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Financiële markten hebben een volatiele maand achter de rug, maar herstellen sinds kort opnieuw. De S&P 500 

noteert 2% onder zijn all-time high. De gemiddelde tienjarige G7-staatsrente noteert met een yield van 0,6% uiterst 

laag. Zijn investeerders in aandelen blind voor de macro-economische gevaren of overdrijven de obligatiebeleggers? 

Een moeilijk te beantwoorden vraag, maar de obligatiemarkten liepen in ieder geval al een heel stuk vooruit op 

geplande renteverlagingen en monetaire versoepeling. Gemengde beleggingsportefeuilles met obligaties bewezen 

opnieuw hun nut. En dit ondanks de al zeer lage rentevoeten van begin dit jaar.  

Het volatiele en onzekere geopolitieke klimaat sleept nu al geruime tijd aan. Investeerders en strategen vertrappelen 

zich bijna dagelijks aan voorspellingen over de uitkomst van heel wat geopolitieke vraagstukken. Zelf zijn we niet 

geheel onschuldig aan dit fenomeen, maar enige bescheidenheid is toch van belang. Wie waagt zich nog aan concrete 

voorspellingen betreffende Brexit en China-VS als zelfs onze politieke leiders quasi dagelijks het geweer van schouder 

veranderen? Een dynamische beleggingsmethodiek met voldoende aandacht voor riskmanagement, een flexibele visie 

en het durven loslaten van intellectuele overtuigingen zijn niet van ondergeschikt belang in de huidige omgeving. Onze 

fondsbeheerders hebben dit de voorbijgaande jaren en dit jaar opnieuw bewezen. We blijven dagelijks streven naar 

optimalisatie van ons beleggingsproces in de hoop u ook de volgende jaren een mooi resultaat te kunnen presenteren.  

 

GEOPOLITIEKE SITUATIE 

Eén ding is duidelijk: de globale geopolitieke onzekerheid staat extreem hoog (figuur 1). Kan het nog veel hoger of 

geraakt de problematiek uiteindelijk opgelost? De MSCI All Country aandelenindex consolideert nu al twee jaar (met 

een tussentijdse duik van 15%) omwille van het negatief sentiment. Als we terugkeren naar een normaal klimaat 

ontstaat er een enorm opwaarts potentieel. Bij een verdere escalatie van Brexit en een jarenlang aanslepen van een 

handelsoorlog (niet ons base case scenario) verwachten we vanzelfsprekend hogere volatiliteit. We gaan er nog steeds 

van uit dat Trump herverkozen wil worden. De aandelenmarkten denken dit (voorlopig) ook.  

 

Figuur 1 Wereldwijde onzekerheid 

 
Bron: Merit Capital Macro, Bloomberg data NB: Blauwe lijn geeft de evolutie weer van wereldwijde economische 

onzekerheid versus een norm van 100. Onzekerheid is momenteel 2,7 maal hoger dan normaal.  

 

- China en de VS starten nog maar eens hun gesprekken op. In oktober reist een Chinese delegatie naar 

Washington. De Wall Street consensus lijkt terug positief gestemd. Markten reageren optimistisch. We doen 

afstand van gedurfde uitspraken en verwijzen naar ons base case scenario van hierboven. We hebben weinig 

vertrouwen in de dagdagelijkse uitspattingen van politieke experts. Men blaast koud en warm terzelfdertijd. 

Effectieve beslissingen afwachten lijkt het enige wat we kunnen doen.  

- De Europese Unie maakt zich klaar voor een eventueel oplopend handelsconflict met Trump. Het nieuwe 

hoofd van Handel liet al verstaan toegevingen moeilijk te vinden, als Washington zware eisen stelt. 
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- Het Brits parlement maakt Boris Johnson ronduit belachelijk. Er volgt misschien uitstel van een harde Brexit. 

Verkiezingen komen er wellicht sowieso, vóór het ultimatum ofwel erna. De kans op een harde no-deal Brexit 

lijkt geminimaliseerd. Engelse aandelen hebben het momentum niet mee, maar noteren intussen aan een 

dividendrendement van 5,1%. We blijven voorlopig onderwogen.  

- In Argentinië kreeg de Argentijnse beurs een klap van maar liefst 50%. Uit de primaire voorverkiezingen blijkt 

dat de linkse peronist Alberto Fernandez toch de finale verkiezingen op 27 oktober kan winnen. Dit zou de 

relatie met het IMF stevig in het gedrang kunnen brengen. Beleggers vrezen dat Argentinië voor de zoveelste 

keer een schuldherschikking zal doorvoeren. 

- Saoedi-Arabië is de zwakke olieprijzen beu. Het land kampt met hoge fiscale tekorten door een schuldopbouw 

die vooral het gevolg is van de vorige oliecrash. Koning Salman ontslaat de Minister van Energie en vervangt 

die door zijn eigen zoon Prins Abdulaziz. Deze staat gekend als hardliner inzake het opleggen van 

productiebeperkingen. Ook de perceptie van de markt omtrent schalieolie in de VS begint te veranderen. Een 

aantal geologen en insiders wijzen op een mogelijke gevoelige vertraging van de toekomstige groei. Dit kan de 

vrees voor een komend overaanbod op de wereldmarkt wegwerken.  

 

MACRO-ECONOMISCHE (LEIDENDE) INDICATOREN 

 
 

De wereldgroei slabakt verder. De aandelenmarkten blijven echter optimistisch en vertonen de laatste dagen een 

rotatie die we al lang niet meer hebben gezien: weg van de defensieve stijlen en richting meer cyclische activa. Het 

lijkt iets te vroeg om definitieve uitspraken te doen over een eventuele trendbreuk, maar het is het opvolgen waard.   

Dit viel ons op in negatieve zin (Figuur2): 

 

 De wereldwijde lange termijn inflatieverwachtingen blijven gevoelig dalen tot een niveau van 1,5%. 

Centrale banken vrezen dit fenomeen al lang. Disinflatie onder de 2% maakt hen angstig. 

Consumenten klagen niet.  

 Chinese producentenprijzen (PPI) keren negatief op jaarbasis ten belope van -1,3%. De industriële 

sector kampt met deflatoire krachten. De PPI loopt vaak vooruit op de evolutie van Chinese 

rentevoeten en economische groei. De Li Keqiang index, bestaande uit elektriciteitsproductie en 

uitstaande bankleningen, wijst op verdere zwakte in die groei. De Chinese PMI-cijfers stralen weinig 

vertrouwen uit. Er is wel een lichte heropleving merkbaar in de Markit Manufacturing PMI die nog 

steeds onder het niveau van 50 noteert. De harde industriële data zijn een ramp met gevoelige 

vertragingen in industriële productie en autoproductie. Ook de infrastructuurgroei blijft vertragen 

ondanks herhaalde pogingen van de Chinese autoriteiten om hier leven in te blazen.  

 Het aantal landen met een stijgende OECD leading indicator valt opnieuw terug. 

 Japanse machine-orders, voorloper van wereldwijde industriële productie en groei, dalen verder. 

 Globale exportvolumes staan nog steeds onder druk. Zuid-Koreaanse exportcijfers herstellen niet. Met 

het recent opvoeren van de handelstarieven zou een heropleving enorm verrassend zijn. 

 De Amerikaanse arbeidsmarkt floreert maar achter de populaire kerncijfers bespeuren we al enige tijd 

een kleine vertraging. Heel wat grote bedrijven waarschuwden de afgelopen maanden dat de 

handelsproblematiek voelbaar zal worden op de arbeidsmarkt. Afwachten dus. 

 

 

GLOBAL ECO INDICATORS DATE --- N +++

UNITED STATES sep/19 .

EUROZONE sep/19 .

UNITED KINGDOM sep/19 .

JAPAN sep/19 .

CHINA sep/19 ▼ .

Bron: Merit Capital Macro NB:  Een neertwaartse/opwaartse pijl wijst op een verandering in onze visie of een verandering in de situatie t.o.v. vorige keer.
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Er zijn vanzelfsprekend ook een aantal opmerkelijk positieve evoluties die onze aandacht verdienen (Figuur 3): 

 

 De wereldwijde monetaire steun kan in het volgend halfjaar hopelijk leiden tot een herstel in de 

cyclische industriële activiteit. Strateeg Callum Thomas publiceerde onlangs research (zie figuur 3) 

waaruit een sterke correlatie bleek tussen het aantal centrale banken dat de rente verlaagt en het 

industrieel ondernemerssentiment zes tot acht maanden later. 

 De Amerikaanse consument doet nog steeds waar hij goed in is: spenderen.  In de VS zijn de gasprijzen 

en de hypotheekrentes laag. De dollar is sterk. Een positief klimaat voor de Retail sector. 

 Financiële condities evolueren gunstig.  Ook de Chinese krediet-impuls is hoopgevend. Deze indicator   

draait terug positief. De monetaire steunmaatregelen en kredietversoepeling sijpelen door. Nu nog 

hopen dat we dit binnenkort ook kunnen opmerken in de harde data. In het verleden gaf de krediet-

impuls een goeie lead op de aandelenmarkten.  

 

Figuur 2 Negatieve economisch leidende indicatoren 

 
Bron: Merit Capital Macro, Bloomberg data NB: 5y5y inflation swap vertegenwoordigen inflatieverwachtingen op 

lange termijn.  

 
Bron: Merit Capital Macro, Bloomberg data  
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Figuur 3 Positieve leidende indicatoren 

 
Bron: Merit Capital Macro, Topdown Charts (Callum Thomas), Bloomberg data NB: Eerste grafiek toont aan dat er 

momenteel 25 centrale banken in hun rentevoet aan het knippen zijn. Deze indicator had in het verleden een 8-

maandelijkse lead op de Manufacturing PMI index. Dit impliceert  dat de wereldwijde monetaire versoepeling 

binnenkort zou kunnen leiden tot cyclisch herstel.  

 
Bron: Merit Capital Macro, Bloomberg data NB: Financiële condities boven de 0-lijn wijzen op een positieve 

liquiditeitsomgeving.  

 

MONETAIRE & FISCALE OUTLOOK 

 
 

De Europese politiek voelt druk vanuit diverse invalshoeken om meer fiscale steun te lanceren (lees: grotere 

begrotingstekorten). De langetermijnrente noteert negatief, de centrale bank treedt op als grote koper en de 

economie snakt naar fiscale stimuli. What’s not to like?  Duitsland was altijd tegen gekant, maar ook hier wijzigt de 

perceptie. De afgelopen drie jaar voerden heel wat landen – met uitzondering van de VS – een restrictieve 

begrotingspolitiek. Voor de volgende twee jaar verwachten we een oplopend begrotingstekort. Deze fiscale impuls 

kan groei-ondersteunend werken. In Duitsland is momenteel sprake van de opstart van een zogenaamd schaduw- 

 

MONETARY POLICY DATE --- N +++

UNITED STATES sep/19 .

EUROZONE sep/19 .

UNITED KINGDOM sep/19 .

JAPAN sep/19 . .

CHINA sep/19 .

Bron: Merit Capital Macro NB:  Een neertwaartse/opwaartse pijl wijst op een verandering in onze visie of een verandering in de situatie t.o.v. vorige keer.
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budget dat toelaat om meer schulden aan te gaan zonder de eigen fiscale regels te breken. Wat schaduw dan precies 

inhoudt, moeten de markten en wijzelf ook nog ontcijferen.  

 

De FED: 

De markten maken zich op voor een verdere renteverlaging van 25 basispunten in september. Voor de komende twaalf 

maanden verdisconteren de derivatenmarkten vier renteverlagingen. De tienjarige rente noteert 1,7%. Dit impliceert 

ongeveer vijf renteverlagingen binnen het jaar. Noteert de tienjarige rente te laag? De laatste keer dat de obligatie- 

en derivatenmarkten dergelijke rentverlagingen verdisconteerden was begin 2008. Toen was de economische groei 

(US LEI) wel veel zwakker. De verdiscontering is consistent met een zwakke industriële Manufacturing ISM maar is niet 

consistent met de nog steeds sterke Services ISM. Services ISM bedroeg 44 in januari 2008 versus 56 nu (Figuur 4). 

 

Figuur 4 10-jarige rentevoet in de VS en het verwacht aantal renteverlagingen volgens de derivatenmarkten 

 
 

 
Bron: Merit Capital Macro, Bloomberg data  

 

De ECB: 

De markten hopen op forse nieuwe monetaire steun van Draghi. Het is uitkijken of de ECB voldoende aan de hoge 

marktverwachtingen kan beantwoorden. We twijfelen. 

 

De PBOC: 

De PBOC verlaagt eindelijk de reserve ratio met 0,5% voor alle banken en met 1% voor specifieke commerciële banken. 

De markt anticipeerde al langer op deze maatregel, maar de effectieve implementatie liet wat op zich wachten. 

Toekomstige renteverlagingen staan gepland. De centrale bank wil hiermee opnieuw zuurstof toedienen aan de kleine 

en middelgrote bedrijven die te lijden hebben onder de handelsoorlog. De reserveverlaging is geen bazooka zoals de  
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ECB die opnieuw zou kunnen toedienen. Integendeel, de verlaging in de reserveratio dient eerder om monetaire 

verkapping op andere vlakken tegen te gaan. De Chinese autoriteiten hebben sinds kort de vastgoedsector aan  

 

strengere regels onderworpen uit angst voor een vastgoedbubbel. “Housing is for living, not for speculating”, volgens 

de Chinese leider Xi.  

 

FUNDAMENTALS: WINSTGROEI EN WAARDERINGEN 

 

De winstcijfers voor het tweede kwartaal vielen uiteindelijk veel beter mee dan verwacht. Earnings per share (EPS) 

voor het tweede kwartaal (Q2) steeg 3,2%. Begin dit jaar lag de verwachting op 6,5%, maar die was eind juli al gedaald 

tot -3%. De vrees voor negatieve winstgroei zit er ook dit kwartaal opnieuw dik in. Voor Q3 ligt de winstverwachting 

op -3%. Begin dit jaar bedroeg dit nog 5%. Wellicht zijn de negatieve winstrevisies voorbij, wat ruimte laat voor 

opwaartse verrassingen. Voor volgend jaar zijn analisten wel optimistisch gestemd. Voor 2020 verwacht de markt een 

winstgroei rond de 10%.  

Op waarderingsvlak merken we een gevoelige stijging op in de marktrisicopremies. Dit maakt aandelen aantrekkelijker 

t.o.v. obligaties. Risicopremies geven enkel signalen op lange termijn. Hogere risicopremies correleren gemiddeld 

gezien met hogere jaarlijkse excess returns versus obligaties op periodes tussen de vijf à tien jaar.   In het Verenigd 

Koninkrijk noteert de premie boven het niveau van 2008. De Eurozone komt in de buurt van 2008.  Ook Japan noteert 

dicht tegen recordniveaus.  

 

Figuur 5 Wereldwijde risicopremies op de vier grote aandelenmarkten 

 
Bron: Merit Capital Macro NB: ons risicopremie-model zet het impliciete reële winstrendement van aandelenmarkten 

af t.o.v. obligatierendement.  

 

 

 

 

http://www.meritcapital.eu/


Merit Capital Global Tactical Macro Outlook    september 2019 

9 
Merit Capital NV Museumstraat 12D T: +32 (0)3 259 23 00 
Beursvennootschap                                                                              2000 Antwerpen                                                                               www.meritcapital.eu 
RPM Antwerpen BTW BE0471 885 204 

 

 

RISK-ON/OFF  

 

De Merit Capital risk-on/off indicatoren beschouwen we in het algemeen als redelijk bullish. Deze indicatoren meten 

vooral wat er binnen de markten zelf evolueert. We kijken naar vier hoofddomeinen: 

 

1) Een aantal tactische, systematische  modellen: 

a. Ons wereldwijd trendmodel op middellange termijn blijft in de markt. 

b. Ons Amerikaans yield spread model dat werkt op basis van de trend op het verschil tussen AAA en 

BBB bedrijfsobligaties blijft in de markt. 

2) Marktbreedte 

a. Slechts 40% van de wereldwijde aandelenindices bevindt zich in een berenmarkt. De marktbreedte is 

terug sterker aan het worden (figuur 6). Binnen Emerging Markets is de marktbreedte wel negatief. 

Ongeveer 60% van de aandelenindices bevindt zich in een negatieve trend.  

b. Marktbreedte op Amerikaanse aandelen is sterk en we merken geen divergenties op. 

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

a. Sinds kort merken we verbetering op in zwaar afgestrafte cyclische sectoren. We zien ook herstel in 

credit spreads. 

b. Een aantal negatieve evoluties: koper, emerging fx en emerging market risico-aversie indicatoren. 

Tenslotte, voor de aanhangers van de technische Dow-theorie: De Down Jones Transport Index zendt 

een negatief signaal uit.  

4) Positioneringen en sentiment 

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

fondsbeheerder is nog steeds zeer risico-avers. Even was er sprake van een opleving in het sentiment 

maar de komst van de nieuwe handelstarieven stak hier een stokje voor. 

 

Figuur 6 Wereldwijde marktbreedte op aandelenindices en risico-aversie bij fondsbeheerders 

 
Bron: Merit Capital Macro Research NB: State Street Global meet positionering bij wereldwijde fondsbeheerders. Een 

niveau onder de 100 wijst op risico-aversie en vice versa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meritcapital.eu/


Merit Capital Global Tactical Macro Outlook    september 2019 

10 
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 

 

 
 

We houden vast aan onze neutrale visie op risico maar adviseren geen vlucht uit aandelen. Wel adviseren we iets meer 

ruimte te houden voor alternatieven. Die laatste zijn vaak beter in staat om te profiteren van de verhoogde volatiliteit.   

We zijn oplettend. Heel wat grote beurshuizen zijn de afgelopen maanden negatief geworden. We snappen wel 

degelijk de argumenten: Leidende macro-economische indicatoren verzwakken en hier en daar signaleren bepaalde 

parameters recessie-gevaar. Ook de geopolitieke onzekerheid maakt bang. De huidige situatie is en blijft precair maar 

we verdedigen onze visie als volgt: 

 Geopolitiek risico is extreem hoog maar kalmeert terug wat.  

 Renteverlagingen zijn nu een wereldwijd fenomeen.  

 Onvoldoende recessie-indicatoren slaan alarm. Enkel de industriële activiteit en de rentecurve zenden 

waarschuwende signalen uit. Financiële condities, consumentenindicatoren en bepaalde belangrijke 

recessie-indicatoren die we volgen, blijven wijzen op groei.  

 De winstgroei is laag. Er is gevaar voor negatieve winstgroei als de handelsoorlog nog lang aansleept. 

De verwachtingen voor dit kwartaal liggen hierdoor alweer aan de lage kant. 

 Relatieve waarderingen worden wel heel interessant.  

 Onze risk-on/off indicatoren slaan onvoldoende alarm om nog meer het aandelenrisico af te bouwen.  

 

 

 

 

 

 

TACTICAL RISK:CORE ASSETS DATE --- N +++

CASH LIKE EXPOSURES (<1Y) sep/19 .

GLOBAL LONG ONLY FIXED INCOMEsep/19 .

GLOBAL LONG ONLY EQUITY sep/19 .

ALTERNATIVES sep/19 .

Bron: Merit Capital Macro NB:  Een neertwaartse/opwaartse pijl wijst op een verandering in onze visie t.o.v. vorige keer.

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

GLOBAL GEOPOLITICS sep/19 ▲

GLOBAL ECONOMIC INDICATORS sep/19 ▼ .

GLOBAL MONETARY POLICY sep/19 . .

GLOBAL FISCAL POLICY sep/19 .

GLOBAL RECESSION WATCH sep/19 .

GLOBAL EQUITY FUNDAMENTALS
gro wth & guidance

sep/19 .

GLOBAL EQUITY FUNDAMENTALS
abso lute valuat io n vs. histo ry

sep/19 . within one standard deviation except US

GLOBAL EQUITY FUNDAMENTALS
relat ive valuat io n vs  bo nds

sep/19 . ▲

RISK ON/OFF INDICATORS
medium term t iming mo dels

sep/19 .

RISK ON/OFF INDICATORS

cro ss-asset  relat io nships
sep/19 .

RISK ON/OFF INDICATORS

sentiment & po sit io ning
sep/19 .

Bron: Merit Capital Macro NB:  Een neertwaartse/opwaartse pijl wijst op een verandering in onze visie of een verandering in de situatie t.o.v. vorige keer.
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TACTICAL ASSET ALLOCATION: AANDELEN 

 

 
 

 
 

We worden iets minder positief op groei- en momentum strategieën en iets minder negatief op waarde stijlen. Er is 

de voorbije weken een enorme rotatie merkbaar binnen de markten. Cyclische value-aandelen herstellen fors terwijl 

kwaliteit, momentum en groei wordt afgestraft. Veel heeft te maken met het feit dat bepaalde strategieën duur 

geworden zijn. Heel wat fondsen en hedge funds zitten ook gepositioneerd in dezelfde aandelen.  Het is te vroeg om 

te oordelen of er sprake is van een definitieve relatieve trendbreuk in deze stijlen.  

 

 

 

 

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

MSCI WORLD sep/19 21,8% 3,8% 6,2% 3,5% 8,6% 62,0% 17 2,5%

GLOBAL MOMENTUM sep/19 ▼ 24,3% 1,4% 8,9% 3,7% 8,8% 97,9% 24 1,7%

GLOBAL GROWTH sep/19 ▼ 26,5% 2,9% 8,9% 5,0% 10,2% 81,2% 22 1,4%

GLOBAL QUALITY sep/19 . 26,4% 3,5% 7,9% 7,0% 12,3% 86,8% 20 1,9%

GLOBAL LOW VOLATILITY sep/19 . 22,6% 2,0% 9,3% 11,0% 16,5% 85,5% 20 2,8%

GLOBAL VALUE sep/19 ▲ 13,5% 6,7% 1,8% -2,0% 2,8% 36,6% 10 3,8%

GLOBAL DIVIDEND sep/19 . 18,3% 4,7% 5,2% 5,9% 11,2% 48,7% 14 4,1%

GLOBAL BUYBACKS sep/19 . 24,2% 6,7% 7,6% 4,8% 10,3% 73,3% - -

GLOBAL SMALL CAPS sep/19 . 19,3% 3,2% 2,0% -5,2% -0,5% 57,0% 20 2,2%

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.

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

ALL COUNTRY sep/19 20,2% 3,7% 8,6% 56,7% 16,1 2,6%

ALL COUNTRY EX-USA sep/19 15,2% 4,1% 6,9% 29,2% 13,9 3,5%

UNITED STATES sep/19 . 55,0% 29,5% 24,8% 3,7% 10,8% 92,9% 18,1 2,0%

EUROZONE sep/19 . 9,0% 50,0% 17,7% 4,7% 4,6% 30,7% 14,3 3,5%

UNITED KINGDOM sep/19 . 5,0% 3,3% 11,4% 3,6% 2,9% 14,8% 12,7 4,9%

NORDICS sep/19 . . 3,0% 1,0% 12,6% 3,7% 1,5% 26,4% 16,8 3,8%

SWITZERLAND sep/19 . 2,0% 1,5% 27,9% 2,7% 20,1% 47,7% 17,0 3,3%

JAPAN sep/19 . 7,3% 4,3% 13,4% 3,3% 4,0% 49,7% 15,5 2,1%

PACIFIC EX-JAPAN sep/19 . . 5,0% 2,3% 12,8% 5,5% 7,5% 34,7% 15,8 4,1%

EMERGING MARKETS sep/19 . 11,0% 6,5% 10,5% 4,6% 7,5% 23,5% 13,1 3,3%

EM Latin America sep/19 . 2,8% 1,6% 10,3% -1,7% 18,7% 2,0% 13,7 3,1%

EM Emea sep/19 . 2,4% 1,6% 10,7% 3,0% 15,0% 4,6% 10,2 6,6%

EM Asia Ex China sep/19 . 5,5% 3,3% 7,0% 4,5% 1,0% 28,6% 13,9 2,6%

China sep/19 . 1,4% 0,8% 15,4% 8,2% 9,5% 50,2% 12,4 2,3%

FRONTIER MARKETS sep/19 . 15,8% -2,2% 12,3% 18,5% 10,5 5,1%

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

+ 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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TACTICAL ASSET ALLOCATION: OBLIGATIES & FX 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

GLOBAL DURATION sep/19 .

CORE QUALITY FIXED INCOME sep/19 . 8,1% 0,6% 6,3% 8,5% -0,03% 0,7%

EUR GOVERNMENT IG BONDS sep/19 . 8,9% 1,0% 7,1% 9,7% -0,5% 0,4%

EUR cash, st & mt term gov sep/19 . 3,0% 0,7% 2,4% 3,8% -0,5% 0,4%

EUR long term gov sep/19 . 20,6% 1,8% 16,9% 21,9% 0,6% 0,8%

EUR inflation linked gov sep/19 ▲ 8,3% 1,5% 7,3% 6,9% -0,7% -

EUR CORPORATE IG BONDS sep/19 . 6,9% -0,2% 4,7% 6,3% 0,4% 1,1%

SATELLITE MEDIUM RISK FIXED 

INCOME
sep/19 . 6,9% 0,1% 5,9% 7,6% 1,3% 0,5%

USD SPOT FX sep/19 . 3,8% 1,4% 1,7% 5,0%

US GOVERNMENT BONDS sep/19 . 11,6% 2,1% 8,9% 15,6% 1,7% -

US CORPORATE BONDS IG sep/19 . 17,0% 2,4% 11,5% 18,5% 2,9% 1,2%

CAD sep/19 . 7,3% 1,7% 3,5% 4,8% 1,8%

GBP sep/19 . 0,2% 3,8% -3,8% -0,8% 0,8%

CHF sep/19 . . 2,9% -0,5% 3,4% 3,2% -0,8%

NOK sep/19 . 0,1% 0,5% -0,6% -1,8% 1,6%

SEK sep/19 . . -5,6% -0,6% -1,5% -2,3% -0,1%

JPY sep/19 ▼ 6,1% -0,1% 5,4% 8,7% -0,2%

AUD sep/19 . 1,1% 2,5% -0,9% 1,2% 1,0%

NZD sep/19 . -0,7% 0,7% -3,9% 3,4% 1,4%

SATELLITE HIGH RISK FIXED 

INCOME
sep/19 . 11,3% 1,2% 6,3% 10,5%

PERPETUAL BONDS (floaters) sep/19 . .

 AT1 FINANCIAL BONDS sep/19 . . 15,7% 2,7% 8,5% 13,0% 5,1% 4,2%

EUROPEAN HIGH YIELD BONDS sep/19 . 9,6% 1,6% 5,0% 5,9% 3,8% 3,5%

US HIGH YIELD BONDS sep/19 . 11,4% 1,4% 5,3% 7,0% 5,6% 3,7%

EM & FRONTIER BONDS sep/19 . .

EM gov bonds hard currency sep/19 . 11,6% 0,0% 7,6% 13,4% 4,8% 3,1%

EM gov bonds local currency sep/19 . 7,9% 0,1% 5,2% 13,3% 4,5% -

EM corporate bonds hard 

currency
sep/19 .

Frontier  bonds hard currency sep/19 .

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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Onze positieve visie op de Japanse yen bouwen we af. De munt heeft een sterke rit achter de rug. We verkiezen nog 

steeds een combinatie van kwaliteit en risico. Dit laatste nemen we het liefst in selectieve posities op Emerging & 

Frontier markets landen. We zijn neutraal op de dollar, maar zien de munt wel degelijk nog hoger gaan. Wie verplicht 

is om staatsobligaties aan te houden, kan een stukje verschuiven in inflation linked bonds. Als de inflatie de komende 

tien jaar hoger gaat dan 0,9%, verslaan linkers de normale tienjarige obligaties.  

 

TACTICAL ASSET ALLOCATION: ALTERNATIEVEN 

 

 
Goud is kwetsbaar voor correcties op korte termijn, maar wordt wellicht erna terug interessant.  

 

 

 

 

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 DATE --- N +++ YTD% 1M% 6M% 1Y%

GLOBAL ALTERNATIVES sep/19 .

ABSOLUTE RETURN/ 

LIQUID ALTS
sep/19 . . 2,4% 0,5% 0,6% -4,2%

MULTI-MANAGER/STRATEY . . - - - -

Equity Hedge sep/19 . 9,9% - 5,5% 3,4%

Event Driven sep/19 . 5,3% - 3,9% 2,3%

Global Macro sep/19 . . 12,5% - 8,0% 3,0%

Trend Following sep/19 . 10,7% 1,9% 12,2% 12,6%

Relative Value sep/19 . 8,4% 1,8% 3,4% 6,0%

LISTED REAL ASSETS sep/19 .

GOLD sep/19 . 16,5% -0,2% 15,1% 25,0%

OIL sep/19 . 32,2% 7,8% 5,1% -10,0%

COMMODITIES EX-ENERGY sep/19 . . -3,1% -1,8% -4,0% -2,7%

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/

