN 

Geen opvallende wijzigingen.  Een aantal maanden geleden werden we minder negatief op grondstoffen (neutral). Deze kunnen 

verder opveren dankzij het eerste handelsakkoord en de stabilisatie in de wereldwijde exportgroei. Voor goud blijven we opnieuw 

voorzichtig op korte termijn.  

 

 

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. 

GLOBAL ALTERNATIVES --- -- - N + ++ +++

GLOBAL ALTERNATIVES .

GLOBAL ALTERNATIVES --- -- - N + ++ +++ YTD% 1M% 6M% 1Y% 5Y% 10Y%

LIQUID ALTERNATIVES . .

MULTI-MANAGER/MULTI-STRATEGY . . 11,1% 1,9% 4,2% 7,9% 28,7% 87,2%

EQUITY HEDGE STRATEGIES . 13,9% 0,9% 5,3% 12,8% 19,8% 45,0%

EVENT DRIVEN STRATEGIES . 11,9% 1,8% 7,3% 10,9% 18,5% 53,4%

GLOBAL MACRO STRATEGIES . . 7,9% 0,3% 2,9% 7,7% 10,3% 21,5%

RELATIVE VALUE ARBITRAGE . 8,9% 0,1% 2,8% 7,1% 18,0% 48,4%

LISTED REAL ASSETS .

GOLD (physical) . 15,3% 0,5% 9,8% 18,4% 23,4% 32,9%

OIL (futures) . 37,1% 5,6% 13,0% 33,6% 23,4% 6,1%

COMMODITIES EX-ENERGY (futures) . 4,6% 2,8% 3,0% 3,4% -9,9% 2,8%
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