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De afgelopen weken merkten we voor het eerst sinds lang terug een daling op in de algemene risico-aversie. De afgelopen twee 

jaar vluchtten heel wat beleggers in defensieve posities zoals obligaties, goud, defensieve sectoren, kwaliteitsaandelen en 

producten die streven naar een lagere volatiliteit. Sinds juni 2019 beweren we dat deze grote risk-off trade te populair geworden 

is en vaak zelfs extreme proporties aanneemt. Via data merkten we dit op in de extreme sentimentsniveaus, kapitaalevoluties 

(grafiek 2) en hoge dispersie in de waarderingen tussen diverse activa (kwaliteit versus value). De laatste twee maanden vindt er 

rotatie plaats. Sentiment herrijst en kapitaal vlucht weg uit defensieve trades richting meer cyclische activa. We denken dat deze 

intra-marktverschuiving enkele maanden tot kwartalen kan aanhouden in de afwezigheid van externe schokken en zolang Trump 

geen roet in het eten gooit. De cyclisch en value-getinte, risk-on trade kan zich enkel doorzetten als de macro-economische data 

herstellen. Dit lijkt niet onmogelijk gezien de wereldwijde monetaire steunmaatregelen en de start van een minder woelig 

geopolitiek klimaat.  

Beleggers vinden zich wel nog steeds in een zeer volatiele nieuwsomgeving, gekenmerkt door flipperkastsignalen.1 Een plotse 

tweet of een bruuske, politieke wijziging in de koers van Washington leidt al snel tot een kettingreactie die bestaande marktrelaties 

direct ontwricht of terug op zijn kop plaatst. Als u geen doorwinterde, lange termijn aandelenbelegger bent, kan u zich hier maar 

op één manier tegen wapenen: denk na over robuuste portfolioconstructie. Asset diversificatie, betere diversificatie tussen niet-

overlappende high conviction strategieën en alternatieven kan hulp bieden. Onze private bankers helpen u hiermee graag op weg. 

Zorg er vooral voor dat uw persoonlijke risico-aversie min of meer in ligt met de normale, verwachte marktrisico’s van uw 

beleggingsportefeuille. Stel een geschreven lange termijn plan op waar u zich comfortabel bij voelt en volg dan wel degelijk het 

plan. Onderzoek in behavioural finance toont telkens opnieuw aan dat particuliere en institutionele beleggers die hun 

beleggingsplan zoveel mogelijk neerschrijven, beter in staat zijn om zich te houden aan hun voornemens.2 Risico compleet 

ontwijken vinden we als belegger geen doel op zich en raden we zelf ten sterkste af. Dankzij het nemen van risico worden we 

immers op lange termijn vergoed. Stel u voor dat beleggingen met een hoge verwachte return nooit fluctueren, dalen of 

ondermaats presteren versus een benchmark. In een dergelijke wereld, zou de gemiddelde lange termijn return fluctueren naar 

nul. Risico en het ondergaan van dit risico is fundamenteel vereist om recht te hebben op een langetermijnvergoeding. No risk, 

no pay! Soms durven beleggers dit wel eens vergeten.  

GEOPOLITIEKE SITUATIE 

Wereldwijde onzekerheid neemt (voorlopig) af. Er wordt minder gegoogeld op het woord recessie (google trends) en de mogelijke 

komst van een eerste handelsakkoord doet de Global Uncertainty Index zakken (grafiek 1). Onzekerheid blijft hoog. Een verdere 

afname kan ondersteunend werken. 

Grafiek 1 Google trends (“recession”) en Global Incertainty Index 

 

Bron: Merit Capital Macro; Google trends & Baker, Bloom & Davis Uncertainty Index. NB: Geopolitieke onzekerheid noteert nu ongeveer 2,9 keer hoger dan 

normaal. Vorige maand bedroeg dit 3,2. 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 geven opnieuw aan te willen werken naar een eerste akkoord. De markt verwachtte de ondertekening 

hiervan op de top in Chili maar die wordt uitgesteld naar een andere locatie in december. Opnieuw afwachten dus. China 

zoekt een (gedeeltelijke) afschaffing van de tarieven en hoopt op de toezegging van Trump die stilaan de verkiezingsdruk  

                                                           
1 De term pinball investing werd voor het eerste gelanceerd door Fabiana Fedelil, Global Head of Fundamental Equities bij Robeco 
2 Risk profiling through a behavioral finance lens; Michael Pompian 
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voelt. Ook China ervaart druk met een jaarlijkse daling in de exportgroei naar de VS van maar liefst 16%. Trump beweert 

dat een akkoord nu wel heel dicht komt, maar dat de tarieven omhoog zullen gaan als er geen deal komt. Een typische 

art-of-the-deal uitspraak.  

 De VS belemmeren nog steeds de werking van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) door de goedkeuring van het 

tweejaarlijks budget te blokkeren. De VS weigeren voorlopig ook iedere nieuwe aanstelling bij het hoogste beroepsorgaan 

van het WTO. Binnenkort valt dit departement onder de drie leden waardoor hangende handelsconflicten dreigen 

onopgelost te geraken. De toekomstige werking valt dan in een soort van niemandsland. De EU, Noorwegen en Canada 

zetten intussen – tot grote tegenzin van Washington - een apart rechtssysteem op. 

 De Wereldhandelsorganisatie stelt Europa in het ongelijk en laat de VS toe om 7 miljard euro tarieven te heffen op 

goederen als vergelding voor de Europese subsidies aan Airbus. Vooral drank en voeding worden het slachtoffer.  

 Na meer dan zes jaar onderhandelen, sluiten de tien Asean-landen een vrijhandelsakkoord (RCEP) met hun vijf grootste 

handelspartners: China, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan.3 India liep weg van het akkoord wat zorgt voor 

lichte teleurstelling, maar de deal blijft omvangrijk. De regio beslaat meer dan een derde van de wereldbevolking en 

draagt voor minstens een derde bij tot de wereldwijde economische groei. Het akkoord laat toe om tarieven te verlagen, 

administratie te verlichten en geschillen sneller op te lossen. Maar liefst 60% van de Oosterse handel verloopt binnen het 

Aziatisch blok. Export is belangrijk, maar de binnenlandse vraag en consumptie wint meer en meer aan belang.  

 De kans op een harde Brexit neemt verder af. Boris Johnson heeft eindelijk een deal met de EU in zijn zak die nog 

goedgekeurd dient te worden in het parlement. De EU verleent hiervoor extensie van artikel 50 tot 31 januari. In 

december volgen nieuwe verkiezingen. Voorlopig liggen de conservatieven (Johnson) aan de leiding. Als Johnson een 

meerderheid haalt, moet het parlement de deal zeer snel kunnen goedkeuren en kan het VK de Unie verlaten met een 

transitieperiode tot eind 2020. Johnson hoopt binnen dat jaar een nieuw vrijhandelsakkoord te sluiten met de EU. Die 

deadline lijkt wel heel optimistisch. Als de Tories geen meerderheid halen, moeten ze op zoek naar coalitiepartners. In 

dat geval liggen opnieuw een aantal opties open, maar de consensus verwacht dat ook een coalitieregering de deal snel 

goedkeurt. 

 De Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, schuift een voorstel naar voor dat opnieuw werk moet maken van een 

Europese bankunie. Een bankunie vormt de enige oplossing naar diepere integratie, wil het Europese project verder kans  

maken tot slagen. Het voorstel werd vrij optimistisch onthaald. Het kan nog twee tot vier jaar duren vooraleer effectieve 

goedkeuring en implementatie komt.  

 De Spaanse minister en boegbeeld van de Spaanse Socialistische Partij, Pedro Sanchez, tekent een coalitieakkoord met 

het extreem linkse Podemos. Deze partij is ontstaan in het kielzog van de Occupy Wall Street beweging. Sanchez moet 

op zoek naar extra steun wil hij een nieuwe regering kunnen vormen. De komst van een zeer linkse Spaanse regering 

wordt negatief onthaald op de markten.   

 Een aantal Latijns-Amerikaanse landen wordt opnieuw gekweld door sociale en politieke onrust. De angst laat zich 

duidelijk voelen op de obligatiemarkten. Staatsobligaties in harde munt (USD) van Bolivia, Ecuador en Argentinië staan 

onder grote druk. Argentinië (CCC-) en Ecuador (B-) hangen beide aan de hulplijn bij het IMF. Tienjarige obligaties van 

deze landen noteren tegen een effectief jaarlijks rendement van respectievelijk 25% en 10%. In Argentinië verdisconteren 

investeerders al een grote toekomstige schuldherschikking. Argentinië kreeg vorig jaar maar liefst 57 miljard USD 

toegestopt van het IMF. Even was er uitzicht op fors herstel. Maar hoge inflatie, een Peso-crisis en strenge besparingen 

als gevolg van de IMF-deal leidden ertoe dat de marktgezinde president Macri de duimen moest leggen voor de linkse 

peronist Alberto Fernandez met oud-president Cristina Fernandez Kirchner in zijn kielzorg als vicepresident. De 

combinatie Fernandez-Fernandez doet de markten momenteel huiveren. Het vorige beleid van Kirchner werd 

gekenmerkt door corruptie, schandalen, links populisme en ontsporing van het overheidsbudget. Geen wonder dat 

Argentijnse obligaties onder de 35% noteren. Fernandez liet intussen al weten te willen meewerken met het IMF, maar 

stelt een schuldherschikking (verlenging van looptijden in plaats van effectieve wanbetaling) als oplossing voorop. In 

Ecuador moet de overheid zo snel mogelijk het fiscaal tekort zien terug te dringen. In Bolivia hopen de bevolking en de 

internationale obligatiebeleggers op markthervormingen nu de radicaal-linkse oud-president Juan Evo Morales gevlucht 

is naar Mexico. Dit na beschuldiging van verkiezingsfraude. De rechtse senator en juriste Jeanine Anez werd uitgeroepen 

tot interim president. Zuid-Amerika kenmerkt zich door een diepe nood aan verandering. Het volatiele klimaat kan op 

termijn opportuniteiten bieden voor doorwinterde fondsbeheerders en investeerders.   

 De Aziatische tijgers voelen het effect van de handelsoorlog in hun export- en groeicijfers. Asean-landen exporteren een 

groot deel richting China. Het negatief economisch klimaat vormt momenteel blijkbaar de ideale voedingsbodem voor 

economische hervormingen. Een aantal landen (Indonesië, Vietnam, Filipijnen,…) maakt stevig werk van liberale 

verbeteringen op vlak van arbeidswetgeving, directe buitenlandse investeringen en belastingverlagingen.  

 

                                                           
3 Asean: Cambodja, Indonesië, Laos, Myanmar, Filippijnen, Thailand, Brunei, Maleisië, Singapore en Vietnam 
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 De protesten in Hong Kong houden aan. Actievoerders blijven zich verzetten zich tegen Beijing die het “one country, two 

systems”-idee met de voeten treedt. De kritiek op China neemt ook toe vanuit mensenrechtenhoek. Al jaren houdt het 

Westen zich opvallend stil over het bestaan van opvoedingskampen voor honderdduizenden Uighurs, een etnische 

moslimminderheid in de Chinese regio Xinjang. Recente getuigenissen wijzen echter meer en meer op het bestaan van 

ziekelijke concentratiekampen.  

 Iran daagt de VS uit met de melding dat het werkt aan snellere verrijking van Uranium. Trump trok zich vorig jaar eenzijdig 

terug uit de Obama-deal van 2015 waarin Iran olie kon verkopen in ruil voor een quasi complete stopzetting van hun 

uranium-programma.  Nu het land kreunt onder de hernieuwde sancties (olieproductie viel intussen met de helft terug) 

voert het de druk op de EU en de VS op. Iran wil opnieuw toegang tot de oliemarkt en hoopt nog steeds de Europese 

Unie aan hun kant te krijgen.  

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?    

 

Bron: Merit Capital Macro 
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1) Systematische  modellen:  

a. Timing o.b.v. trend: Zowel korte-als lange termijn trendmodellen geven een positief signaal.   

b. Timing o.b.v. contra-trend: Op heel korte termijn lijken sommige markten overkocht. Geen signalen op 

middellange termijn.  

c. Timing o.b.v. impliciet marktrisico: Ons risico-model geeft een positief signaal. De credit spreads op high yield 

obligaties en de termijnstructuur van de VIX-curve wijzen op een risk-on omgeving. 4 

d. Timing o.b.v. macro-indicatoren: De meerderheid van onze macro-economische modellen zendt nog steeds 

negatieve signalen uit. Niet verwonderlijk gezien de wereldgroei nog steeds vertraagt met hier en daar slechts 

sprake van green shoots.  Wel zien we voor het eerst een aantal positieve signalen. De global manufacturing PMI 

stijgt drie maanden op een rij. De driemaandelijkse wijziging in de ZEW-index wordt positief en de Chinese OECD-

indicator bodemt uit.  

e. Al onze modellen hebben we zelf getest op lange termijn en vinden hun oorsprong in academisch onderzoek. 

Geen enkel model is bulletproof. Het volgen van een model impliceert een hogere omloopsnelheid met valse 

signalen. Onze modellen gebruiken we als extra informatie binnen ons beslissingsproces. 
2) Marktbreedte: 

a. De marktbreedte blijft sterk binnen ontwikkelde markten, maar zwak binnen emerging markets. 

b. Marktbreedte op Amerikaanse en Europese aandelen is positief. We merken geen divergenties op. 

3) Cross-asset variabelen die eventuele belangrijke positieve of negatieve divergenties detecteren: 

a. Cyclische sectoren herrijzen en industriële metalen herstellen. Dit wijst op mogelijke industriële green shoots. 

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

a. Op heel korte termijn wijzigen sommige sentimentsindicatoren op een stijging die iets te ver is doorgerekt. 

Kleine correcties of consolidaties zijn mogelijk. 

b. 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 (grafiek2).  

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

 

Grafiek 2 Asset allocatie in aandelen onder flexibele fondsbeheerders en kapitaalevoluties in fondsen. 

 

Bron: Linkse grafiek: Bank Of America Fund Manager Survey; Rechtse grafiek: Goldman Sachs Investment Research NB: Linkse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de 

evolutie van de wereldwijde aandelenindex versus een index geïnvesteerd in aandelen en obligaties. Het blauwe histogram reflecteert hoeveel procent van de 

ondervraagde beheerders een overwogen positie aanhoudt in aandelen versus hun benchmark. Rechtse grafiek: evolutie van kapitaalbewegingen in Amerikaanse 

aandelenfondsen sinds oktober 2018.  

 

 

 

 

                                                           
4 Ons marktrisicomodel maakt gebruik van de trend in credit spreads (risicovergoeding op bedrijfsobligaties) en volatiliteit (VIX voor de wereld en de VS en V2X 

voor Euro Stoxx). Een risk-on omgeving kenmerkt zich door dalende credit spreads en lage volatiliteit op korte termijn versus enkele maanden verder op de 
volatiliteitscurve.  
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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. 

 Positieve macro-evoluties: 

 De consensus-voorspelling voor economische groei naar volgend jaar toe stabiliseert. Gunstige financiële condities 

werken ondersteunend (grafiek 3).  

 Global manufacturing PMI stijgt drie maanden op een rij.  

 De headlines inzake Amerikaanse werkgelegenheid zijn positief. Ook in de Eurozone. Leidende arbeidsindicatoren wijzen 

echter op potentiële nakende arbeidszwakte. Trump heeft volgens ons dringend nood aan een handelsakkoord wil hij 

grote job verliezen vermijden. 

 Consumptie blijft sterk. Volgens de Amerikaanse en Duitse kleinhandelsverkopen trekt de consument zich weinig aan van 

de wereldwijde tumult. In China veren de online-verkopen sterk op.  

 Liquiditeitsindicatoren zetten hun herstel verder. Exces-liquiditeit, gemeten als het verschil tussen reële geldgroei en 

industriële productie, veert op. Exces-liquiditeit is een theorie die stelt dat als de reële geldgroei groter is dan de 

economische groei, het geld zal vloeien richting financiële activa (grafiek 4).  
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Negatieve macro-evoluties: 

 De wereldgroei vertraagt nog steeds. Onze composite indicatoren wijzen niet op recessie, maar wijzen op verdere zwakte. 

Hoopgevend is het herstel in de wereldwijde manufacturing PMI-index (grafiek 5).  

 Export verzwakt verder. Een handelsakkoord kan dit snel verhelpen.  

 Heel wat landen worden sinds kort geconfronteerd met stijgende werkloosheidscijfers. De Amerikaanse arbeidsmarkt 

ontsnapt voorlopig, maar een aantal voorlopende arbeidsindicatoren slaat alarm. Als Washington niet snel werkt maakt 

van een grondige en langdurige deal, ontstaat het gevaar op verdere verzwakking in de industriële sector met job 

verliezen tot gevolg die wel degelijk voelbaar zal zijn op de consumentenmarkt. Hoe kunnen we dit opvolgen? Nog voor 

de start van een recessie (grote groeivertraging met dalende winstcijfers) stoppen ondernemingen allereerst met het 

aanwerven van personeel. Vervolgens snijden ze in het aantal gewerkte overuren. Nog voor er effectieve ontslagen 

vallen, worden arbeidskrachten op parttime geplaatst omwille van economische redenen. Tenslotte vallen er effectief 

ontslagen die zich vertalen in negatieve jobcijfers en oplopende werkloosheid. Het gevolg is een gevoelige daling van de 

consumptie die de bedrijfswinsten tenslotte omlaag duwt. Bedrijfswinst is dus vaak de laatste indicator die je als belegger 

in de gaten dient te houden bij tactische asset allocatie.  Leidende macro-indicatoren signalen het eerst. In dat opzicht 

vinden we het verontrustend om een gevoelige verzwakking te bespeuren in het aantal openstaande vacatures, intenties 

tot aanwerven bij kleine ondernemingen en gepresteerde overuren. We merken echter ook op dat de trend in het aantal 

parttime arbeidskrachten omwille van economische redenen nog steeds  dalend is. Een duidelijk positief gegeven. De 

effectieve maandelijkse jobcijfers vertragen wat, maar geen al te grote negatieve trend. We vermoeden en hopen dat de 

verzwakking vooral het gevolg is van de onzekerheid gelinkt aan de handelsoorlog. Met het verkiezingsjaar in aantocht 

kunnen we ons voorlopig niet inbeelden dat Trump de situatie laat ontsporen en dus dringend werk zal maken van een 

Chinese deal. De laatste weken laat het Witte huis de markt ook verstaan dat die deal er komt.  Het nabij opvolgen van 

de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft van groot belang (grafiek 6,7 en 8).  

 

Grafiek 3 Consensusverwachtingen economische groei voor volgend jaar en wereldwijde industriële productie 

 
Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: De evolutie in verwachte economische groei voor de wereld en de groeimarkten.  Rechtse grafiek: Japanse machine-

orders stabiliseren. Hoopgevend. Machine-orders lopen voor op wereldwijde economische groei (industriële productie als proxy). 
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Grafiek 4 Reële geldgroei en exces liquiditeit 

 
Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: Zwarte lijn geeft de evolutie weer van de S&P 500. Blauwe lijn reflecteert de reële geldgroei. Rechtse grafiek: Zwarte 

lijn geeft de evolutie weer van de S&P 500. Blauwe lijn reflecteert de groei in exces liquidity gedefinieerd als: reële geldgroei minus groei in industriële productie.  

 

Grafiek 5 OECD diffusie-index en wereldwijde PMI-cijfers 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: Zwarte lijn geeft de evolutie weer van de S&P 500. Blauwe lijn reflecteert het aantal landen met een stijgende 

economische cyclus. Rechtse grafiek: Evolutie van de wereldwijde PMI-cijfers. 

Grafiek 6 Amerikaanse arbeidsmarkt: werkloosheidsgraad en aantal staten met stijgende werkloosheid 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: blauwe lijn reflecteert Amerikaanse werkloosheid. Rechtse grafiek: blauwe lijn reflecteert het percentage 

Amerikaanse staten met een stijgende werkloosheid.  
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Grafiek 7 Amerikaanse arbeidsmarkt: openstaande vacatures en intenties tot aanwerven bij kleine ondernemingen 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: blauwe lijn reflecteert openstaande vacatures. Rechtse grafiek: blauwe lijn reflecteert de intenties tot aanwerven 

bij kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen vormen het levensbloed van de Amerikaanse economie. Ze zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de 

werkgelegenheid.  

Grafiek 8 Amerikaanse arbeidsmarkt: gepresteerde overuren en parttime werk omwille van economische redenen 

 

Bron: Merit Capital NB: Linkse grafiek: zwarte lijn geeft evolutie weer van de S&P 500. Blauwe lijn reflecteert wijziging in het aantal gepresteerde overuren. Rechtse 

grafiek: Zwarte lijn geeft evolutie weer van de S&P 500. Blauwe lijn reflecteert het aantal parttime werkers omwille van economische redenen. De dalende trend 

is positief.  

MONETAIRE & FISCALE OUTLOOK 

Op monetair vlak valt er weinig nieuws te melden. De FED wijst op een mogelijke rentepauze. In vorige publicaties hintten we al 

meerdere malen op het feit dat dat de markt teveel renteverlagingen verdisconteerde. Intussen corrigeerde de markt zich. De 

huidige FED-rente bedraagt 1,75%. Op twaalf maanden tijd verwacht de markt een rente van 1,5%. Drie maanden geleden stond 

de verwachting nog op 0,9%. Obligatiebeleggers verwachten dus nog één renteverlaging. De ECB meldt dat ze nog een gans 

wapenarsenaal achter de hand houdt in geval van een verdere groeivertraging. De Bank Of Canada (BOC) houdt de rente stabiel 

op 1,75%. De BOC weigert voorlopig de rente te verlagen. De inflatie is on target met 2% en de loongroei overstijgt de 4,4%. De 

Canadese huizenmarkt herleeft. Zwakte in de arbeidsmarkt doet echter speculatie opwaaien dat de BOC toch de rente zal 

verlagen. Met de komst van een mogelijke Chinadeal denken we dat de BOC de rente voorlopig stabiel houdt. In Australië en 

Nieuw-Zeeland (RBNZ) pauzeren de centrale banken ook. Het renteverschil met de Eurozone is teruggelopen tot een historisch 

laagtepunt. De RBNZ verraste de markt deze week door de rente te pauzeren op 1% na 75 basispunten verlaging sinds begin dit 

jaar. Een aantal leidende indicatoren en een handelsakkoord tussen Nieuw-Zeeland en China wijzen op economische stabilisatie. 

Op de derivatenmarkt worden enorme short posities aangehouden op de Nieuw-Zeelandse dollar. Short-covering (terugschroeven 

van posities à la baisse) kan de wisselkoers ondersteunen.  
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In de groeimarkten verlagen de centrale banken de rente aan een quasi recordtempo (grafiek 9). Rente-stimuli werken steeds met 

een vertraging van 6 tot 24 maanden tijd. Gezien de omvang van de renteverlagingen, verwachten we in 2020 een sterk herstel in 

cyclische economische activiteit. Maar dit enkel op voorwaarde indien het China-VS handelsconflict in gunstige zin evolueert. 

Grafiek 9 Centrale bank intrestvoeten wereldwijd 

 
Bron: Merit Capital; Julius Bear 

Grafiek 10 EURNZD en de netto-positie op NZD futures 

 
Bron: Merit Capital NB: De zwarte lijn weerspiegelt de evolutie van EURNZD maar op een omgekeerde schaal. Een daling in de zwarte lijn reflecteert dus een daling 

van de Nieuw-Zeelandse dollar versus de EUR en vice versa. De blauwe lijn geeft het aantal futures contracten weer bij non-commercials. Non-commercials zijn 

grote speculatieve marktspelers en fondsen. Commercials zijn hedgers. In de NZD-markt houden de non-commercials enorme short posities aan. Vanuit een 

contrarian perspectief kan dit positief zijn voor de munt als deze spelers verplicht hun posities moeten terug schroeven. Een centrale bank (RBNZ)  on hold 

gekoppeld aan een risk-on omgeving kan leiden tot short covering.  

FUNDAMENTALS: WINSTGROEI EN WAARDERINGEN 

Wereldwijd werden aandelenwaarderingen duurder.  Er is nog steeds opwaartse ruimte in de waarderingsratio’s als de 

geopolitieke onzekerheid vermindert.  

Ook de toekomstige winstgroei is van belang. De huidige winstgroei is negatief, maar aandelenmarkten trekken zich maar zelden 

iets aan van de huidige winstgroei.  Zo wordt de stijging van de aandelenbeurzen dit jaar volledig gedragen door expansie van de 

waarderingsmultiple (marktsentiment) die het gevolg is van lage rentes, potentiële green shoots en de hoop op een 

handelsakkoord.  De markten kijken steeds vooruit en verwachten volgend jaar voor de S&P 500 en de MSCI World index een 

groei van respectievelijk 10% en 5%.  De winstrevisies (aantal upgrades minus aantal downgrades/totaal) noteren nog steeds 

uiterst negatief. Analisten verlagen sinds twee jaar aan één stuk de winstverwachting. Aandelenmarkten consolideren ook al twee 

jaar. Een mogelijke heropleving in de revisies lijkt mogelijk bij een verdere afname in de geopolitieke onzekerheid.  
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Grafiek 13 Wereldwijde waarderingsratio’s: koerswinst, verwachte koerswinst en free cashflow yield 

 

Bron: Merit capital Macro; Earnings Revisions afkomstig van Citigroup 

Op relatief waarderingsvlak blijven aandelen aantrekkelijk. De MSCI All Country index noteert tegen een koerswinstverhouding 

van 16,8 wat zich vertaalt in een winstrendement van 6%. De reële, tienjarige gemiddelde rente op G7-staatsobligaties bedraagt 

-0,5%. Het verschil van 6,5% ligt aan de historisch hoge kant. Er is de komende zeven jaar een grote kans dat aandelenmarkten 

veel beter presteren dan obligaties. Het aandelenrendement zal wellicht lager liggen dan in het verleden, maar nog steeds hoger 

dan vastrentend papier. Tussentijds worden we quasi zeker geconfronteerd met een normale recessie (geen 2008), maar die zien 

we momenteel niet als een onmiddellijke dreiging voor het komende half jaar.  

 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 +++ TACTICAL MACRO RISK PROCESS --- N +++

GEOPOLITICS ▲ LEADING BUSINESS CYCLE INDICATORS

MARKET INDICATORS (risk on/off) ▲ financial conditions .

short term equit yprice trend models ▲ economic indicators . .

short term equity market breadth ▲ credit cycle ▼

long term equity price trend models . ▲ liquidity cycle ▲

long term equity trend breadth . ▲ MONETARY POLICY .

medium term equity oversold/overbought . FICAL POLICY .

market risk timing model . FUNDAMENTALS & VALUATION

economic timing models ▲ equity profit growth & guidance ▲

cross-asset relationships ▲ equity - absolute valuation ▼

Implied risk aversion ▲ equity - relative valuation . ▲

equity positioning & sentiment . . corporate credit fundamentals . .

corporate credit IG - absolute valuation .

corporate credit valuations vs govies .

sovereign bonds - absolute valuation . . .

GLOBAL

LATE STAGE

GLOBAL
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We startten 2019 met een positieve visie op aandelen. In mei van dit jaar werden we iets voorzichtiger en schroefden we onze 

allocaties terug naar neutraal. Ondanks het negatief sentiment, de zwakke leidende economische indicatoren en de hoge 

geopolitieke onzekerheid hielden we stand in onze visie. De reden hiervoor vonden we terug in vier hoofdargumenten die vandaag 

nog steeds van kracht lijken te zijn: 

1) De geopolitieke onzekerheid kan verbeteren. 

2) Het sentiment bij bepaalde marktspelers lijkt nog steeds te negatief. 

3) De omvang van de monetaire steunmaatregelen is vrij groot. 

4) Aandelen noteren duurder versus historiek maar goedkoop versus vastrentend papier.  

Met de komst van een mogelijk handelsakkoord en een technische uitbraak op de aandelenbeurzen, zetten we opnieuw een deel 

van onze kleine cash positie aan het werk. We verwachten een meer cyclisch getinte rotatie in de financiële markten.  

TACTICAL ASSET ALLOCATION: AANDELEN 

 

 

Op vlak van strategie (factoren) verhogen we onze visie op value en dividend. De cyclische rotatie kan enkele maanden aanslepen 

en deze stijlen noteren trouwens extreem goedkoop in een honderdjarig historisch perspectief. Sinds begin dit jaar doet onder 

beleggers heel wat onderzoek de ronde dat wijst op het historische grote waarderingsverschil.  Japan draagt onze voorkeur binnen 

de ontwikkelde markten. We worden neutraal op Amerikaanse aandelen en adviseren niet langer een onderwogen positie op 

Europa. Emerging markets onderwegen we nog steeds. 

China vertraagt verder en weigert voorlopig een grote renteverlaging door te voeren uit angst voor binnenlandse kapitaalvlucht. 

Chinese aandelen en Hong Kong noteren wel vrij goedkoop versus de MSCI World Index. De Aziatische tijgers herstellen, maar 

presteren ondermaats versus de MSCI World index. Azië herstelt wel fors versus de MSCI Emerging Market Index.  

 

 

 

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

MSCI WORLD 28% 5% 12% 17% 65% 225% 17 1,2 2,4% -1,2 

GLOBAL MULTI-FACTOR . 22,7% 5,1% 11,3% 11,6% 64% 273% 14 0,5 2,4% 0,3

GLOBAL MOMENTUM . 26,9% 2,2% 10,7% 17,0% 96% 347% 25 2,3 1,6% -0,3 

GLOBAL GROWTH . 32,5% 4,5% 13,5% 21,8% 83% 277% 23 2,0 1,4% -2,1 

GLOBAL QUALITY . 33,8% 5,0% 14,9% 22,9% 88% 310% 20 1,8 1,8% -2,2 

GLOBAL LOW VOLATILITY . 24,4% 0,5% 10,8% 17,5% 77% 263% 20 0,8 2,8% 0,1

GLOBAL VALUE ▲ 21,1% 7,1% 12,8% 10,4% 45% 163% 10 -0,6 3,6% 1,0

GLOBAL DIVIDEND ▲ 24,0% 4,4% 11,9% 15,2% 53% 191% 14 0,3 3,9% -0,7 

GLOBAL BUYBACKS . 31,2% 6,5% 14,6% 17,9% 76% 313% - - - -

GLOBAL SMALL CAPS . 24,9% 4,8% 8,9% 12,2% 63% 261% 21 0,7 2,1% 1,1

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

gemeenschappelijke kenmerken. De factorstrategieën zijn gebaseerd op de MSCI World Factorindices. Een neerwaartse/opwaartse pijl

wijst op een verandering in onze visie t.o.v. vorige keer.

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

ALL COUNTRY 26,2% 4,7% 11,6% 16,8% 62% 206% 17 1,2 2,5% -1,0 

ALL COUNTRY EX-USA 21,7% 4,8% 9,9% 15,0% 39% 113% 15 0,9 3,2% -0,1 

GLOBAL DEVELOPED EQUITY . 30,5% 4,6% 13,3% 18,7% 90,1% 371,8% 19 1,3 1,9% -1,3 

United States ▼ 30,5% 4,6% 13,3% 18,7% 90,1% 371,8% 19 1,3 1,9% -1,3 

Europe ▲ 23,4% 3,9% 10,2% 14,6% 37,6% 112,6% 15 0,9 3,6% -0,4 

Japan . 23,7% 6,7% 14,6% 15,3% 58,3% 158,0% 18 -0,0 1,9% 0,3

EMERGING MARKETS . 16,3% 4,8% 7,9% 14,9% 35,7% 89,2% 14 1,4 2,9% 0,5

Bron: Merit Capital Macro. NB:  Alle returns zijn uitgedrukt in EUR. B1= Benchmark MSCI All Country Index B2 = Benchmark met home bias =  50% Europe

+ 50% MSCI All Country Ex-EMU. EM EMEA= Emerging Europe, Middle East & Africa. Pacific Ex-Japan = Australia, Hong Kong, Singapore, New Zealand

P/E = koerswinst verhouding (P/E); DIV = verwacht dividendrendement van dit jaar. Een neerwaartse/opwaartse pijl wijst op een verandering in onze visie 

t.o.v. vorige keer.
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Landen in de golfregio evolueren zwak. Een stagnerende olieprijs helpt niet. In Oost-Europa nemen Russische aandelen nog steeds 

het voortouw. Goedkope aandelen, hoog dividend, sterk momentum, degelijke economische groei en een fors fiscaal- en 

handelsoverschot maken Russische aandelen een geliefde regio bij heel wat fondsbeheerders actief in Emerging Markets. 

Latijns-Amerika is woelig. Heel wat landen kampen met sociale onrust, fiscale ontsporingen en politieke chaos. Het lijkt wel of er 

een Arabische lente ontwaakt, maar dan in Zuid-Amerika. De grote ongelijkheid tussen arm en rijk, corruptie en extreem linkse 

regeringsleiders die hun electoraat ontgoochelen, liggen aan de oorzaak hiervan. Brazilië houdt als enige stand. Het land wordt 

geregeerd door een zeer liberale, Trumpiaanse reformist (Bolsonaro)  die het vertrouwen van de internationale 

beleggersgemeenschap krijgt. Uit leidende indicatoren blijkt dat Brazilië gestaag verder herstelt na jarenlange recessie. Het 

negatieve sentiment op Latijns-Amerika kan ook hier leiden tot verhoogde volatiliteit. Naar de toekomst toe zien we kansen voor 

geduldige en opportunistische beleggers in zowel de aandelen- als obligatiemarkten in deze regio. Een aantal activaklassen worden 

nu wel zeer goedkoop. We denken hierbij aan Mexicaanse en Argentijnse aandelen. Op obligatievlak kunnen zeer geduldige 

beleggers wellicht profiteren van de herstelwaarde in staatsobligaties op Argentinië en Venezuela.  

TACTICAL ASSET ALLOCATION: OBLIGATIES & FX 

 

 

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)

. 6,3% -1,1% 3,5% 7,4% 14,0% 49,6% 0,20% 0,6% -0,8 

EUR GOVERNMENT IG BONDS . 7,3% -1,6% 4,6% 9,1% 16,5% 52,6% 0,2% 0,5% -0,7 

EUR cash, st & mt term gov ▲ 2,0% -0,6% 1,2% 3,2% 5,7% 28,8% -0,2% 0,3% -0,8  

EUR long term gov . 16,6% -3,0% 10,8% 20,0% 37,3% 112,6% 0,8% 0,7% -0,7  

EUR inflation linked gov . 6,7% -0,6% 5,4% 6,9% 11,4% 26,7% -0,6% -

EUR CORPORATE IG BONDS . 6,1% -0,2% 2,3% 5,7% 12,5% 50,7% 0,5% 1,0% -0,8 

SATELLITE MEDIUM RISK FIXED 

INCOME (Barclays Global Agg)
. 5,5% -0,7% 2,9% 8,2% 10,3% 23,5% 1,5% 0,4% -0,9 

USD SPOT FX . 4,2% 0,3% 2,0% 2,6% 13,3% 35,4%

US GOVERNMENT BONDS . 10,5% -0,6% 6,0% 12,2% 28,0% 80,9% 1,9% - -1,1 

US CORPORATE BONDS IG . 17,0% 0,3% 8,7% 16,7% 41,0% 129,3% 3,0% 1,0% -1,1 

CAD . 7,2% -0,1% 3,6% 2,4% -2,8% 7,4% 1,9%

GBP . 4,8% 1,8% 1,0% 1,5% -7,4% 4,2% 0,8%

CHF . . 3,3% 0,9% 3,5% 4,2% 10,2% 38,3% -0,7%

NOK . -1,9% -0,8% -2,7% -5,0% -16,1% -17,2% 1,9%

SEK ▲ -5,1% 1,2% 1,1% -4,4% -13,4% -4,7% 0,0%

JPY ▲ 4,7% -0,4% 2,1% 7,0% 20,3% 11,2% -0,1%

AUD . 1,1% 1,0% 0,4% -2,8% -11,1% -0,7% 0,9%

NZD ▲ -0,8% 1,3% -0,6% -3,0% -8,0% 16,5% 1,6%

SATELLITE HIGH RISK FIXED INCOME . 12,3% 0,6% 5,8% 11,1% 28,9% 83,8%

PERPETUAL BONDS (floaters) . .

 AT1 FINANCIAL BONDS . 19,4% 1,5% 9,5% 14,9% 55,1% 63,6% 4,7% 3,7% -1,3 

EUROPEAN HIGH YIELD BONDS . 10,3% 0,7% 4,1% 7,2% 24,5% 115,8% 3,8% 3,7% -0,6 

US HIGH YIELD BONDS . 12,0% 0,7% 3,8% 8,7% 29,3% 110,6% 5,6% 3,8% -1,0 

EM & FRONTIER BONDS . .

EM gov bonds hard currency . 10,7% -0,2% 4,8% 12,1% 27,6% 90,9% 5,1% 3,2% 0,2

EM gov bonds local currency . 9,1% 0,2% 6,8% 12,6% 8,2% 37,9% 4,4% - -

EM corporate bonds hard currency .

Frontier  bonds hard currency . ▲

Bron:  Merit Capital Macro. NB: Alle returns zijn uitgedrukt in EUR. YTW = yield to worst bonds = effectief rendement; SPREAD = risicopremie 

t.o.v. risicovrije rente van vergelijkbare  duration. DEPO = driemaanddelijkse deposito rente voor munten. Een neerwaartse/opwaartse pijl

wijst op een verandering in onze visie t.o.v. vorige keer.
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We adviseren het looptijdrisico iets te verlagen. De stijging van de rentes kan zich wellicht doorzetten mits de komst van een 

handelsakkoord. De negatieve rentevoeten blijven volgens ons wijzen op een bubbel-scenario in sommige staatsobligaties.  We 

worden minder negatief op de SEK maar houden ons voorlopig afzijdig.  

De Nieuw-Zeelandse dollar kan misschien zorgen voor een verrassing. Obligaties uit de Frontier landen noteren met rentes boven 

8% aan zeer aantrekkelijke niveaus. De spreads zijn voldoende hoog voor een kwaliteit die vaak gelijkwaardig of zelfs beter is dan 

Amerikaanse of Europese high yield obligaties.  

TACTICAL ASSET ALLOCATION: ALTERNATIEVEN 

We overwegen alternatieve strategieën.  

Onder Multi-manager strategieën classificeren we geen fund of funds. Multi-manager of Multi-strategy fondsen alloceren intern 

kapitaal naar hun eigen portfoliomanagers die een strategie implementeren die liefst zoveel mogelijk afwijkt van de andere 

strategieën. De diversiteit en lagere correlatie tussen onderlinge strategieën moet in theorie leiden tot een lagere volatiliteit.  

Binnen equity hedge verkiezen we beheerders die zich werkelijk marktneutraal kunnen positioneren. Heel wat sub-strategieën 

binnen equity hedge hebben de mogelijkheid om zich netto long of short op de aandelenmarkt te positioneren. Een marktneutrale 

beheerder tracht echter zoveel mogelijk direct marktrisico (beta) te vermijden en streeft naar pure alpha (voor iedere longpositie 

staat een shortpositie) die losstaat van de algemene marktevolutie. 

In Global Macro hebben we een voorkeur voor discretionaire, thematische beheerders die zich wereldwijd opportunistisch kunnen 

positioneren op eender welke activa. Daarnaast hebben we binnen deze categorie ook een voorkeur voor systematische 

beheerders en trendvolgers (managed futures en systematic index). Deze laatste categorie biedt vaak bescherming in een grote 

risk-off omgeving.  

De koersactie in goud zaait twijfel. De risk-on omgeving kan leiden tot verdere correcties. Lagere niveaus vormen een beter 

instapmoment. Voorlopig houden we ons afzijdig.  

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 . . 10,9% - 3,9% 7,1% 29,4% 85,8%

EQUITY HEDGE STRATEGIES . 12,9% 0,9% 5,6% 6,7% 20,5% 49,3%

EVENT DRIVEN STRATEGIES . 9,9% 0,9% 6,5% 6,9% 15,9% 58,5%

GLOBAL MACRO STRATEGIES . . 7,4% -0,1% 6,9% 7,1% 11,6% 25,2%

RELATIVE VALUE ARBITRAGE . 9,2% 0,5% 4,2% 4,8% 16,5% 58,1%

LISTED REAL ASSETS .

GOLD (physical) ▼ 13,9% -1,9% 12,3% 21,4% 25,6% 30,5%

OIL (futures) . 29,5% 3,8% -5,5% 4,0% -13,7% 0,4%

COMMODITIES EX-ENERGY (futures) ▲ 3,0% 1,9% 8,1% 1,3% -12,0% 10,3%

Bron:  Merit Capital Macro. NB: Alle returns zijn uitgedrukt in EUR. Liquid Alts zijn liquide UCITS-strategieën die gebruik maken van 

alternatieve beheersmethodes. Voor de classificatie van Liquid Alts wordt gebruik gemaakt van de HFRX (Hedge Fund Research) classificatie.

http://www.meritcapital.eu/

