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De financiële markten bevinden zich de laatste weken opnieuw in een positieve risk-on omgeving. De geopolitieke 

spanning met China lijkt wat gemilderd. Maar dit kan in een oogopslag keren. Het marktsentiment blijft negatief maar 

we merken wel een daling op in de grote risico-aversie van fondsbeheerders in het algemeen.  De vertraging in 

leidende economische indicatoren blijft beleggers niettemin zorgen baren. De centrale banken signaleren dat ze 

bijspringen, indien nodig. De Amerikaanse S&P 500 bereikte in al het tumult een nieuw record. Het Engelse 

spreekwoord: “The markets are climbing the wall of worry” lijkt tot dusver meer dan ooit van toepassing. 

 GEOPOLITIEKE SITUATIE 

 Er lijkt opnieuw wat hoop op een handelsakkoord na de G20-meeting met een voorlopig uitstel van de tweede 

ronde aan tarieven. De marktconsensus hoopt op een winterakkoord. Het Chinese bedrijf Huawei blijft wel op 

de zwarte lijst, maar uitzonderingen worden voorzien voor Amerikaanse exporteurs die zo kunnen blijven 

leveren aan de multinational. De koude oorlog inzake technologie lijkt niettemin ingezet en we zijn van mening 

dat deze jarenlang op verschillende fronten kan blijven aanslepen. Andere regio’s ontsnappen niet aan de 

dreiging van de Trump-administratie. Vietnam werd al bestempeld als oneerlijk, India wordt bedreigd met de 

afschaffing van een oud handelsakkoord en ook Europa wordt verplicht nieuwe gesprekken aan te gaan indien 

ze toekomstige tarifering willen vermijden.  

 In de straat van Hormuz lopen de spanningen op. Olietransport staat onder staat van constante dreiging. Iran 

overschrijdt de limieten van uraniumverrijking. Trump is geen voorstander van een nieuwe oorlog, maar een 

aantal zogenaamde hawks en neocons binnen zijn administratie zijn dit overduidelijk wel.  

 In het Verenigd Koninkrijk neemt hardliner Boris Johnson de leiding in de polls voor het nieuwe premierschap. 

Een aantal parlementsleden liet al verstaan de regering te laten vallen als Boris op een Trumpiaanse manier 

zou opteren voor een harde no-deal Brexit. De kans op een chaos-exit lijkt hiermee te dalen. Nieuwe 

verkiezingen of een nieuw referendum behoren dan tot de mogelijkheden. 

 In Latijns-Amerika merken we zowel positieve als negatieve geopolitieke evoluties op. Het vrijwillig ontslag 

van Minister van Financiën Urzua schrikte recent de Mexicaanse markten op. Een kritische brief gericht aan 

de administratie van de linkse president Obrador houdt de vrees in stand dat radicale linkse regeringsleiders 

de bovenhand krijgen. Het fiscaal conservatief beleid dreigt hiermee onder druk te komen. Het vergaat 

Argentinië dan weer wat beter. Het land is langzaam maar zeker bezig aan economisch herstel. Als de rechtse 

president Macri opnieuw wordt verkozen, ligt de weg vrij naar verdere stabilisering. Braziliaanse investeerders 

hopen op hun beurt op de nakende goedkeuring van een omvangrijke pensioenhervorming. De besparingen 

zijn broodnodig om het met zware overheidsschulden belaste land meer fiscale ademruimte te geven. Een 

goedkeuring zou groei-ondersteunend werken.  

 De idee van verdere globalisatie op handelsvlak lijkt dan toch niet helemaal dood. Integendeel, de EU sloot 

een stevig handelsakkoord met de Mercusor-landen. Op lange termijn kan dit de regio enorm stimuleren. 

Maar liefst 90% van de bestaande handelstarieven kunnen verdwijnen over een periode van meer dan tien 

jaar. Het handelsakkoord moet wel nog goedkeuring krijgen van het Europees parlement en de individuele 

congressen van de betrokken Latijns-Amerikaanse landen. Ratificatie wordt pas verwacht tegen 2021. De kans 

op slagen lijkt hoog. De EU zou hiermee de eerste regio vormen die erin slaagt om een quasi-vrijhandelszone 

te creëren met Mercusor.  
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MACRO-ECONOMISCHE (LEIDENDE) INDICATOREN 

 

Bron: Merit Capital  

wereldwijd 

Onze leidende indicatoren leveren een gemengd beeld op. Volgens onze OECD-diffusie index (Figuur 1) bevindt 30% 

van de landen zich in een stijgende economische impuls; onveranderd t.o.v. de maand ervoor. Hoopgevend is de 

recente evolutie in industriële metalen als gevolg van de geplande Chinese infrastructuurinvesteringen. Opverende 

koersen in metaalprijzen vormen soms een voorbode van betere PMI-cijfers op manufacturing vlak. Wereldwijde 

werkloosheidscijfers komen beter binnen dan verwacht. Een aantal kleine maar zeer open economieën zoals Zweden 

stabiliseren. Wereldwijde exportvolumes blijven ontgoochelen met grote dalingen in vrachtvervoer op alle 

transportlijnen. Japanse machine-orders, een leidende indicator van wereldwijde industriële productie, dalen verder 

naar -38% groei op jaarbasis (Figuur 2). De markten negeren voorlopig het negatieve nieuws dankzij de troostende 

communicatie van centrale banken. Financiële condities (Figuur 3) zoals credit spreads op obligaties en 

geldmarktindicatoren evolueren in positieve zin waardoor er ondanks negatieve macro-signalen toch sprake is van 

wereldwijde versoepeling in kredietcondities.  

Verenigde Staten 

In de VS evolueren consumentenbestedingen in gunstige zin. Dalende inflatie en hogere nominale lonen leiden tot 

extra reële koopkracht. Op industrieel vlak (slechts 15% van Amerikaans groei) merken we voorlopig weinig 

verbetering op. De arbeidsmarkt blijft sterk. Er werden gemiddeld 171.000 banen gecreëerd over de laatste drie 

maanden. Een cijfer lager dan 100.000 wijst op potentieel recessiegevaar. Voorlopig lijdt de arbeidsmarkt niet onder 

de handelsoorlog en de daling in industriële activiteit.  Onder de motorkap van de Amerikaanse arbeidscijfers duiken 

er echter toch hier en daar kleine barstjes op. Het aantal staten met een stijgende werkloosheid neemt toe en de 

Conference Board Employment Trends Index vlakt af (Figuur 4). Beide indicatoren waren in het verleden heel succesvol 

in het vroegtijdig signaleren van recessies en berenmarkten. Als de FED de rente verlaagt, komt hier misschien snel 

verbetering in waardoor het einde van de business cycle opnieuw uitstel krijgt van executie. 

Eurozone  

De Eurozone schuift iets opwaarts in onze economische matrix.  We merken positieve evoluties op in de industriële 

PMI’s, werkloosheidsverwachtingen en vertrouwen in de Retail sector (Figuur 5).  
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Figuur 1 OECD-diffusie index en jaarlijkse verandering in industriële metalen 

 

Bron: Merit Capital Macro Research NB:  Onze diffusie-index meet hoeveel percent van alle landen in ons universum een OECD-indicator hebben die steeg over 

de laatste twee maanden.  

Figuur 2 Goldman Sachs global activity indicator en Japanse machine orders.  

Bron: Merit Capital Macro Research & Goldman Sachs NB: De GS Global Activity indicator is een indicator die heel wat economische indicatoren samenvat. De 

trend is dalend. De laatste maanden is er wel stabilisatie.  

 Figuur 3 Financiële condities wereldwijd

 

Bron: Merit Capital Macro Research NB: financiële condities > 0 = positief 
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Figuur 4 Amerikaanse arbeidsmarkt  

 

Bron: Merit Capital Macro Research NB: Ondanks een gunstig werkloosheidscijfer en sterke jobcijfers, neemt het aantal staten (52 staten) met stijgende 

werkloosheid toe. De Conference Board Employment index, een verzameling van diverse arbeidsindicatoren vlakt af. Deze signalen wijzen wel degelijk op een 

economische cyclus in een zeer  laat stadium. De evolutie in deze indicatoren is onvoldoende zwak  om recessiegevaar te slaan, maar niettemin verontrustend 

genoeg om van dichtbij op te volgen. Er is nog weinig ruimte voor ontgoocheling.  

Figuur 5 Eurozone PMI difussie index, werkloosheidsverwachtingen en retail sales 

 

Bron: Merit Capital Macro Research NB: Het aantal landen met stijgende PMI-cijfers stijgt. Merk op dat de indicator begin 2018 vroegtijdig leidde op het verloop 

van de aandelenmarkten. De indicator viel naar nul terwijl de MSCI EMU index (aandelen in de Eurozone) nog niet reageerde.  
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Bron: Merit Capital Macro Research NB: De groei in retail verkopen moddert wat aan.  Het vertrouwen in de sector verbetert wel.   

 

MONETAIRE & FISCALE OUTLOOK 

 
Bron: Merit Capital Macro Research 

Op monetair vlak merken we weinig nieuws op in vergelijking met de vorige publicatie. De markten rekenen op 

monetaire versoepeling en renteverlagingen.   

De FED: 

De derivatenmarkten (Fed Fund futures) verdisconteren nog steeds vier renteverlagingen binnen het jaar. We blijven 

twijfelen aan de correctheid van deze marktverwachting. Meerdere opeenvolgende renteverlagingen waren in het 

verleden (2001 en 2007) zeer negatief voor de financiële markten. Een resem aan renteverlagingen impliceert dat de 

economie zich in recessie bevindt met negatieve winstgroei.  Een miniem aantal renteverlagingen - als insurance cut 

in combinatie met positieve economische groei - werd in het verleden steeds gevolgd door een verderzetting van de 

stierenmarkt (1995 en 1998). We geloven momenteel nog steeds in het laatste scenario maar revalueren op zeer 

frequente basis ons standpunt. De inverse rentecurve wordt door veel waarnemers aangehaald als recessiesignaal. Uit 

vorige Fed-notulen weten we dat ook de centrale bank zelf een inverse rentecurve interpreteert als een krachtige 

indicator van toekomstige groeivertragingen. Maar wat als de huidige 10-jarige Amerikaanse rente momenteel 

verstoord wordt door internationale kapitaal flows? Wat als de 10-jarige rente daardoor zo laag staat in vergelijking 

met de korte termijn rentevoeten? Meer dan een derde van het wereldwijde vastrentende landschap noteert aan een 

negatieve rentevoet. Dit speelt momenteel enorm in het voordeel van Amerikaans staatsobligaties. 

Een gelijkaardige situatie deed zich voor midden de jaren twintig. Ook toen mis-interpreteerde de Fed de inverse 

rentecurve en verlaagde ze de rente enkel als reactie op een kleine groeivertraging. Het gevolg hiervan was een 

aandelenmarkt die een paar jaar later uitmondde in een zeepbel die de centrale bank zelf opblies met 

renteverhogingen om speculatie tegen te gaan. We ontkennen de huidige signalen van zwakte niet, maar de kans op 

een zogenaamde melt-up als reactie op de Fed behoort ook tot de mogelijkheden.  

De BOC: 

De Bank of Canada is de vreemde eend in de bijt. De BOC houdt de rente op 1,75% en communiceerde recent dat ze 

de groeiverwachtingen optrekt voor de tweede jaarhelft. Ook de inflatietrend is positiever in Canada versus de rest 

van de wereld. Deze afwijkende monetaire politiek kan in het voordeel spelen van de Canadese Dollar. We worden 

veel minder negatief op de CAD en hanteren vanaf nu een meer neutrale visie. Geldmarkten verdisconteren slechts 

één renteverlaging binnen het jaar.  

De ECB: 

De ECB vervoegt de andere centrale banken in haar forward guidance en maakte de markten meer dan duidelijk dat 

ze kan ingrijpen waar nodig. Mario Draghi liet verstaan de rente laag te willen houden tot tenminste de eerste jaarhelft 

van 2020. De ECB deelde ook mee dat bepaalde topics zoals diepere negatieve rentevoeten en het herstarten van 

quantitative easing openlijk worden bediscussieerd achter gesloten deuren.  
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De BOE: 

De Bank of England bevindt zich in een moeilijke situatie. De Brexit-onzekerheid en de wereldwijde economische 

groeivertraging houdt de rente al een tijdje stabiel op 0,75% na een tweetal verhogingen in 2018. De loongroei (3,1%), 

de krappe arbeidsmarkt en de lage pond leiden echter tot inflatiezorgen binnen de centrale bank.  

De PBOC: 

De People Bank of China houdt haar rentebeleid nog steeds ongewijzigd. Maar ook hier communiceerde President Yi 

Gang dat de bank nog veel ammunitie achter de rug heeft om de economie zuurstof te bieden. De reserveratio en de 

lange termijn bancaire rentevoeten die ze eenzijdig kan manipuleren blijven onveranderd. Wel kregen de lokale 

overheden de opdracht om meer te lenen (obligaties uit te geven) en de opbrengsten hiervan aan te wenden voor 

infrastructuurwerken. Er wordt (verplichte) medewerking gevraagd van de grote staatsbanken om te investeren in de 

nieuwe lokale overheidsobligaties. 

EMERGING MARKETS 

Binnen emerging markets zijn een aantal monetaire overheden (Rusland, India, Maleisië,…) reeds gestart met de rente 

te verlagen (figuur 6). Deze monetaire evolutie maakt de munten van sommige landen op het eerste zicht minder 

aantrekkelijk, maar de stijging in lokale obligatiekoersen in combinatie met hoge reële rentevoeten kan compenserend 

werken. De zogenaamde carry trade (inspelen op het intrestverschil) blijft aantrekkelijk.  

Figuur 6 Percentage centrale banken die rente verhogen: ontwikkelde markten en groeimarkten 

 

Bron: Topdwon Charts; Callum Thomas 
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FUNDAMENTALS: WINSTGROEI EN WAARDERINGEN 

Het resultatenseizoen voor het tweede kwartaal gaat opnieuw van start. De evolutie van de winstcijfers wordt 

belangrijker voor de markten. Op middellange termijn evolueren de markten minder op basis van sentiment (wijziging 

in de koerswinstverhouding als gevolg van kuddegedrag, monetaire politiek, geopolitieke veranderingen en 

wijzigingen in de macro-economische data) maar wel degelijk op basis van de onderliggende fundamenten: omzet, 

winstmarges, cashflow en winst.  

We merken het volgende op: De stijging van de S&P 500 (Figuur 7) werd sinds begin dit jaar volledig gedragen door 

een verbetering in het marktsentiment. De markt betaalde eind december 15,3 keer de verwachte winst. Intussen 

loopt dit op tot 18,1 keer de verwachte winst. Een stijging in de multiple van maar liefst 18% in 6 maanden tijd. De 

evolutie in de verwachte winst stabiliseerde en steeg 2,3% tot 166,22 USD. Samen met het dividend leidde dit tot een 

totale return tot dusver van 21%.  

 De consensus verwacht voor dit kwartaal een winstgroei van rond de 0,2%. Voor gans het jaar ligt dit cijfer op 

4%. De verwachtingen voor dit kwartaal zijn laag gespannen maar niet onrealistisch. 

 De verwachting voor volgend jaar (> 10% verwacht) ligt echter nog steeds aan de hoge kant als we de macro-

economische data van de afgelopen maanden mogen geloven. Macro-data loopt immers steeds vooruit op de 

winstevolutie. Volgens ons winstmodel kan de winstgroei dit jaar en volgend jaar ergens uitmonden tussen de 

-10% en +5%. Bij een negatieve winstgroei kan de markt enkel stijgen op basis van sentiment en dividend. 

Verdere koersstijging wordt dan enkel nog mogelijk als de koerswinstverhouding stijgt. Beleggers moeten 

m.a.w. bereid zijn om meer te betalen voor lagere winsten. In een normaal economisch klimaat lijkt dit moeilijk 

haalbaar, maar in een wereld van negatieve rentevoeten en kwantitatieve versoepeling is alles mogelijk.  

 De volgende weken volgen we de winstcijfers met argusogen op. Tot dusver rapporteerden 20 bedrijven van 

de S&P 500. Ongeveer 85% hiervan rapporteerde boven de verwachting versus een lange termijn gemiddelde 

van 65%. Een goeie start, maar de steekproef is onvoldoende groot om conclusies te trekken. We verwachten 

meer dan ooit sterke marktreacties op gepubliceerde kwartaalresultaten. 

Figuur 7 S&P 500, verwachte winst per aandeel en koerswinstverhouding op basis van verwachte winst per 

aandeel 

 

Bron: Merit Capital Macro Research; Bloomberg Chart 
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RISK-ON/OFF  

De Merit Capital Risk-on/off indicatoren draaiden de afgelopen weken terug positief.  Deze indicatoren 

meten wat er effectief in de financiële markten zelf plaatsvindt. Er wordt gekeken naar trend, momentum, 

technische indicatoren, marktbreedte, cross-asset relaties, impliciete risico-aversie, flows, positioneringen 

en sentiment. Deze parameters reageren vaak het snelst en bieden een gedifferentieerde blik op de 

marktsituatie. Een oud beursgezegde luidt: “Think ahead of you, but only trade what is in front of you.” Het 

nadeel is dat deze indicatoren net zoals de markten veel volatieler zijn met meer valse signalen tot gevolg. 

We merken een aantal gunstige evoluties op: 

 Ons trendmodel blijft in de markt. 

 De wereldwijde marktbreedte wordt sterker. Slechts 30% van de aandelenindices die we 

volgen, bevindt zich in een berenmarkt versus 60% enkele weken terug. 

 De stijging van de S&P 500 wordt breed gedragen.  

 Risico-aversie binnen de markten wordt neutraal. 

 De gemiddelde long-only fondsbeheerder zit al een half jaar zwaar onderwogen in aandelen. 

Nu de markten verder stijgen, moeten sommigen beginnen bijkopen uit angst voor teveel 

underperformance t.o.v. de grote benchmarks.   

Figuur 8 Selectie van risk-on/off indicatoren 

 

Bron: Merit Capital Macro Research NB: Global All Country Price Breadth is een model die weergeeft hoeveel procent van de aandelenindices zich in een 

dalande trend bevindt. De advance-decline ratio is een graadmeter die de breedte van de evolutie in de S&P500 meet: Iedere dag wordt het aantal dalers in de 

index afgetrokken van het aantal stijgers. Dit getal wordt vervolgens opgeteld bij het niveau van de vorige dag.  

 

Bron: Merit Capital Macro Research NB: Citi Risk Aversion meet de risico-aversie in de markt. State street meet de positionering van fondsbeheerders. Een 

niveau onder de 100 staat gelijk met een onderweging in aandelen. 
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TACTICAL ASSET ALLOCATION:CORE ACTIVA 

 

Bron: Merit Capital Macro Research 

We blijven onze neutrale visie behouden op aandelen en worden niet negatief. We hanteren momenteel een positieve 

bias wat een wijziging inhoudt t.o.v. vorige publicatie. 

 De geopolitieke situatie verbetert sinds de G20 maar blijft volatiel. We blijven realistisch. In een handomdraai 

kan de situatie hier zeer snel wijzigen.  

 Macro-economische data blijft gevoelig verslechteren op vlak van handelsvolumes en industriële activiteit. De 

Amerikaanse arbeidsmarkt toont barstjes. Financiële condities blijven sterk. In de Eurozone stabiliseren we 

wat. Recessierisico blijft neutraal. We zien onvoldoende bewijs om onmiddellijk recessie-alarm te slaan. De 

consument blijft sterk.  

 De centrale banken staan klaar om actie te ondernemen. De Fed verlaagt eind juli de rente. De ECB volgt 

wellicht in september. De consensus verwacht de heropstart van kwantitatieve versoepeling. De 

obligatiemarkten lopen hierop vooruit met een verdere daling in de rentes en credit spreads.  

 Er valt nauwelijks nog winstgroei te bespeuren op de grote aandelenindices. Technologie is verantwoordelijk 

voor de meeste groei. De volgende kwartaalresultaten worden belangrijk. Vallen de winsten gevoelig terug of 

stabiliseren we en valt alles beter mee dan verwacht?  

 Aandelenmarkten zijn fair gewaardeerd. Amerikaanse aandelen zijn duur maar de winstmarges en winstgroei 

liggen hoger dan de rest van de wereld. Door de daling van de rentevoeten zijn de risicopremies sterk 

gestegen. Aandelen lijken hierdoor in een lange termijn perspectief veel aantrekkelijker versus vastrentend 

papier.  

 De risk-on/off indicatoren zijn verbeterd. De markt vertoont sterkte. 
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TACTICAL ASSET ALLOCATION: AANDELEN 

 

 

 

 

 

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

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

NB: Een factorstrategie investeert in een selectie van aandelen met gemeenschappelijke kenmerken.

14 4,1%

22 1,4%

22,9% 4,3% 18,9% 9,8% 61,9% 20 1,8%

10,5% 4,8% 4,6% -2,5% 15,4% 9 3,8%

14,4% 2,4% 11,3% 7,6% 24,8%

GLOBAL MOMENTUM 23,0% 4,3% 18,9% 9,0% 74,7% 25 1,6%

23,8% 4,7% 18,5% 7,7%GLOBAL GROWTH

GLOBAL VALUE

GLOBAL DIVIDEND

GLOBAL QUALITY

GLOBAL SMALL CAPS 16,7% 3,3% 9,4% -3,2% 35,4% 19 2,3%

MSCI WORLD 19,0% 4,0% 13,9% 5,9% 39,3% 17 2,5%

GLOBAL LOW VOLATILITY 17,9% 2,7% 15,3% 13,7% 58,3% 20 2,8%

57,4%

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

jul/19 positive bias

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

jun/19

jul/19

EUROZONE jun/19 14,1 3,5%

jul/19

UNITED KINGDOM jun/19 13,0 4,7%

jul/19

NORDICS jun/19 16,5 3,9%

jul/19

SWITZERLAND jun/19 16,7 3,3%

jul/19

JAPAN jun/19 15,3 2,1%

jul/19

PACIFIC EX-JAPAN jun/19 15,9 4,0%

jul/19

jun/19 13,1 3,0%

jul/19

jun/19 13,5 3,1%

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/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%

5,0%

50,0%

5,0%

5,0%

3,0%

2,0%

1,0%

3,3%

4,3%7,3%

4,3% 9,7%

11,0%

2,8%

10,8%

1,5%

6,5%

1,6%

13,4% 1,9% 8,8% 28,6%

14,5% 1,5%

44,8%

11,6% 2,2% 6,3% 1,6% 50,6%

22,5% 0,9% 16,6% 19,6%

14,4%

EM Emea

EMERGING MARKETS

EM Asia Ex China

China

FRONTIER MARKETS

EM Latin America

NORTH AMERICA

ALL COUNTRY

ALL COUNTRY EX-USA

13,7% 1,3% 31,7%

23,6% 4,1% 17,9% 14,3% 1,9%

18,7% 6,5% 6,9% 22,4% 16,0%

13,1% 4,4% 7,7% 5,3% 34,0%

45,8%

18,0% 2,4% 13,6% 10,5% 26,3% 12,4 5,4%

15,4% 5,7% 8,7% -1,9% 66,9% 12,2 2,4%

9,0% 3,1% 7,0% 4,6% 38,7% 13,9 2,6%

15,8% 3,2% 8,1% 10,6% 11,1% 10,1 4,4%

1,7%

3,9%

9,5% 63,5% 16,1 2,5%20,1% 3,6% 14,4%

4,9% 33,7% 13,9 3,4%15,9% 3,1% 10,6%

18,7%

102,6% 18,1

17,6% 3,5%

2,4% 1,6%

5,5% 3,3%

1,4% 0,8%

GLOBAL EQUITY
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We blijven zeer positief gestemd op momentum – en groeistrategieën ondanks de duurdere waarderingen. De trend 

en de macro-economische omgeving ondersteunen nog steeds een overwicht in deze categorie.  

Op regionaal vlak worden we positiever op Latijns-Amerika gesteund door faire waarderingen en economische 

hervormingen. Amerikaanse aandelen blijven overwogen omwille van superieur koersmomentum en fundamentele 

winstgroei. In de Eurozone merken we het eerst wat macro-stabilisatie op maar onvoldoende sterk om de regio te 

gaan overwegen. Eurozone aandelen blijven op vlak van momentum aan de staart van de wereldmarkten hangen.  
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TACTICAL ASSET ALLOCATION VIEW

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

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19
jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19
jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

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

3,4%

8,2% 9,9% 25,8%

3,8%

EM  gov bonds local currency

US HIGH YIELD BONDS

 AT1 FINANCIAL BONDS

10,3% 1,3% 6,6% 7,2% 26,5%

8,3% 1,8% 6,8% 4,7% 22,7%

10,0% 1,9%

SATELLITE HIGH RISK FIXED 

INCOME

SEK

6,8%

4,7%

5,8% 1,3%

5,4%

9,5% 21,8%

-0,3%

5,9% 3,7%

4,8% 2,7%

0,1%

EM  gov bonds € hedged

EM  gov bonds USD

CAD

GBP

EM  corporate bonds

NZD

EUROPEAN HIGH YIELD BONDS

CHF

NOK

EUR INFLATION LINKED GOV BONDS

EM & FRONTIER BONDS

Frontier  bonds

JPY

AUD

PERPETUAL BONDS

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 

-0,2% 0,5%

5,4% 5,7% 16,4% 0,7%1,1%

2,1% 0,7%

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

3,2% 1,1%

4,9% 6,7% 12,8% 2,0% -

0,5%

0,5%

6,5%

-0,2% 0,5%

3,1% 1,6% 1,2% -1,3% -12,8% 0,9% 0,9%

1,8% 1,1% 1,9% 5,4% 9,7%

-1,3% -2,0% -1,9% -12,5% 0,9% 0,9%

13,1% 0,9% 0,9%

-3,6% 1,0% -2,6% -1,9% -12,3%

-0,2% 0,5%

2,1% 3,3% 0,6% 3,3% -7,2% 0,9% 0,9%

1,7% 1,9% -0,7% -1,4% -9,8%

-0,2% 0,5%

3,5% 0,1% 2,2% 8,2%

13,2% 2,4% 4,0%9,8% 11,3% 52,3% 5,1%

8,6% 3,5% 5,9% 8,7% 1,7% 0,2% 0,7%

12,1% 2,2% 9,6% 9,6% 22,8% - -

USD 1,9% -0,3% 1,3% 4,1% 20,2% -0,2%

0,2%

13,2% 13,7% 42,8%

1,8% 2,5%

5,1% 3,3% 10,9%

5,7% 4,8% 15,0%

9,5% 1,5% 9,0%

SATELLITE MEDIUM RISK FIXED 

INCOME

5,7%

3,1%

13,6% 2,5% 0,9% 0,9%

-0,4% -

0,5% 1,0%
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We worden veel minder negatief op de CAD, NZD en AUD. Deze munten zijn de afgelopen vijf jaar sterk gedaald. De 

waardering is veel goedkoper dan voorheen. Als de ECB effectief terug QE2 start, zien we deze munten verder 

stabiliseren versus de EUR.  

TACTICAL ASSET ALLOCATION: ALTERNATIEVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

jul/19

jun/19

jul/19
jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19
jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

jun/19

jul/19
jun/19

jul/19

jun/19

jul/19

GLOBAL ALTERNATIVES

-0,2% 8,3% 3,5% 51,5%

Private Real Estate

Gold

Oil

Broad commodities 

ex-energy

Private Equity

Equity Long/Short

Global Macro

Trend Following 5,9% -0,1% 8,7% 6,4% 28,7%

ABSOLUTE RETURN & HEDGED 

STRATS

5,5% -0,8% 5,5% 4,3% 36,6%

Multi-strategy 8,3%

8,8% 0,7% 5,1% -0,6% 25,7%

-29,3%

10,2% 5,3% 9,3% 13,9% 8,8%

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

33,4% 12,9% 15,3% -9,0%

UNLISTED REAL ASSETS

LISTED REAL ASSETS
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De komende jaren verwachten we een periode van hogere volatiliteit. Alternatieve strategieën worden belangrijker. 

We adviseren een hogere allocatie in absolute return en/of opportunistische strategieën die een robuuster risico-

rendementsprofiel kunnen nastreven. Alternatieve fondsen hebben op rendementsvlak een barslecht decennium 

achter de rug. We zijn van mening dat deze strategieën in het volgend decennium beter gaan kunnen navigeren.  

 

Bron: Hedge Fund Research HFRI, MS 

 

 

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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