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Nervositeit en angst domineren nog steeds de markten. Nochtans noteert de MSCI All Country aandelenindex uitgedrukt in EUR 

slechts drie procent onder zijn recordniveau. Het beleggerssentiment zou eerder uitzonderlijk positief moeten zijn. De dagelijkse 

koersschommelingen worden gecontroleerd door een constante stroom van real-time persberichten omtrent de evolutie in de 

China-VS handelsoorlog. Positieve en negatieve headlines wisselen elkaar zienderogen af. Computergestuurde algoritmes bepalen 

intussen meer dan 90% van de gemiddelde dagelijkse beursvolumes. Voorgeprogrammeerde modellen, die bliksemsnel inspelen 

op het nieuws, bepalen de toon en dus al snel de volatiliteit van de komende uren en dagen. Als beleggers moeten we leren leven 

met dit fenomeen. Afstand nemen van het dagelijkse, wekelijkse en zelfs maandelijkse beursgeruis kan wonderen doen voor uw 

beleggingsportefeuille.  

GEOPOLITIEKE SITUATIE 

In de septemberversie van de outlook lieten we u opnieuw kennis maken met de zogenaamde Global Policy Uncertainty Index 

(GPU). Ook in deze versie besteden we nog even aandacht aan deze graadmeter die een intrigerende blik werpt op de evolutie en 

de omvang van de geopolitieke onzekerheid (grafiek 1). Het slechte nieuws is dat de onzekerheid nog verder klimt en dit gaat vaak 

gepaard met dalende of volatiele aandelenkoersen. Het goede nieuws is dat de index al tegen extreme niveaus noteert. De 

statistische relatie tussen de GPU en het toekomstig aandelenrendement op een wereldwijde aandelenindex is positief op 

periodes van twee jaar of meer. Deze relatie wordt sterker voor GPU-niveaus groter dan 150 (grafiek 2). 

Grafiek 1 Wereldwijde onzekerheid 

 

Bron: Merit Capital Macro; Baker, Bloom & Davis index. NB: Geopolitieke onzekerheid noteert nu ongeveer 3,2 keer hoger dan normaal. Dispersie tussen de 

diverse economische voorspellingen van economen samen met het mediasentiment maken deel uit van de index.    
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Grafiek 2 De historische relatie tussen het niveau van onzekerheid (GPU) en het aandelenrendement voor de  

volgende zes maanden (korte termijn) en de volgende twee jaar (lange termijn).  

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Ieder datapunt in het spreidingsdiagram weerspiegelt de relatie tussen de stand van de GPU-index in het verleden en de 

aandelenreturn op de wereldindex  voor de komende periode. Linkse grafiek: Het scatterplot toont aan dat er geen correlatie  is op korte termijn (zes maanden). 

Rechtse grafiek: Op lange termijn lijkt het verband wel positief. En dit vooral voor extreme niveaus in GPU boven de 150. Hoge niveaus in de GPU werden in het 

verleden altijd gevolgd door positieve aandelenreturns op twee jaar tijd. Zonder uitzondering. 

Een samenvatting van de belangrijkste geopolitieke evoluties:  

 De zogenaamde Trump-put lijkt wel en levend. China en de VS hervatten momenteel hun gesprekken. We kregen een 

slechte start met de melding dat de VS nog meer Chinese bedrijven op hun blacklist plaatsten. Maar dit zou volgens beide 

partijen los staan van de nieuwe handelsgesprekken. Washington beweert dat dit het gevolg is voor een aantal bedrijven 

die de rechten van moslimminderheden in China met de voeten treden. Op vrijdag kregen we het nieuws dat beide 

partijen een mini-deal zouden hebben gesloten. Trump sprak van een optimistische phase-one deal die in november 

tijdens de top van Chili  zal getekend worden. China spreekt enkel van vooruitgang en wil de verwachtingen blijkbaar laag 

houden. Trump vreest wellicht de komende groeivertraging en de volatiliteit van de aandelenmarkten zet hem aan tot 

actie. In feite hebben we voorlopig niets anders dan een indicatie van positieve vooruitgang zonder de minste details 

behalve dat China tot 50 miljard dollar landbouwgoederen zou kopen in de volgende twee jaar. Er werd niets vermeld 

over de belangrijke zaken zoals diefstal van intellectuele eigendom, technologie transfers, staatssubsidies en Huawei. 

 De VS en Japan sloten een gelimiteerd handelsakkoord. Het ging de markt wat voorbij maar we beschouwen het wel 

degelijk als een optimistisch signaal.  Tarieven op landbouwgoederen verdwijnen gradueel en er is de verbintenis om 

auto-tarieven niet te verhogen. Volgend jaar hopen beide landen een nog sterker akkoord te kunnen sluiten.  

 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.  

 In het Verenigd Koninkrijk neemt de kans op een harde Brexit verder af. Ofwel sluit Boris Johnson op het allerlaatste 

moment nog een deal, ofwel moet hij uitstel vragen met gezichtsverlies als gevolg. Hierna komen er nieuwe verkiezingen 

of een extra referendum. Uit de laatste polls blijkt trouwens dat de Britten meer spijt betuigen van hun eerdere beslissing 

om de EU te verlaten (grafiek 3). Wie weet volgt er na de eventuele verkiezingen of een referendum helemaal geen 

Brexit? Uit onderzoek blijkt dat bedrijfsinvesteringen zich 30% onder hun potentieel bevinden door de aanslepende 

onzekerheid. Het wegnemen van die onzekerheid kan leiden tot een enorme inhaalbeweging van de Britse economie en 

Engelse aandelen. Het Verenigd Koninkrijk noteert op basis van aandelenwaardering, dividend en wisselkoerswaardering 

op de eerste plaats in ons kwantitatief model voor ontwikkelde markten. Het koersmomentum en bepaalde korte termijn 

drivers zoals macrocijfers en groeimomentum zijn echter nog steeds zeer negatief. Een zachte Brexit of geen Brexit kan 

hier snel wijziging in brengen.  

 De nieuwe Italiaanse regering lijkt minder anti-Europese gevoelens te koesteren. De premier wil de groei stimuleren door  

infrastructuurinvesteringen en een harde aanpak van toekomstige belastingontwijking.  

 Anti-Chinese protesten houden aan in Hong Kong. President Xi lijdt groot gezichtsverlies. De meerderheid van de 

bevolking argwaant de sluipende dictatuur. Dit zal de Chinese autoriteiten echter niet verhinderen om op subtiele wijze 

Hong Kong verder te integreren in het moederland. Dit blijft het einddoel wat er ook wordt beweerd. Het risico blijft dat  

de oproer regelmatig opduikt en uiteindelijk zou overslaan op het Chinese vasteland. Een Chinese lente die doet denken 

aan het Tiananmenprotest van 1989 zou de grootste gruwel zijn voor de Chinese communistische partij.  
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 In Brazilië tracht president Bolsanoro nog diepere hervormingen door te voeren. Privatiseringen, belastinghervormingen, 

afschaffing van subsidies en de verkoop van olieconcessies bovenop de pensioenhervormingen moeten de toekomstige 

groei veilig stellen.  

 In Argentinië is het alle hens aan dek. De peronistische Alberto Fernandez en rechterhand van oud-president Kirchner 

maakte de belofte aan het IMF om geen schuldfaillissement door te willen voeren bij een verkiezingsoverwinning. Wel 

liggen er plannen op tafel om looptijden te herschikken en aldus te verlengen. Intussen legt de huidige regering 

kapitaalcontroles op. Kortetermijnpapier werd reeds herschikt waardoor de kans op een korte termijn faillissement lijkt 

afgewend. Een nieuwe falen van de Argentijnse overheid zou de risico-aversie op groeilanden sterk kunnen doen 

toenemen. Kredietpremies op emerging market obligaties spurtten al hoger. Voorlopig achten we de situatie eigenlijk 

wel onder controle. Wellicht zijn er zelf opportuniteiten op de Argentijnse markt voor langetermijnbeleggers met lef.  

 India verlaagt de tarieven op de vennootschapsbelasting. De concurrentiepositie van Indische bedrijven neemt gevoelig 

toe met de rest van Azië. Het officiële tarief gaat omlaag van 30% naar 22% en 17% voor nieuwe industriële bedrijven. 

De financiering hiervan roept wel vraagtekens op. De begrotingsdruk zal fors toenemen. India moet bovendien ook nog 

de consument zien te stimuleren. Die vertoont nog steeds tekenen van koopmoeheid.  

 Turkse troepen vallen het noordoosten van Syrië binnen. De aanval lijkt bedoeld om Koerdische terreurorganisaties in de 

grensregio het zwijgen op te leggen. De VS stemmen in.   

 De olieprijs viel sterk terug na een initiële koersexplosie als reactie op de drone-aanvallen. De Saoedische productie wordt 

sneller heropgestart dan verwacht. De spanningen blijven hoog. Dit kan leiden tot een structurele risicopremie op de 

olieprijs. Een Iraanse olietanker werd erna nog getorpedeerd met beschuldigingen naar Saudi-Arabië toe. De olieprijzen 

noteren intussen in backwardation (spotkoers hoger dan forwardkoers). Backwardation is een indicatie van toenemende 

kortetermijnvrees die koersondersteunend kan blijven inwerken op het zwarte goud.    

 

Grafiek 3 Krijgen de Britten dan toch spijt van hun beslissing? 

 

Bron: www.whatukthinks.org 
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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 

1) Systematische  modellen:  

a. Trend: Korte termijn trendmodellen verzwakken. Langere termijn trendmodellen blijven solide met uitzondering 

van de groeilanden. Daar hebben we al geruime tijd negatieve signalen.   

b. Overshoots: De aandelenmarkten vertonen geen signalen van oversold of overbought. Noch op korte termijn, 

noch op langere termijn.  

c. Fundamenteel: Ons wereldwijd credit spread model geeft sinds kort een negatief signaal door de stijging van de 

kredietrisicopremies op bedrijfsobligaties. Op de groeilanden hebben we al veel langer een negatief signaal. 

2) Marktbreedte: 

a. De marktbreedte blijft sterk binnen ontwikkelde markten maar zwak binnen emerging markets (grafiek 4). 

b. De marktbreedte op Amerikaanse en Europese aandelen blijft positief. We merken geen divergenties op. 

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

a. Defensieve sectoren blijven beter presteren dan de cyclische sectoren. 

b. Koper blijft negatief en de risico-aversie stijgt. De Dow Jones Transport index zendt negatieve signalen uit.  Credit 

spreads in Emerging Markets divergeren in negatieve zin versus aandelen.  
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4) Positionering (wat doen de marktspelers) en sentiment (wat denken de marktspelers): 

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

fondsbeheerder is extreem risico-avers te noemen. Even was er sprake van een opleving in sentiment maar de 

komst van nieuwe handelstarieven draaide dit al gauw terug.  

b. Retail sentimentsindicatoren wijzen op grote risico-aversie met hier en daar terug extreme signalen die 

herstelpotentieel signaleren (grafiek 5). 

Grafiek 4 Marktbreedte van aandelenindices binnen developed equity & emerging equity 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: de zwarte lijn geeft evolutie weer van de MSCI World index (ontwikkelde aandelen), de blauwe lijn geeft weer 

hoeveel procent van de nationale aandelenindices in de World Index zich in een berenmarkt bevinden (omgekeerde schaal). Rechtse grafiek: zwarte lijn geeft de 

evolutie weer van de MSCI Emerging  index (ontwikkelingslanden), de blauwe lijn weerspiegelt  hoeveel procent van de nationale aandelenindices in de Emerging 

Index  zich in een berenmarkt bevinden (omgekeerde schaal). De ontwikkelde aandelenmarkten vertonen een sterker beeld dan de groeilanden.   

Grafiek 5 Aandelensentiment 

 
Bron: Merit Capital NB: Linkse grafiek: de zwarte lijn geeft de evolutie weer van de S&P 500 aandelenindex, de blauwe lijn weerspiegelt het aandelensentiment 

bij Amerikaanse particuliere beleggers. Opvallend, het sentiment is terug uiterst negatief en vergelijkbaar met het laagtepunt in 2016 en 2018. De S&P 500 bevindt 

zich nochtans maar enkele procentpunten onder zijn recordniveau. Vorige laagtepunten werden eerder gevolgd door een rebound in de S&P 500. Rechtse grafiek: 

de zwarte lijn geeft evolutie weer van de S&P 500 aandelenindex, de blauwe lijn weerspiegelt het volume putopties dat verhandeld wordt versus het volume 

callopties. Ratio’s boven de 1 wijzen op grote angst: meer kopers van puts dan calls. Pieken in deze ratio vallen vaak samen met tussentijdse bodems op de S&P 

500. De huidige put-call ratio steeg onlangs door naar 1,2. Het 4-wekelijks gemiddelde piekte op 1,1. We zien niet de extreme angst van 2011, 2016 of 2018, maar 

kwamen in de buurt.  
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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. 

Ons macro-economisch dashboard vertoont een gemengd beeld. Het interpreteren van leidende macro-economische indicatoren 

is minder doeltreffend voor heel korte termijn market timing op de aandelenmarkten. Nieuwsinterpretatie, marktindicatoren en 

technische analyse schikken zich hier beter voor. Leidende economische indicatoren vervullen wel een cruciale rol bij het zoeken 

naar koerstriggers, relatieve asset allocatie beslissingen (factoren, regio’s, landen, sectoren) en bij het inschatten van grote 

recessierisico’s die gepaard gaan met extreme aandelencorrecties. Macro-indicatoren zijn bovendien cruciaal in de analyse van 

fixed income en forex markten. We hoeden onszelf voor het nemen van grote beslissingen op basis van één of enkele indicatoren. 

Er is altijd wel ergens een sector, parameter of marktindicator die angst of euforie opwekt. We trachten te werken op basis van 

een holistisch proces. Een op bewijskracht gebaseerde benadering (weight of the evidence) waarbij we informatie over alle 

categorieën heen interpreteren, lijkt ons ons nog steeds de beste oplossing.  

De markten hebben geruime tijd de degeneratie in bepaalde cyclische industriële indicatoren genegeerd onder invloed van 

centrale banken, maar de afgelopen week dook toch wat meer realiteitszin op. De macro vertraagt gevoelig verder in de Eurozone 

en China. De VS blijven (voorlopig) afgeschermd en vertonen op bepaalde sectoren verbetering t.o.v. de vorige maanden. De kans 

op een Amerikaanse recessie lijkt ons nog steeds klein voor het komende jaar. Dit leidt tot een neutrale visie op aandelen waarbij 

we onszelf niet te negatief willen opstellen. Integendeel, als de geopolitieke onzekerheid kan wegebben en de globale monetaire 

impuls na een half jaar doorsijpelt in de reële economie, kunnen cyclische indicatoren plots stevig heropleven. Als dat het geval 

zou zijn, hebben heel wat cyclische achtergebleven regio’s, landen en sectoren een enorme inhaalbeweging te goed. Enkel in het 

geval van een verdere escalatie in de VS-China handelsrelaties of een gevoelige groeivertraging die overslaat op de dienstensector 

en de arbeidsmarkten, zal de volatiliteit explosief toenemen. Dit laatste maakt nog steeds geen deel uit van ons basisscenario.  
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 Positieve macro-evoluties: 

 Financiële condities blijven redelijk positief. De afgelopen week merkten we wel wat verzwakking op in de VS. In de 

Eurozone blijven de condities beter dan normaal. De spreads op staatsobligaties van Italië, Spanje en Portugal dalen 

verder.  

 De Amerikaanse arbeidsmarkt vertraagt lichtjes maar houdt verder goed stand (grafiek 6). Harde data die in het verleden 

vaak vooruitliepen op grote recessies en aandelencorrecties wijzen nog steeds op een positief momentum: de trend in 

werkloosheidsaanvragen daalt, de omloopsnelheid binnen de arbeidsmarkt staat hoog, het aantal parttime werkers blijft 

dalen en maandelijkse jobcijfers vallen niet in het rood.   

 De Amerikaanse consument lijkt gelukkig (grafiek 7). De lagere hypotheekrentes, een sterke dollar, goedkope gasprijzen 

en verlaagde belastingen, gecombineerd met forse loongroei leiden hoge consumentenuitgaven. Ook de huizenmarkt 

herleeft (grafiek 8). Bouwaanvragen en huizenverkopen –algemeen beschouwd als sterk vooruitlopende  indicatoren - 

evolueren opnieuw in gunstige zin.  

 De Amerikaanse kredietcyclus wijst niet onmiddellijk op recessiegevaar. De kredietvraag houdt stand in de private sector. 

Aan de aanbodzijde houden de banken de kredietvoorwaarden soepel. De totale trend in oninbare bancaire leningen 

daalt verder behalve voor kredietkaarten en autoleningen. Andere type leningen die een groter aandeel uitmaken van 

een bancaire balans zoals hypotheekleningen en bedrijfsleningen vertonen nog steeds geen signalen van verhoogde 

faling of vertraging in terugbetaling.  

 De reële geldgroei laat een  positieve impuls zien in alle grote regio’s (grafiek 9). Onderzoek heeft al meermaals een 

verband aangetoond tussen de reële geldgroei en de economische groei met een vertraging van drie tot vier kwartalen. 

Bepaalde research wijst ook op een verband tussen geldgroei-impulsen en aandelenreturns op periodes korter dan een 

jaar. 1 

Negatieve macro-evoluties: 

 De consensusverwachtingen voor de wereldwijde economische groei lopen terug . De globale  industriële productie staat 

op recessieniveau. De jaarlijkse groei in Japanse machine-orders - die we beschouwen als een proxy voor real time globale 

groei - straalt met -37% heel weinig vertrouwen uit (grafiek 10). Onthoud, de industriële sector draagt voor de westerse 

economie slechts met mondjesmaat bij tot de totale groeicijfers. Dienstensectoren – die weliswaar ook vertragen – 

blijven relatief sterk.  

 De wereldwijde handel lijkt verlamd. De exportgroei slinkt verder. Slechts 20% van ons universum, bestaande uit 23 

landen, vertoont een sterkere trend t.o.v. vorige maand. Dit zijn de landen met een betere trend en die wellicht iets 

kunnen profiteren van de VS-China handelsoorlog: Frankrijk, Argentinië (sterke devaluatie achter de rug), Brazilië, Taiwan 

en Vietnam (grafiek 11). 

 De ISM-cijfers wijzen op een industriële recessie maar de PMI-cijfers voor de dienstensectoren wijzen enkel op een 

normale groeivertraging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Effect of money supply on the stock market; Vladmir Picha 
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Grafiek 6 VS arbeidsmarkt: Sahm Rule en werkloosheidsaanvragen 

 

Bron: Merit Capital NB: Linkse grafiek: de zwarte lijn geeft evolutie weer van de S&P 500 aandelenindex, de blauwe lijn weerspiegelt het verschil tussen de huidige 

Amerikaanse werkloosheidsgraad (driemaandelijks gemiddelde) en het laagste punt in de werkloosheidsgraad over de voorbije twaalf maanden. De indicator, 

genaamd naar de centrale bank econoom Claudia Sahm, signaleerde in het verleden een recessie ,met een paar maanden lead time van zodra het niveau van 0,5% 

werd doorbroken. Wij leggen de grens op 0,3%. Rechtse grafiek: de trend in werkloosheidsaanvragen daalt gestaag verder. Een plotse stijging in de trend 

verwittigde ook hier in het verleden met een paar maanden reactietijd.   

Grafiek 7 VS consumentenverkopen         Grafiek 8 VS huizenindicatoren 

 

Bron: Merit Capital NB: Linkse grafiek: de zwarte lijn geeft evolutie weer van de S&P 500 aandelenindex, de blauwe lijn weerspiegelt  het verloop van de groei in 

de  reële verkopen (volumes) in de Retail sector. Recessie en grote aandelencorrecties vallen eerder samen met negatieve cijfers in deze indicator. Rechtse grafiek: 

de  zwarte lijn geeft evolutie weer van de S&P 500 aandelenindex, de blauwe en rode lijnen weerspiegelen de bouwaanvragen terwijl de groene lijn de werkelijke 

verkoop weergeeft van nieuwe huizen. Vorig jaar was er sprake van zwakte in de residentiële markt. De laatste maanden zien we sterke heroplevingen. 

Huizenindicatoren worden door heel wat strategen beschouwd als sterk vooruitlopende graadmeters: dit zowel voor de reële economie als voor de 

aandelenbeurzen. 

Grafiek 9 Wereldwijde reële geldgroei 

 

.  

Bron: Merit Capital NB: De reële geldgroei zwakte gevoelig af sinds 

2017. Het laatste half jaar herleeft de groei. Fiscale impulsen die de 

private sector moeten aanzetten tot lenen en monetaire impulsen 

die de kredietstandaarden versoepelen zouden beide moeten leiden 

tot een verdere opleving in de wereldwijde geldgroei 
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Grafiek 10 Consensusverwachting van de economische groei volgend jaar en de wereldwijde industriële 

productie 

 
Bron: Merit Capital 

Grafiek 11 Gevoelige vertraging in wereldwijde export 

 
Bron: Merit Capital NB: Linkse grafiek: de zwarte lijn geeft evolutie weer van het aantal landen die een verbetering tonen in de jaarlijkse exportgroei t.o.v. de 

vorige maand. Rechtse tabel: een overzicht van de evolutie in  de jaarlijkse exportgroeicijfers  voor de 23 landen die we volgen. 
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MONETAIRE & FISCALE OUTLOOK 

Heel wat westerse centrale banken grenzen gevaarlijk dicht tegen de limiet van wat conventioneel mogelijk lijkt op monetair vlak. 

Geraakt de gereedschapskist van onze centrale banken uitgeput? Opvallend veel stemmen gaan op tot het invoeren van nog meer 

experimentele maatregelen. We leven wel degelijk in volstrekt uitzonderlijk tijden op monetair vlak. We werpen eerst een blik op 

een aantal intrigerende, actuele wendingen in de hoop deze complexe ver-van-mijn-bed-show materie toch iets meer 

verstaanbaar te maken.    

 Een aantal  Europese centrale banken (ECB, SNB, Riksbank) hanteren een negatief rentebeleid. Negatieve rentevoeten kunnen 

slechts stimuleren tot op een bepaald niveau. Er bestaat ook nog zoiets als de reversal rate. Dit is de grens waarop negatieve 

rentevoeten contraproductief inwerken op het economisch systeem. Deze banken staan niet zo veraf meer van de reversal 

rate.  De kleinere bancaire intrestmarges doen de depositobanken pijn, maar dit wordt momenteel nog vaak gecompenseerd 

door minder faillissementen die positief inwerken op de resultatenrekening. Het gevaar bestaat echter dat nieuwe leningen 

vooral stromen naar minderwaardige debiteuren die enkel overleven dankzij de huidige lage rentevoeten en positieve 

economische groei. Een toekomstige recessie zou het falingspercentage doen exploderen. De centrale banken bevinden zich 

in dat opzicht dus in een perverse, vicieuze cirkel waarbij ze moeten blijven stimuleren om de nadelige gevolgen van de eerste 

stimuli te neutraliseren bij het minste signaal van hernieuwde economische achteruitgang. 

 Monetaire versoepeling (QE)  - het fenomeen waarbij centrale banken de staatsschulden en bedrijfsschulden opkopen - 

verder opschroeven, blijft een optie. De ECB voerde QE de afgelopen maand opnieuw in. Ook de Fed introduceert binnenkort 

terug een mini-QE. Men kan zich echter de vraag stellen of de enorme kwantitatieve versoepeling van het afgelopen 

decennium zijn doel heeft bereikt. Voor de evolutie van aandelen en andere  risicovolle activa werkte het wel degelijk 

ondersteunend, maar het werkelijke doel van QE was de reële groei te stimuleren en inflatieverwachtingen op peil te houden.  

 Op dat vlak bestempelen sommige waarnemers QE als één grote grap. Sinds de invoering van QE is de reële economische 

trendgroei in de Eurozone teruggevallen van 2% naar 1,2%. De lange termijn inflatieverwachtingen daalden in tien jaar tijd 

van 2,5% naar 1,2%. En dit ondanks de massale geldinjecties. Maar de critici vergeten dat zonder monetaire tussenkomst een 

depressie misschien onvermijdelijk was met structureel hoge werkloosheid en negatieve reële groei tot gevolg. De huidige 

omgeving leent zich niet tot het nemen van gemakkelijke oplossingen. De private en publieke schuldenlasten noteren zo hoog 

dat we zonder monetaire steun ongetwijfeld voor het eerst sinds de Grote Depressie opnieuw zouden afglijden naar een 

dergelijk miserabel economisch klimaat.  Als we kiezen voor de korte pijn waarbij we een select aantal publieke overheden 

en private spelers failliet laten gaan (de grote zuivering), kan dit leiden tot  wereldwijde marktpaniek die gedurende één tot 

drie jaar kan aanslepen zonder exacte zekerheid over het herstelpotentieel na afloop. De gulden middenweg – jarenlange 

trage reële groei met een lage inflatie - die centrale banken en overheden lijken gekozen te hebben, lijkt in dat opzicht 

misschien nog zo slecht niet. 

 In een normaal functionerende markt reflecteert of compenseert de tienjarige staatsrente drie zaken: de verwachte lange 

termijn inflatievoet, de verwachte lange termijn reële groei en tenslotte een risicopremie voor toekomstige 

inflatieonzekerheid. De Duitse rente noteert op het moment van schrijven aan een nominaal niveau van -0,45%. Een 

eenvoudige rekensom van 1,2% huidige inflatieverwachting plus 1,2% reële trendgroei (als proxy voor de verwachte 

trendgroei) geeft ons een theoretische nominale tienjarige rentevoet van 2,4%. De langetermijnrentes in de Eurozone 

verdisconteren niet alleen een negatieve reële groei op lange termijn, de markten eisen zelfs niet langer een risicopremie 

voor toekomstige inflatie-onzekerheid! Het idee van hogere inflatie lijkt wel dood. Ons inzien een gevaarlijke assumptie. Als 

iedereen hetzelfde denkt, heeft de onzichtbare economische hand nogal vaak de neiging ons plots collectief wakker te 

schudden. Kwantitatieve versoepeling kan de rentes langer laag houden maar de macro-economische grootheden zoals reële 

groei en inflatie blijven de verkeerde kant uitgaan. Als gevolg hiervan mogen we ons in de toekomst verwarmen aan nog meer 

monetaire trucjes. Of ze gaan werken, kunnen we enkel maar hopen. Of misschien werken ze net zoals in het verleden: een 

structurele ondersteuning van de aandelenmarkten, high yield obligaties en private equity. Wat zijn nog de mogelijkheden? 

 De market guidance fors opdrijven vormt een eerste mogelijkheid. De eerste taak van een centrale autoriteit bestaat erin om 

zodanig krachtig te communiceren dat de markt het verdisconteert nog vóór of zonder dat de centrale bank effectief actie 

moet ondernemen. Dan is het natuurlijk de vraag of de markten hier ook geloof zullen aan hechten. Dit zijn de opties die 

worden bediscuteerd:  

 Communicatie dat de korte rente niet een jaar maar jarenlang negatief zal worden gehouden. 

 Communicatie dat de lange rente niet zal mogen uitstijgen boven een bepaald niveau. Dit werd ingevoerd na de 

depressie van de jaren 30 en ook Japan experimenteert hiermee. 

 Communicatie dat het nieuwe inflatiedoel wordt verlegd van 2% naar 3% of hoger. Hierdoor zou de centrale bank 

aangeven dat ze bereid is de inflatie te laten oplopen tot een hoger niveau om pas later terug in te grijpen.   
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 Communicatie dat de inflatiedoelstelling uitgebreid wordt met een concreet streefcijfer voor economische groei. 

 Een tweede mogelijkheid bestaat in het verder sleutelen aan het mechanisme van kwantitatieve versoepeling (QE). 

 Bij de huidige vorm van QE koopt de centrale bank publieke en private schulden op. De ECB pompt dus liquiditeit in 

de markt in ruil voor schuldpapier die uiteindelijk wel moet worden terugbetaald. Dit staat niet gelijk met het printen 

van gratis geld zoals sommigen wel eens durven beweren. Het is een liquiditeit swap. Als de centrale bank echter 

beslist om die schulden te laten doorrollen (opkopen van de nieuwe uitgiftes die dienen ter financiering van de oude) 

komen we al meer in de buurt van gratis geld. Niettemin, na het eerste doorrollen moeten de schulden misschien 

toch nog worden terugbetaald? Tenzij de centrale bank eeuwig doorrolt? Dan bestaat de schuld nog op papier, maar 

in werkelijkheid moet de debiteur enkel nog intrest betalen. Japan lijkt hier voorlopig het beste voorbeeld van. 

Sommige beleggers vrezen de torenhoge Japanse staatsschulden, maar reeds 50% hiervan is in handen van de Bank 

Of Japan die wellicht eeuwig zal doorrollen. De werkelijke schuld is dus maar half zo groot als de officiële statistieken 

laten uitblijken. De laatste en meeste gevreesde stap bestaat erin om de centrale bank effectief schulden te laten 

kwijtschelden. Hier wordt wel degelijk luidop over nagedacht. Dit idee jaagt heel wat experts schrik aan omdat het 

doet terugdenken aan periodes van hyperinflatie. De geschiedenis leert ons dat wanneer centrale banken - onder 

controle van de overheid - ongebreideld printen, dit meestal leidt tot een ineenstorting van het muntsysteem met 

hyperinflatie tot gevolg (Zimbabwe, Duitsland na WO I,…). De internationale markten pikken dit niet. Niettemin 

wordt momenteel met het experimentele idee gespeeld om de centrale bank de volledige controle te laten te 

behouden, maar in samenspraak met de overheden bepaalde schulden kwijt te schelden tot inflatie en reële groei 

klimmen naar een aanvaardbaar niveau. Het gedeeltelijk kwijtschelden van staatsschulden zou de overheden 

opnieuw ruimte bieden om fiscale zuurstof te injecteren zonder de schuldenberg te vergroten. Van zodra inflatie 

terugkeert en reële groei stabiliseert, zou de centrale bank zo snel mogelijk het effectieve geld printen moeten 

stopzetten. Dit om speculatieve muntaanvallen te voorkomen. Een ondenkbare oplossing in de praktijk? We sluiten 

de optie in ieder geval niet langer uit. 

 Sommige economen opperen het idee om de centrale bank, via het commercieel banksysteem, letterlijk geld te laten 

storten op particuliere bankrekeningen. Beschouw het als een monetair cadeau. Helikoptergeld. Een directe 

monetaire, persoonlijke injectie: gratis en voor niets. Interessante tijden, nietwaar?  

Wereldwijd blijven centrale banken in de rentevoeten knippen (grafiek 12). De markten verdisconteren bovendien verdere 

verlagingen. Vooral de banken uit de groeilanden hebben meer potentieel en voeren een agressief rentebeleid. Het aantal centrale 

banken dat wereldwijd de rentes verlaagt, is vergelijkbaar met 2008/2009. Een aantal leidende indicatoren wijst - in tegenstelling 

tot 2008 - niet op onmiddellijk recessiegevaar waardoor de monetaire stimuli misschien sneller zullen doorsijpelen in de reële 

economie met een industriële heropleving tot gevolg in 2020. Als China en de VS hier wat willen meewerken, lijkt dit idee volgens 

ons niet zo ver gezocht. 

Grafiek 12 Centrale bank intrestvoeten wereldwijd 

 

 
Bron: Merit Capital Macro 
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Op fiscaal vlak verloopt het traag maar we  evolueren in de juiste richting. De Amerikaanse fiscale impuls dooft de komende jaren 

uit. Er is hoop dat Europa nu het voortouw neemt (grafiek 13). Voorlopig blijft het bij kleine fiscale injecties afkomstig uit Nederland 

en Frankrijk. De consensus – en we sluiten ons hier bij aan – verwacht de volgende jaren een positieve impuls. In vergelijking met 

de zware besparingen van vorige jaren lijkt dit al een grote verbetering op zich. De grote fiscale bazooka laat wel nog  op zich 

wachten. Europa moet dringend werken maken van een eengemaakte bancaire en fiscale unie. We hebben nood aan een 

overkoepeld depositogarantiestelsel met volledig geïntegreerde kapitaalmarkten. Een centraal beheerd fiscaal budget moet de 

nodige stimuli kunnen leveren. De Europese immigratiewetten en grenzen moeten strikter worden opgevolgd, maar er is wel 

degelijk dringende nood aan een streng gecontroleerde instroom van arbeidsgewillige mensen die de zware last van de vergrijzing 

kunnen compenseren. Volgens bepaalde populistische partijen is er een weg terug, maar dan klauteren we volgens ons twintig 

tot dertig jaar terug. Europa staat op een scharnierpunt. Het is alles of niets. En ook de gulden middenweg is wellicht de match 

verliezen of langzaam sterven in vergelijking met de rest van de wereld. 

Grafiek 13 Eurozone Fiscale impuls  

 
Bron: UBS Asset Management 

FUNDAMENTALS: WINSTGROEI EN WAARDERINGEN 

Aandelenwaarderingen blijven contrasterende signalen uitzenden. In vergelijking met historische gemiddelden en rekening 

houdend met de huidige negatieve winstgroei, noteren de markten tussen fair value en duur. Op relatief vlak versus obligaties 

lijken aandelen dan terug vrij aantrekkelijk gewaardeerd. Ook de free cashflow yield lijkt met een niveau van  5% niet overdreven 

laag. De komende maand sijpelen de cijfers voor Q3 binnen. De kans op positieve verrassingen blijft aanwezig. De 

analistenverwachtingen liggen met -3% groei opnieuw aan de lagere kant. 

Grafiek 14 Wereldwijde waarderingsratio’s: koerswinst, verwachte koerswinst en free cashflow yield 

 

Bron: Merit Capital Macro 

http://www.meritcapital.eu/


Merit Capital Global Tactical Macro Outlook    oktober 2019 

15 
Merit Capital NV Museumstraat 12D T: +32 (0)3 259 23 00 
Beursvennootschap                                                                              2000 Antwerpen                                                                               www.meritcapital.eu 
RPM Antwerpen BTW BE0471 885 204 

 

 

Relatieve aandelenwaarderingen worden nog steeds aantrekkelijker. Risicopremies die de reële verwachte aandelenreturns 

afzetten t.o.v. reële verwachte obligatiereturns stegen de voorbije maand verder. Engelse risicopremies doorbreken hun record. 

Aandelen uit de Eurozone en Japan naderen de vorige records. Amerikaanse risicopremies liggen meer in lijn met het lange termijn 

gemiddelde. We herhalen onszelf opnieuw: Als de groei wat kan heropleven dankzij de wereldwijde monetaire stimuli en de 

geopolitieke onzekerheid (die reeds zit vervat in risicopremies) kan afnemen op middellange termijn, dan moeten aandelen 

beduidend beter gaan presteren dan kwaliteitsvolle obligaties. In dat geval wordt het opletten geblazen voor plotselinge verliezen 

in de zogenaamde defensieve beleggingsproducten. De bubbel zit hem eerder in kwaliteitsvolle obligaties en in bepaalde 

defensieve aandelenstijlen en sectoren dan in wereldwijde aandelen in het algemeen. Als de groei echter verder gevoelig vertraagt 

en een recessie volgt, gaan de  risicopremies nog verder stijgen. Let wel, gezien bepaalde risicopremies al terug de niveaus van 

2008 opzoeken, zit er toch al wat angst verdisconteerd in de relatieve waarderingen.   

Grafiek 15 Relatieve aandelenwaardering: regionale risicopremies 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: risicopremie werd hier berekend als reële verwachte lange termijn aandelenreturns zonder waarderingsaanpassingen verminderd 

met reële tienjarige rentevoeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meritcapital.eu/


Merit Capital Global Tactical Macro Outlook    oktober 2019 

16 
Merit Capital NV Museumstraat 12D T: +32 (0)3 259 23 00 
Beursvennootschap                                                                              2000 Antwerpen                                                                               www.meritcapital.eu 
RPM Antwerpen BTW BE0471 885 204 

 

 

TACTICAL ASSET ALLOCATION:CORE ACTIVA 

 

 

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

Tot en met mei bleven we aandelen overwegen. Vervolgens schroefden we onze visie terug naar neutraal. We blijven dit 

aanhouden ondanks de gevoelige vertragingen in een aantal industriële economische indicatoren, verzwakking in korte termijn 

trendmodellen en negatieve marktdivergenties in bepaalde risico-indicatoren. We houden wat extra cash aan ten nadeel van het 

vastrentend luik. Aandelenbeleggers kunnen zich nog steeds vastklampen aan een aantal positieve argumenten: 

 Retail sentimentsindicatoren wijzen op teveel angst. Ook institutionele sentimentsindicatoren wijzen op teveel angst. 

Retail-indicatoren noteren zelf terug op extreme niveaus wat vaak samenvalt met een rebound.  

 De recessie-angst in de VS lijkt ons overroepen dankzij een sterke arbeidsmarkt, een optimistische en kooplustige 

consument, een heroplevende huizenmarkt en een stimulerende kredietcyclus. We zijn niet blind voor de vertragingen 

in bepaalde segmenten maar the weight of evidence spreekt in het voordeel van een verderzetting van de cyclus. 

 De monetaire en fiscale steun biedt hoop op een cyclische turnaround voor volgend jaar.  

 Relatieve waarderingen zijn aantrekkelijk. 

 

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

CASH LIKE EXPOSURES (<1Y) . 15% 15% 0% 10% 100% 10% 10% 0% 5% 100% 10% 10% 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% 30% 0% 30% 40% 50% 50% 0% 50% 65% 75% 75% 0% 75% 100%

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

total equity + alternatives 42% 40% 62% 60% 87% 85%

MODERATE BALANCED DYNAMIC

TACTICAL MACRO RISK PROCESS --- N +++

GEOPOLITICS ▲

MARKET INDICATORS (risk on/off) .

short term equityprice trend models .

short term equitymarket breadth .

long term equity price trend models .

long term equity trend breadth .

medium term equity oversold/overbought .

cross-asset relationships ▼ .

Implied risk aversion ▼

equity positioning & sentiment .

LEADING BUSINESS CYCLE INDICATORS

financial conditions ▼

economic indicators ▼ .

credit cycle .

liquidity 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 . . .

LATE STAGE
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TACTICAL ASSET ALLOCATION: AANDELEN 

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

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

vermelde strategieën zijn gebaseerd op MSCI Factor Indices. Een factorindex investeert op een systematische, modelmatige manier in een korf van aandelen die 

aan bepaalde criteria voldoen. Factorindices fungeren vaak als de nieuwe benchmarks voor discretionaire aandelenstrategieën. Strategie-allocatie in plaats van 

regionale allocatie vormt ook de nieuwste trend binnen wealth management oplossingen. Uit tal van onderzoek blijkt immers dat een intellectuele strategie-

allocatie meer kan doorwegen op de return van een aandelenportefeuille dan de regionale allocatie.   

Binnen het aandelenluik blijven we groeilanden onderwegen ten voordele van ontwikkelde landen. Amerikaanse en sinds kort ook 

Japanse aandelen schenken we iets meer gewicht toe. In ons kwantitatief regionaal aandelenmodel scoren Amerikaanse en 

Japanse aandelen nog steeds in de top 50% met dank aan een sterk koersmomentum en gunstige korte termijn rendementsdrivers 

zoals winstmomentum, analistensentiment en macro-economische indicatoren.  Op strategievlak blijven we de achtergebleven 

stijlen (value, small caps, dividend) onderwegen ondanks de veel goedkopere waarderingen. Let wel, onze convictie in deze 

allocaties is aan het afnemen. In het verleden hadden we een veel grotere convictie tussen de verschillende strategieën. De 

extreme waarderingsverschillen laten dit niet langer toe. 

Grafiek 16 Regionaal kwantitatief aandelenmodel die regio’s scoort op momentum, korte en lange drivers 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Tot rank= gemiddelde score andere rankings. Price mom rank: relatieve rangschikking op korte termijn performance gecorrigeerd 

voor volatiliteit. ST rank = relatieve rangschikking van de regio’s op korte termijn return drivers waarvan wijzigingen in analistensentiment, leidende economische 

indicatoren zoals PMI, yield curve, retail sales en korte termijn groeimomentum in winst en omzet. LT rank = relatieve rangschikking van de regio’s op lange termijn 

return drivers zoals dividend, verschillende waarderingsratio’s en wisselkoerswaardering. Onze allocaties zijn echter steeds een gevolg van een gecombineerd 

oordeel in technische,  kwantitatieve, economische en kwalitatieve analyse. Quant vormt een ondersteuning in het complete beleggingsproces. Bovendien kan er 

een onderscheid worden gemaakt in kortere termijn positionering op basis van momentum en korte drivers en lange termijn positioneringen op basis van lange 

termijn return drivers.  

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

ALL COUNTRY 18,7% -1,3% 2,1% 6,3% 60% 188% 15,8 2,6%

ALL COUNTRY EX-USA 14,6% -0,5% -0,1% 5,7% 35% 101% 13,8 3,4%

GLOBAL DEVELOPED EQUITY . 22,5% -1,8% 4,4% 7,4% 93% 346% 17,5 2,0%

United States . 22,5% -1,8% 4,4% 7,4% 93% 346% 17,5 2,0%

Europe . 14,9% -1,9% -0,1% 4,5% 32% 103% 14,2 3,9%

Japan ▲ 17,5% 3,7% 6,3% 3,0% 58% 134% 15,9 2,1%

EMERGING MARKETS . 10,0% -0,5% -4,7% 7,5% 29% 79% 12,9 3,1%

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

MSCI WORLD 19,8% -1,4% 3,1% 6,2% 64% 206% 16 2,6%

GLOBAL MOMENTUM ▼ 22,7% -2,5% 5,6% 7,4% 101% 334% 24 1,7%

GLOBAL GROWTH ▼ 24,8% -1,8% 4,9% 9,4% 84% 259% 22 1,5%

GLOBAL QUALITY . 25,0% -1,4% 4,5% 11,3% 87% 296% 19 1,9%

GLOBAL LOW VOLATILITY . 24,0% 0,7% 10,4% 16,8% 88% 260% 20 2,8%

GLOBAL VALUE ▲ 10,7% -1,0% -2,2% -2,9% 38% 136% 9 3,9%

GLOBAL DIVIDEND . 17,1% -0,4% 3,2% 8,2% 51% 179% 13 4,1%

GLOBAL BUYBACKS . 20,8% -0,6% 2,5% 7,4% 73% 283% - -

GLOBAL SMALL CAPS . 17,4% -1,1% 0,0% 1,0% 64% 229% 19 2,3%

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.

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 5 2 7 9

Canada 1 3 3 3

EMU 8 5 8 8

UK 7 9 5 1

Nordics 4 6 2 4

Swis 2 1 6 5

Japan 3 4 4 2

Pacific Ex-Jap 9 7 9 6

Emerging 6 7 1 7
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TACTICAL ASSET ALLOCATION: OBLIGATIES & FX 

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

YTW = yield to worst, DEPO = de depositorente op 3 maand voor een munt. Spread = risicopremie boven een risicovrije staatsrente van gelijke duration. 

Enkele maanden terug werden we constructiever op de CAD door onze extreme onderweging op te schroeven naar neutraal. Nu 

overwegen we de munt op basis van positief momentum, gunstige verwachte renteverschillen, een lage waardering en een 

oplopend  economisch groeiverschil in het voordeel van Canada (grafiek 17).  

 

 

 

 

GLOBAL FIXED INCOME --- N +++

GLOBAL DURATION ▼

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

DEPO
SPREAD

CORE QUALITY FIXED INCOME 
(Barclays Eur Agg)

. 7,7% -0,3% 5,0% 9,4% 15,9% 51,9% 0,05% 0,6%

EUR GOVERNMENT IG BONDS . 9,1% -0,2% 6,3% 11,8% 18,7% 55,3% 0,0% 0,5%

EUR cash, st & mt term gov ▲ 2,6% -0,4% 1,7% 4,6% 6,2% 30,1% -0,4% 0,4%

EUR long term gov ▼ 20,7% 0,1% 14,5% 25,2% 42,8% 118,0% 0,6% 0,8%

EUR inflation linked gov ▲ 7,3% -0,7% 5,5% 7,9% 12,8% 26,2% -0,6% -

EUR CORPORATE IG BONDS . 6,4% -0,3% 2,9% 5,9% 13,6% 52,4% 0,5% 1,1%

SATELLITE MEDIUM RISK FIXED 

INCOME (Barclays Global Agg)
. 6,4% 0,2% 4,3% 8,2% 9,6% 25,6% 1,3% 0,5%

USD SPOT FX . 3,8% -0,3% 1,9% 4,9% 14,3% 33,3%

US GOVERNMENT BONDS . 12,0% 0,5% 8,7% 16,6% 31,2% 82,4% 1,7% -

US CORPORATE BONDS IG . 17,4% 0,6% 10,0% 19,2% 42,3% 131,0% 2,9% 1,2%

CAD ▲ 7,4% -0,3% 3,4% 3,7% -2,9% 5,4% 1,8%

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

CHF . . 2,3% -0,8% 2,4% 4,1% 9,7% 37,9% -0,8%

NOK . -1,0% -1,5% -4,0% -4,9% -17,8% -17,0% 1,7%

SEK . . -6,2% -1,6% -3,4% -3,9% -15,6% -4,8% -0,2%

JPY . 5,0% -0,9% 4,9% 8,5% 13,5% 10,4% -0,3%

AUD . 0,2% -1,2% -2,7% 0,2% -10,5% 0,4% 1,0%

NZD . -2,0% -1,4% -3,9% 2,1% -7,2% 15,2% 1,4%

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

DEPO
SPREAD

SATELLITE HIGH RISK FIXED INCOME . 11,2% 0,0% 4,1% 10,2% 28,8% 85,1%

PERPETUAL BONDS (floaters) . .

 AT1 FINANCIAL BONDS . 16,6% 0,3% 6,5% 14,6% 55,8% 59,8% 5,1% 4,2%

EUROPEAN HIGH YIELD BONDS . 8,9% -0,6% 2,0% 5,2% 23,9% 121,2% 3,9% 4,0%

US HIGH YIELD BONDS . 11,0% -0,5% 2,5% 7,0% 29,7% 113,1% 5,9% 4,1%

EM & FRONTIER BONDS . .

EM gov bonds hard currency . 11,1% 0,1% 5,3% 12,1% 28,2% 92,6% 5,0% 3,3%

EM gov bonds local currency . 8,5% 0,7% 4,0% 12,1% 6,2% 38,9% 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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Grafiek 17 CAD: relatief verwacht renteverschil en waardering van de CAD 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de EURCAD koers op een omgekeerde linkerschaal zodat een stijging in de lijn 

geïnterpreteerd kan worden als een stijging van CAD versus EUR. Blauwe lijn reflecteert het verwacht renteverschil binnen 1 jaar zoals verdisconteerd in de 

derivatenmarkten. Rechtse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de EURCAD koers op een omgekeerde linker schaal zodat een stijging in de lijn geïnterpreteerd kan 

worden als een stijging van CAD versus EUR. Blauwe lijn reflecteert de reële effectieve wisselkoers (REER) van de CAD. De effectieve reële wisselkoers is een 

waarderingsmaatstaf die rekening houdt met het inflatieverschil tussen munten. Een lage REER kan wijzen op een ondergewaardeerde CAD versus de belangrijkste 

handelspartners van Canada. De CAD lijkt zeker niet overgewaardeerd en noteert 5% onder historische fair value.  

Grafiek 18 CAD: relatief groeiverschil met Eurozone via leading indicators 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de EURCAD koers op een omgekeerde schaal zodat een stijging in de lijn geïnterpreteerd 

kan worden als een stijging van CAD versus EUR. Blauwe lijn reflecteert het groeiverschil tussen de twee regio’s door de economische OECD indicator van beide 

regio’s door elkaar te delen. . Rechtse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de EURCAD koers op een omgekeerde schaal zodat een stijging in de lijn geïnterpreteerd 

kan worden als een stijging van CAD versus EUR. Blauwe lijn reflecteert het groeiverschil tussen Canada en de economische  PMI-cijfers van beide regio’s door 

elkaar te delen.  
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TACTICAL ASSET ALLOCATION: ALTERNATIEVEN 

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

Liquid Alternatives zijn liquide UCITS-strategieën die gebruik maken van alternatieve stijlen. Voor de classificatie wordt gebruik gemaakt van de HFRX 

methodologie.  

Goud blijft een strategische positie in een gediversifieerde portefeuille, maar we zijn sinds twee maanden niet langer overwogen 

of uiterst positief. Op korte termijn blijft het gele metaal gevoelig voor correcties. Goud lijkt technisch overkocht en de 

positionering in derivatenmarkten lijkt extreem hoog vanuit historisch perspectief (grafiek 19). Op lange termijn blijven de 

fundamentele drivers wel positief. De reële rentes zijn negatief (geen concurrentie voor goud) en de waardering versus inflatie 

wijst op een faire waardering (grafiek 19). Ook ons lange termijn trendmodel blijft gepositioneerd in de goudkoers (grafiek 20). 

Grafiek 19 Goud: technisch oscillator model en positionering op de futures markten  

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de goudkoers, blauwe lijn weerspiegelt in hoeverre de koers te ver is doorgerekt uitgedrukt 

in standaarddeviaties. Rechtse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de goudkoers, blauwe lijn weerspiegelt de speculatieve positionering in goud termijncontracten 

(futures) uitgedrukt in standaarddeviaties.  Op de Chicago Mercantile Exchange houden wereldwijde speculanten maar liefst 350.000 contracten netto long posities 

aan (long minus short) versus een historische gemiddelde van 150.000 contracten long. Dit is gelijkwaardig aan een standaarddeviatie van drie. Te hoge 

positionering vielen in het verleden vaak – maar niet altijd – samen met een korte top in de goudkoers.  

 

 

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

GLOBAL ALTERNATIVES .

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

LIQUID ALTERNATIVES . .

MULTI-MANAGER/MULTI-STRATEGY . . 9,6% - 3,6% 6,4% 27,9% 83,2%

EQUITY HEDGE STRATEGIES . 12,0% 0,0% 3,9% 7,6% 23,7% 45,8%

EVENT DRIVEN STRATEGIES . 9,6% 1,6% 6,8% 6,0% 15,9% 55,5%

GLOBAL MACRO STRATEGIES . . 9,3% 0,8% 8,3% 11,7% 17,4% 24,9%

RELATIVE VALUE ARBITRAGE . 9,4% 0,5% 4,7% 7,1% 18,9% 57,8%

LISTED REAL ASSETS .

GOLD (physical) . 15,6% -1,0% 14,7% 21,1% 21,2% 41,3%

OIL (futures) . 24,1% -2,9% -12,9% -19,8% -27,5% 0,8%

COMMODITIES EX-ENERGY (futures) . . 0,6% 2,5% -1,5% 0,2% -13,6% 8,6%

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.
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Grafiek 20 Goud: waardering en relatie met tweejarige reële rentevoeten 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de goudkoers, blauwe lijn weerspiegelt de waarde van goud versus inflatie. De waardering 

lijkt fair.  Rechtse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de goudkoers, blauwe lijn weerspiegelt de Amerikaanse reële tweejarige rentevoet. Een omgeving van negatieve 

reële rentes is meestal – maar niet altijd – positief voor de goudkoers.  

Grafiek 21 Goud: trendmodel 

 

Bron: Merit Capital Macro NB: Linkse grafiek: zwarte lijn weerspiegelt de goudkoers, blauwe lijn weerspiegelt de trendsignalen. Rechtse grafiek: evolutie van het 

trendmodel versus de goudkoers sinds 1980. In negatieve markten kan het trendmodel enkel cash (hier conservatief op 0% geplaatst) aanhouden en niet short 

gaan op de goudkoers. We hanteren dus een long-flat trendmodel. Ons trendmodel signaleerde het meeste recente positief signaal in maart 2019.  
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