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Voorwoord 

Februari was een maand waar de beurskoersen alle kanten 

opgingen en de volatiliteit uit een lange winterslaap werd 

gewekt. Dat zorgde voor een schok in het vertrouwen van  

beleggers. Velen vragen zich af hoe het op de markten nu 

verder moet.  

Eén ding is echter zonneklaar: het ongebreidelde optimisme 

van eind 2017 en begin 2018 heeft duidelijk plaats gemaakt 

voor meer realisme. Marktparticipanten beseffen weer dat 

aandelenkoersen kunnen dalen en dat inflatie niet dood en 

begraven is. 

De marktinzinking was immers grotendeels te wijten aan de 

opmars van de Amerikaanse rente die werd aangedreven 

door hogere inflatieverwachtingen. De vrees voor hogere 

lonen heeft deze verwachtingen aangewakkerd. Opvallend 

was dat de 10-jarige rente op staatspapier zowel in de VS als 

in Duitsland in de maand februari eerder stabiel is gebleven 

na een forse stijging in januari.   

Hoewel inflatie de komende maanden waarschijnlijk zal 

toenemen, toch gaan we uit van een eerder matige stijging. 

Een inflatie-opstoot die binnen de perken zal blijven met 

andere woorden. Het zal er echter op aan komen om de 

inflatiecijfers goed in het oog te houden, zeker in de VS waar 

trouwens verschillende renteverhogingen in de pijplijn zitten. 

Gunstig is alvast dat de olieprijs, een belangrijke 

inflatiecomponent, al enkele weken aanmoddert. In Europa 

verwachten we dat de inflatie goed onder controle blijft. 

 

Op het vlak van volatiliteit is er volgens ons wel iets 

fundamenteel veranderd. We zien de terugkeer naar een 

hogere en genormaliseerde toestand. De 

marktbeweeglijkheid stabiliseerde op een hoger niveau dan 

het gemiddelde in 2017 na de piek tijdens de marktcorrectie. 

 

Ook op het politieke toneel zijn er verschillende elementen die 

onze volle aandacht vereisen. Vooral de recente stappen van 

Amerikaans president Trump om handelstarieven in te voeren 

op het vlak van staal en aluminium. Dit kan aanleiding geven  

tot een handelsoorlog. In Europa worden er al gedebatteerd 

over tegenmaatregelen. Er hangt dus onweer in de lucht en 

hopelijk blijven de bliksemschichten uit. In elk geval zijn deze 

Amerikaanse ingrepen geen goed nieuws voor Europese 

exportbedrijven.  

Daarnaast wordt het uitkijken hoe de regeringsvorming in 

Italië zal verlopen. De toestand van de zogenaamde zieke 

man van Europa (3e grootste economie van de eurozone) is 

weliswaar verbeterd, maar er is nog heel wat werk aan de 

winkel. Een lange regeringsvorming, of erger nieuwe 

verkiezingen, kan Italië missen als kiespijn. 
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De recente gebeurtenissen op de aandelen- en rentemarkten 

hebben ervoor gezorgd dat we minder positief en iets 

voorzichtiger zijn geworden wat aandelen betreft, 

niettegenstaande de macro-indicatoren op groen blijven staan 

en de bedrijfswinsten voor het vierde kwartaal beter waren 

dan verwacht.  

 

Strategie 

Ondanks de verkoopgolf begin februari blijven de macro-

economische indicatoren gunstig zodat we ondanks onze 

extra voorzichtigheid over aandelen deze activaklasse toch 

blijven verkiezen boven obligaties.  

Ons standpunt om ondergewaardeerde regio’s die cyclisch 

minder ver gevorderd zijn, zoals Europa, Japan en enkele 

opkomende landen, te overwegen, wijzigt niet. Op korte 

termijn blijven we ook neutraal voor Amerikaanse aandelen. 

We hebben nog steeds een duidelijke voorkeur voor aandelen 

boven bedrijfs- en overheidsobligaties. Wat  obligaties betreft 

schakelen we voor Europese bedrijfsobligaties een 

versnelling lager en worden we neutraal. Er valt nog weinig 

rendement te halen waardoor men geen buffer heeft indien de 

rente verder zou stijgen. Voor Amerikaans bedrijfspapier 

waren we al neutraal gezien de hoge gemiddelde waardering. 

Hoogrentend Amerikaans papier blijven we onderwegen. 

Overheidsobligaties blijven we mijden rekening houdend met 

de opwaartse beweging van de rente. Belangrijke 

kanttekening hierbij is dat we in de VS wel meer richting 

neutraal bewegen, aangezien we geen echte verrassingen 

meer verwachten omtrent verdere rentestijgingen (naast de 

reeds ingeprijsde stijgingen). Amerikaanse 

overheidsobligaties zouden dus wel eens interessant kunnen 

worden vanaf de zomer. 

Onze korte termijn visie op de grondstoffenmarkten is 

positiever geworden. De wereldwijde groeicyclus en de 

fundamenten pleiten momenteel in het voordeel van olie en 

industriële grondstoffen. De tarieven die president Trump op 

aluminium en staal heeft ingevoerd, zijn evenwel geen goede 

zaak. Ze kunnen mogelijk een handelsoorlog op gang 

brengen. Zijn ingrepen hebben alvast een impact gehad op de 

zinkprijs aangezien zink wordt gebruikt om staal te 

galvaniseren. 

We blijven ondertussen ook positief voor absolute return 

beleggingen. Recente marktbewegingen brengen heel wat 

trading opportuniteiten voor gespecialiseerde beheerders met 

zich mee.  

 

Aandelen Feb-18

Mar-18

Obligaties Feb-18

Mar-18

Grondstoffen Feb-18

Mar-18

Cash Feb-18

Mar-18

Absoluut rendement Feb-18

Mar-18

Activa allocatie

- +

Inhoudstafel 

Strategie 

Neutraal rond Amerikaanse aandelen. Aantrekkelijk 

gewaardeerde regio’s blijven onze voorkeur krijgen maar 

we zijn iets voorzichtiger. Minder positief voor Europees 

bedrijfspapier omwille van het beperkte rendement. Voor 

het overige blijft onze obligatiestrategie gehandhaafd. 

Aandelen 

Positief voor Europa, Japan en de opkomende landen. 

Wel iets voorzichtiger over Europese en Japanse 

aandelen.  

Obligaties 

Neutraal voor Amerikaanse en Europese 

bedrijfsobligaties van goede kwaliteit. Negatief voor 

overheidspapier, al schuiven we iets meer in de richting 

van neutraal voor Amerikaans papier. 

Valuta & grondstoffen 

Op korte termijn neutraal tegenover de dollar. Lichtjes 

positief voor industriële grondstoffen op korte termijn. 
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Aandelen 

 

De Amerikaanse aandelenmarkt viel begin februari sterk 

terug maar herpakte zich nadien geleidelijk. Uiteindelijk staat 

de S&P 500 sinds begin dit jaar nog altijd op een kleine winst 

van 1,77% (data 28/02).  

We zijn de mening toegedaan dat de vrees voor een hoger 

dan verwachte toename van de inflatie en rente door de markt 

eerder overdreven is. Het zijn wel twee elementen om van 

dichtbij te blijven opvolgen.  

Ondertussen is het resultatenseizoen uitgegroeid tot een 

voltreffer. Maar liefst 85% van de bedrijven uit de S&P500 

publiceerden beter dan verwachte kwartaalcijfers. Deze 

mooie bedrijfswinsten vormen een belangrijke stimulans om  

de beurskoersen naar hogere regionen te stuwen. 

De bedrijfsresultaten over het vierde kwartaal kunnen 

indrukwekkend worden genoemd. De omzet groeide op 

kwartaalbasis met 9% en op jaarbasis met 7%, de hoogste 

groei sinds 2011. De vooruitzichten ogen erg mooi omdat de 

vraag naar goederen sterk blijft en de werkloosheid een 

laagterecord optekent. De winst per aandeel kwam dan weer 

op een nieuw hoogtepunt uit. Op kwartaalbasis was er een 

toename van 23% en op jaarbasis 18%. Niet onbelangrijk is 

dat 90% van de winstgroei kon toegeschreven worden aan  

betere winsten en niet aan de inkoop van eigen aandelen. De 

operationele marges kwamen op 10,5% uit, een nieuw 

hoogtepunt. Winstgroei is goed voor 65% van de beursstijging 

van de afgelopen twee jaar, 24% kwam er dankzij een 

toename van de gemiddelde waardering en slechts 11% door 

de afname van het aantal aandelen.   

Toch zijn er enkele elementen waardoor we onze neutrale 

houding bestendigen. Aandelen zijn immers minder 

aantrekkelijk geworden in vergelijking met obligaties na de 

recente stijging van het rendement op 10-jarig Amerikaans 

staatspapier tot bijna 3%. Een verdere toename tot de 

psychologische grens van 3,5% zou mogelijk een berenmarkt 

kunnen in gang zetten. Bovendien noteert de S&P500 ex-

energie met een koers/winst verhouding van 18 nog altijd op 

een historisch hoog niveau.  

Voorts moeten we er mee rekening houden dat de invoering 

van importheffingen door de VS kan leiden tot een 

handelsoorlog. Geschiedenis heeft ons geleerd dat een 

dergelijke strategie nefast is voor de wereldhandel.  

Als we rekening houden met al deze elementen blijven we 

neutraal voor Amerikaanse aandelen (in USD), zeker nadat ze 

zich wisten te herpakken na de eerdere uitverkoop.   

Voor Europese aandelen blijven we daarentegen om 

verschillende redenen positief gestemd maar zijn we iets 

voorzichtiger. Er is nog altijd een sterke economische groei in 

combinatie met een milde inflatie. De gezonde groei van de 

winst per aandeel (+17% op jaarbasis), het aanhoudende 

soepele ECB-beleid en de aantrekkelijke waarderingen 

bezorgen ons voldoende munitie om ons standpunt te staven.  

De Europese markten konden zich niet helemaal herpakken 

na de uitschuiver van begin februari. Sinds begin januari kijkt 

de MSCI Europa in tegenstelling tot de Amerikaanse 

beursindices tegen een aanzienlijk verlies van 4,84% aan 

(data 28/02). De sterkte van de euro is een belangrijke 

verklaring voor de zwakte.    

De sterke macro-economische fundamenten bevestigen nog 

steeds onze positieve vooruitzichten voor Europa voor 2018. 

We zien een marktcorrectie als een opportuniteit want een 

mogelijke recessie ligt niet op de loer. Europese aandelen 

hebben ook weinig te vrezen van de hogere rente (die nog 

altijd extreem laag is ondanks de recente toename). De 

bedrijfswinsten stegen in het vierde kwartaal gemiddeld met 

17%. Vooral cyclische bedrijven en financials (goed voor 50% 

van de MSCI Europa) leidden de dans. 

Daarenboven laat de gemiddelde waardering van Europese 

aandelen geen overdrijving zien. Ondertussen blijft ook het 

soepele monetaire beleid van de ECB in 2018 behouden. 

Positief was ook de beslissing van de SPD om in Duitsland 

opnieuw een regering te vormen met de CDU van Angela 

Merkel. Duitsland blijft toch de locomotief van de eurozone.   

Europa Feb-18

Mar-18

VS Feb-18

Mar-18

Emerging Markets Feb-18

Mar-18

Azië Feb-18

Mar-18

Japan Feb-18

Mar-18

Aandelen

- +
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Een verdere opmars van de euro kan onze optimistische visie 

ten aanzien van Europese beurzen in gevaar brengen. Hoe 

dan ook blijft het oppassen geblazen indien de aandelenmarkt 

verder zou dalen.  

We behouden onze positieve visie op Japanse aandelen (in 

JPY) maar zijn neutraal voor de langere termijn. De Japanse 

markt ontsnapte niet aan de wereldwijde marktinzinking maar 

we blijven ervan overtuigd dat de daling eerder technisch dan 

fundamenteel gedreven was. De Nikkei was één van de 

zwaarste slachtoffers van de wereldwijde inzinking en verloor 

in yen sinds begin dit jaar een stevige 7,6% (data 28/02).  

Wij verwachten dat de Japanse economie zal vertragen van 

een groei van 1,7% in 2017 naar 1,3% dit jaar. De PMI voor 

de industrie viel terug in februari, na een historisch hoogtepunt 

in januari 2018. Desondanks blijft het vertrouwen in de 

Japanse economie sterk.  

Export zal de Japanse groei verder aandrijven. En de recente 

appreciatie van de yen tegenover de euro (+4,06% sinds 

begin dit jaar) en de dollar (+6,72%) kan de export op korte 

termijn wat afremmen. De JPY fungeerde tijdens de 

marktterugval als veilige haven. Op langere termijn zou dit de 

export niet negatief mogen beïnvloeden. 

Het soepele monetaire beleid van de Bank of Japan, die de 

komende maanden niet direct zal veranderen, blijft een 

ondersteunende rol spelen.   

Een heikel punt blijft de zwakke consumptie. Daarnaast is er 

nauwelijks sprake van stijgende lonen, ondanks de historische 

krapte op de Japanse arbeidsmarkt. Dit gegeven zou op de 

koopkracht kunnen inwerken. 

We hebben nog steeds een duidelijke voorkeur voor de 

wereldwijde opkomende markten en voor de Aziatische 

economieën in het bijzonder.  

De ontluikende markten hielden zich begin februari kranig. Ze 

verloren wel wat terrein maar de MSCI EM noteert  sinds het  

begin van het jaar nog altijd een mooie winst van 3,2%. Deze 

index geeft hiermee alle andere grote beursindexen het 

nakijken. Tegenover de MSCI World bijvoorbeeld scoort het 

2,5% beter (data 28/02). De ontluikende markten noteren 

bovendien goedkoper dan hun westerse evenknieën. 

Er worden voor de grootste opkomende economieën zowel 

voor 2018 als 2019 sterke groeicijfers verwacht. Het ziet 

ernaar uit dat de huidige Chinese president Xi Jinping voor 

een lange periode de macht in handen zal houden. De 

economische hervormingen waarbij de focus ligt op 

consumptie, innovatie, technologie en corruptiebestrijding zijn 

met andere woorden voor een lange periode verzekerd.  

De enorme macht die Xi Jinping nu toebedeeld krijgt, vormt 

tegelijkertijd ook een mogelijke bedreiging wanneer die macht 

misbruikt zou worden. Andere risico’s voor de regio zijn de 

hertekening van handelsverdragen met de VS en een te 

sterke stijging van de grondstoffenprijzen. 

Obligaties 

 

Amerikaanse obligaties (in USD-termen) onderwegen we. 

Onze voorkeur blijft uitgaan naar uitgiftes van hoge kwaliteit 

(Investment Grade) ondanks de relatief beperkte spread ten 

opzichte van overheidsobligaties.  

De rente op 10-jarige Amerikaanse overheidsobligaties is 

gestegen tot 2,9% einde februari: de relatie tussen 

inflatieverwachtingen en de rente is weer hersteld. Op de 

volgende Fed-meeting van 20 maart wordt daarnaast de 

eerste renteverhoging van het jaar verwacht (25 basispunten). 

We zien ook dat het verschil tussen de rente op 2 en 10 jaar 

weer kleiner geworden is en de rentecurve wederom vlakker 

is geworden., maar vooral parallel naar boven is verschoven. 

Vandaag blijven we overheidsobligaties nog mijden maar 

zoals reeds aangehaald zullen we in de VS wel meer richting 

neutraal schuiven. We verwachten immers geen echte 

verrassingen meer  omtrent verdere rentestijgingen (naast de 
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Obligaties
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reeds verdisconteerde stijgingen). Amerikaanse 

overheidsobligaties zouden dus wel eens interessant kunnen 

worden vanaf de zomer. 

 

Bedrijfspapier van hoge kwaliteit hield zich kranig tijdens de 

recente opstoot van de volatiliteit. Positieve groeicijfers en 

bedrijfsrapporten zorgen voor een extra duw in de rug. 

Belangrijk om op te merken is echter de beperkte spreads ten 

opzichte van overheidsobligaties. De spread heeft de 

rentestijging immers niet lineair gevolgd.  

Hoogrentend papier laten we nog altijd links liggen ondanks 

het feit dat de winstgroei, de sterke fundamenten en de 

gunstige financiële omgevingsfactoren dit type van papier 

ondersteunen. Bovendien deden hoogrentende obligaties het 

ook beter dan gemiddeld tijdens de marktinzinking. Maar wij 

zijn van mening dat de spreads met andere obligaties  beperkt 

blijft en men met andere woorden niet voldoende wordt 

vergoed voor het genomen risico.  

In Europa verkiezen we nog altijd aandelen boven obligaties. 

Binnen de categorie van Europese obligaties verlagen we 

ons advies naar neutraal voor bedrijfsobligaties van goede 

kwaliteit. Rond overheidsobligaties wijzigt onze visie 

daarentegen niet. We blijven deze categorie onderwegen.  

Hoewel de macro-economische fundamenten sterk zijn, 

bedrijven een mooie winstgroei publiceren en ratings in de 

positieve zin evolueren, gaan we een trapje lager voor 

Europese bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. De 

vergoedingen liggen laag en bieden een te beperkte buffer 

mocht de rente stijgen.  

Tegenover hoogrentend bedrijfspapier staan we neutraal tot 

negatief omdat ook hier de spread met overheidsobligaties 

redelijk laag ligt. De huidige rendementen liggen zelfs lager 

dan de dividenden. Maar ook dit marktsegment krijgt steun 

van de sterke economische ontwikkeling en de terugval van 

het aantal dubieuze betalers. Daarnaast bieden dergelijke 

obligaties een iets grotere buffer tegen rentestijgingen.  

Inflatiegebonden obligaties kunnen een interessante 

diversificatie zijn. De verbeterde situatie op de arbeidsmarkt 

en duurdere energie kunnen in 2018 de inflatie aanwakkeren. 

We hebben echter een opportunistische houding en beogen 

om goedkoop in te stappen.  

De huidige rendementen op overheidsobligaties uit de 

eurozone ten slotte zien er niet aantrekkelijk uit en bieden 

nauwelijks een buffer indien de rente zou gaan stijgen.  

 

De rente op lange termijn steeg sinds begin 2018 maar die 

stijging is overdreven gezien de beperkte 

inflatieverwachtingen en het nog altijd royale QE-beleid van 

de ECB. In februari dobberde de Duitse rente op lange termijn 

trouwens binnen een bandbreedte van 0,70% en 0,75%. Op 

middellange termijn verwachten we wel een opwaartse 

beweging, gezien het nakende einde van het ECB-

programma, de gevoeligheid tegenover (de stijging van) 

Amerikaanse rentevoeten en de verwachting van een 

monetaire verstrakking.  

Zolang de inflatie stabiel blijft rond het huidige niveau ligt de 

rentegevoeligheid laag. Maar een toename in het inflatiecijfer 

kan op termijn tot een steilere rentecurve leiden.  

Valuta & Grondstoffen 

 

Voor de olieprijs verwachten we een eerder stabiel 

koersverloop in de komende maanden. Voor de komende 

jaren zien we een afbrokkeling van de koers omwille een 

hoger productie-aanbod. Voor de meeste landbouw- en 

industriële grondstoffen voorzien we de komende jaren een 

USD Feb-18

Mar-18

GBP Feb-18

Mar-18

JPY Feb-18

Mar-18

CNY Feb-18

Mar-18

NOK Feb-18
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Munten
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prijsstijging. Enkel voor zink zijn we minder gunstig gestemd, 

zeker nu president Trump tarieven op staal gaat introduceren.   

Na de sterke correctie van de Amerikaanse dollar over de 

voorbije 12 maanden zijn we er van overtuigd dat we in 

een consolidatiefase zijn terechtgekomen. Op korte en 

middellange termijn (USD) trekken we ons advies op tot 

neutraal. Voor de lange termijn blijven we negatief.  

Zowel in de eurozone als in de VS verzwakt het 

groeimomentum lichtjes. De sterke EUR weegt momenteel op 

de export uit de eurozone en verhoogt de concurrentiekracht 

van de Amerikaanse economie. Op korte termijn ziet de VS er 

dan ook sterker uit dan de eurozone. Hoewel de Fed 

weigerachtig is om haar monetaire beleid sneller te 

verstrakken dan gepland, ziet het ernaar uit dat de nieuwe 

Fed-voorzitter, Jerome Powell, de komende weken de rente 

zal verhogen. Het huidige Fed-beleid zou de USD tijdelijk een 

duwtje kunnen bezorgen. We zien de EUR/USD-verhouding 

op korte termijn tussen 1,21 en 1,26 evolueren.  

Gedurende het jaar zal de ECB haar monetair beleid 

normaliter verder normaliseren. Dit zal de relatieve 

aantrekkelijkheid van Europese activa tegenover 

Amerikaanse verhogen. Dit zou de euro binnen 6 à 12 

maanden moeten ondersteunen. Op termijn zou een 

verzwakking van de dollar president Trump in de kaart kunnen 

spelen en hem de mogelijkheid geven om het handelstekort 

te verkleinen. Een zwakke greenback kan de export 

ondersteunen terwijl hij steeds meer de protectionistische toer 

opgaat en de import probeert te beperken.  

Onze visie ten opzichte van de Japanse yen (JPY) wijzigen 

we naar neutraal tegenover de Euro met een positieve 

outlook. De verkoopgolf op de Amerikaanse en Europese 

markten ondersteunt momenteel de JPY. En de combinatie 

van portefeuilleverschuivingen naar een grotere Japan 

blootstelling en de afbouw van overdreven speculatieve short 

posities in de JPY zouden de Japanse munt een boost kunnen 

geven.  

De Noorse kroon (NOK) viel terug tijdens de recente 

inzinking en blijft enorm ondergewaardeerd. De groei van de 

Noorse economie zou de munt moeten ondersteunen.  
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