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Voorwoord 

Het viel op dat de voorbije maand de kloof tussen de 

Amerikaanse aandelenmarkten en de rest van de wereld 

verder uitdiept. De S&P 500 zette een nieuw absoluut record 

neer met een winst van 3% in augustus. Technologie 

grootheden zoals Amazon en Apple leverden een grote 

bijdrage. De MSCI Europe brokkelde echter met 2,5% af 

omwille van de strubbelingen in Turkije. Het invoeren van een 

taks op Turks staal en aluminium door de VS zette de 

financiële markten in Turkije onder zware druk. Het verzet van 

president Erdogan kende een averechts effect waardoor 

zowel de Turkse beurs als de Turkse munt zware verliezen 

moesten slikken.   

 

Het feit dat veel Europese banken in Turkije actief zijn of er 

schulden in vreemde valuta hebben uitstaan, verklaren 

gedeeltelijk de slechte prestatie van de Europese beurzen. 

Ook de aanhoudende dreiging van een handelsconflict met de 

VS en de mogelijke gevolgen voor Europese exporteurs 

blijven als een donkere schaduw boven het oude continent 

hangen..  

Wie dacht dat Amerikaans president Trump wat water bij de 

wijn zou doen om het handelsconflict met China op te lossen, 

was er aan voor de moeite. Nieuwe handelsbelemmeringen 

op Chinese import werden ingevoerd. Hij dreigde zelfs al met 

een nieuwe batterij aan maatregelen. De MSCI EM ging 

evengoed als de Europese indices kopje onder en verloor op 

maandbasis 2,9%.  

Heel wat munten uit de opkomende landen kregen het 

bovendien weer hard te verduren. Naast de Turkse lira, zakte 

ook de Argentijnse peso, de Braziliaanse real en de 

Russische roebel weg. Beleggers blijven die munten massaal 

verlaten en zoeken hun toevlucht in de (veiligere) dollar. 

 

De outperformance van de Amerikaanse beurs is geen toeval 

want de Amerikaanse economie is in grote mate een interne 

markt. Momenteel ondervindt de Amerikaanse economie 

weinig hinder van de handelsbelemmeringen en blijft ze op 

volle toeren draaien. De VS loopt op economisch vlak duidelijk 

voor op de rest van de wereld. Het einde van de economische 

hoogconjunctuur komt wel stilaan in zicht met een 

capaciteitsbezetting die bijna volledig is benut. De 

inflatiedreiging in de VS neemt ook toe waardoor een 

rentestijging waarschijnlijk wordt en de aantrekkelijkheid van 

beleggingen in USD verder kan toenemen. Opvallend is 

echter dat de rendementcurve in de VS er almaar vlakker 

uitziet (verschil tussen 2-jarige en 10-jarige rente bedraagt 

slechts 20 basispunten) en als die zich zou gaan omkeren, 

bestaat de kans dat de Federal Reserve haar monetaire 

politiek minder snel zal verstrakken. Een dissonante noot in 

het positieve verhaal als het ware, iets om de komende 

maanden in de gaten te houden. 

In Europa is er nog steeds geen inflatiedreiging hoewel de 

nominale inflatie recent door toedoen van hogere 

energieprijzen op de ECB-doelstelling van 2% is uitgekomen. 

De huidige opstoot wordt evenwel niet als duurzaam gezien 

waardoor het monetaire beleid in de eurozone extreem soepel 

zal blijven. Tegen de zomer van 2019 wordt de eerste 

renteverhoging verwacht. Op 13 september is het alvast 

uitkijken naar de volgende ECB-vergadering. De leden van de 

Fed steken op 27 september de koppen bij elkaar. 

Aandelen 

 

Overzicht 

We zijn minder positief voor Europese aandelen en 

schroeven ons visie terug tot neutraal. Gezien de huidige 

moeilijkheden die opkomende markten vandaag 

ondervinden, worden we nog negatiever voor dit 

marktsegment. Voor Amerikaanse aandelen zijn we nog 

steeds positief. 
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Voor de Amerikaanse aandelenmarkt behouden we onze 

positieve visie. Het macro-economische plaatje, met een 

Amerikaanse economie die verder aantrekt, blijft er immers 

gunstig uitzien terwijl de winstgroei van Amerikaanse 

bedrijven gezond is. Onze voorkeur blijft uitgaan naar 

aandelen uit de technologie, de financiële en industriële 

sector.  

De Amerikaanse economie blijft verbazen en zou de rest van 

het jaar met een aardige 3% moeten groeien. 

Belastingverlagingen en een sterke arbeidsmarkt 

ondersteunen de consumentenuitgaven.  

We kunnen er niet naastkijken dat de Amerikaanse 

aandelenmarkten er sterk bij liggen en zich weinig aantrekken 

van de geopolitieke risico’s en handelsconflicten. De S&P 500 

zette een nieuw absoluut record neer (2901 punten) en staat 

8% hoger sinds begin dit jaar. Alleen al in augustus dikte de 

index met 3% aan. De sterke winstgroei (+25% op jaarbasis), 

de inkoop van eigen aandelen ter waarde van zo’n 800 miljard 

dollar en het repatriëren van meer dan 1000 miljard dollar 

cash die in het buitenland geparkeerd stond, liggen aan de 

basis van deze ongeziene veerkracht.  

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn want de 

spanningen die gepaard gaan met het handelsconflict tussen 

de VS en China lopen verder op. De consensus is dat voor de 

tussentijdse verkiezingen in november er geen oplossing uit 

de bus zal komen. Bovendien blijkt dat de Amerikanen China 

als een bedreiging zien voor hun macht, belangen en invloed, 

zeker nu de grootmacht haar militaire aanwezigheid in de 

Chinese Zuidzee stelselmatig uitbreidt. Overdreven paniek is 

echter niet de aangewezen reactie want de wereldwijde 

handelsvolumes bleven groeien in het tweede kwartaal.  

 

Voor Europese aandelen wijzigen we onze positie van licht 

positief naar neutraal. Niettegenstaande de economische 

vooruitzichten er goed uitzien, kijkt Europa tegen enkele 

(vooral geopolitieke) onzekerheden aan zoals Brexit, het 

toenemende protectionisme en de verschillende politieke 

strubbelingen in de regio, die op korte termijn een negatieve 

impact zouden kunnen hebben.  

 

Het valt ook op dat de groei in sommige Europese 

kerneconomieën vertraagt. Het mag dan ook niet verbazen 

dat de verwachte groei voor de eurozone in 2018 onlangs 

neerwaarts werd bijgesteld naar 2,1%. Vooral Italië en 

Frankrijk, waar de groei in 2018 respectievelijk slechts 1,2% 

en 1,8% wordt geschat, hebben het recent niet onder de 

markt. In Italië speelt de politieke onzekerheid rond de 

begroting een negatieve rol terwijl in Frankrijk president 

Macron wat van zijn elan heeft verloren en het moeilijk heeft 

om nieuwe hervormingen door te voeren. Maar ook de Duitse 

motor draait niet meer als voorheen. De onzekerheid rond 

Amerikaanse handelstarieven speelt de Europese 

exportkoning bovendien parten.  

Er zijn echter ook redenen waarom we niet negatief moeten 

worden ten aanzien van Europese aandelen. Europese 

aandelen zijn tegen een gemiddelde verwachte koers/winst 

verhouding van 14.4 nog steeds redelijk geprijsd terwijl veel 

Europese exporteurs vandaag een duwtje in de rug krijgen 

van de zwakkere euro. Het ondernemersvertrouwen 

stabiliseert bovendien op een hoog niveau terwijl Europese 
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bedrijven, afgaande op de Citi Economic Surprise Index, 

eerder in de positieve zin verrassen. Tenslotte houdt de ECB 

haar monetaire politiek onveranderd waardoor de rentevoeten 

op een zeer laag niveau liggen en de 

financieringsvoorwaarden zeer gunstig blijven.  

Voor Japanse aandelen blijven we zoals de voorbije 

maanden neutraal. De Nikkei 225 ging er in augustus met 

1,4% op vooruit. De sterker dan verwachte Q2-cijfers, vooral 

van bedrijven die het van buitenlandse vraag moeten hebben,  

zorgden alvast voor de nodige steun. De vooruitzichten voor 

de Japanse economie zijn dan weer minder goed want de 

economische groei zou dit jaar vertragen tot 1,1%. Hopelijk 

zorgt een stijgend ondernemersvertrouwen voor een 

ommekeer.   

Voor de opkomende markten zetten we nogmaals een stapje 

terug. Door de hogere Amerikaanse rente en de sterkte van 

de dollar vloeit er veel geld weg uit de opkomende markten. 

Veel munten uit de regio hebben sinds begin dit jaar een flinke 

stap teruggezet. De Braziliaanse real en de Russische roebel 

verloren sinds begin januari respectievelijk 20% en 14,5% van 

hun waarde tegenover de dollar. Deze neerwaartse beweging 

weegt op de groei van sommige opkomende olie 

importerende landen terwijl de winst voor buitenlandse 

beleggers als sneeuw voor de zon  wegsmelt.  

We lichten er twee landen uit die recent in de aandacht 

stonden. In China vertraagt de groei verder. Het 

ondernemersvertrouwen is recent ook teruggevallen terwijl de 

Economic Surprise index voor Chinese bedrijven op een laag 

niveau blijft hangen. De onzekerheid rond het handelsconflict 

tussen China en de VS is daar natuurlijk niet vreemd aan. Om 

deze zwakte te counteren versoepelt het land haar monetaire 

politiek.  

 

In Turkije, dat al aan bod kwam in de inleiding, gaat het de 

verkeerde kant uit. Veel van de groei uit de voorbije jaren werd 

gefinancierd met buitenlands geld vooral afkomstig van 

Europese banken. Deze blootstelling aan Turkije kan 

Europese banken in een lastig parket brengen. Turkse 

bedrijven kampen immers met een hoge schuldgraad:  in 

totaal goed voor 70% van het BBP waarvan de helft in 

vreemde valuta. Na de inzinking van de Turkse lira met zo’n 

40% tegenover de euro is dat een zware last om dragen.  

Obligaties 

 

 

Rond Europese obligaties behouden we ons standpunt van 

vorige maand.  Voor overheidspapier hebben we nog steeds 

een onderwogen positie met uitzondering voor Italiaanse 

staatsobligaties. De spread tussen Duits en Italiaans ligt 

momenteel erg hoog. Voor obligaties met een sterke 

kredietwaardigheid (investment grade) blijft onze neutrale 

houding behouden. En wat hoogrentend papier betreft blijven 

we Europese aandelen eerder als een alternatief zien. 

 

De ECB blijft alomtegenwoordig op de markt van Europese 

overheidsobligaties waardoor de rente zeer laag blijft. Op 

Duitse overheidsobligaties met een looptijd van 10 jaar krijgt 

men momenteel slechts 33 basispunten. Italiaans 

Overzicht 

Kortlopend Amerikaans staatspapier en senior loans 

blijven interessant, net als Italiaanse staatsobligaties. 

Andere Europese en Amerikaanse staatsobligaties 

blijven we mijden. Ook van high yield bedrijfspapier, 

zowel in Europa als in de VS, zijn we geen koper.  
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staatspapier zien we echter als een opportuniteit. De spread 

tussen 10-jarige Italiaanse en Duitse overheidsobligaties 

bedraagt nu bijna 300 basispunten. Dit is naar onze mening 

overdreven. De markt zit verveeld met de huidige politieke 

onenigheid tussen Italië en de EU wat het begrotingstekort 

betreft. Italiaans staatspapier wordt op de markt verhandeld 

alsof het obligaties zijn met een BB rating (momenteel nog 

BBB met mogelijk 1 ratingverlaging op komst) en dat vinden 

we overdreven vooral omdat de grootste risico’s van het land 

- nieuwe verkiezingen en de uitstap uit de eurozone - 

ingetoomd zijn.  

Ten opzichte van bedrijfsobligaties van goede kwaliteit blijven 

we neutraal. De vrij sterke onderliggende economie zou de 

bedrijven moeten ondersteunen om hun financiële 

verplichtingen na te komen. De spreads op hoogrentend 

bedrijfspapier zijn sinds begin dit jaar aardig opgelopen. 

Desondanks verkiezen we om de kat uit de boom te kijken en 

er onze handen vanaf te houden. Heel wat beleggers zitten in 

dit type van papier omdat ze op zoek zijn naar rendement op 

de obligatiemarkt. Beleggers moeten beseffen dat de 

liquiditeit van dergelijke obligaties snel kan opdrogen, mocht 

de high yield markt onder druk komen. De kans dat de 

verliezen oplopen, is dan reëel.  

Wat Amerikaanse obligaties betreft blijft alles bij het oude.  

Voor overheidspapier op korte termijn blijven we positief maar 

voor staatsobligaties met een lange looptijd zijn we nog steeds 

negatief gestemd. Voor bedrijfsobligaties van goede kwaliteit 

blijven we neutraal maar negatief voor hun tegenhangers met 

lagere ratings (high yield).   

Vandaag valt er op een Amerikaanse staatsobligatie met 

looptijd van 2 jaar een compensatie van 2,65% te rapen, een 

aantrekkelijk rendement.  Omwille van de vlakke rentecurve 

en het beperkte extra rendement op langlopend staatspapier, 

staat een belegging in dit papier dan ook op onze lijst als te 

mijden.  

 

Voor Amerikaans bedrijfspapier van hoge kwaliteit bevestigen 

we onze neutrale houding. Het rendement ligt over het 

algemeen relatief laag maar het is een teken dat de economie 

gezond is en er nauwelijks bedrijven zijn die hun financiële 

verplichtingen niet kunnen nakomen.  

Tot slot zien we senior loans als een aantrekkelijk alternatief 

voor gewone obligaties in de huidige laatcyclische 

marktomgeving. Senior loans trachten een extra rendement te 

bieden en dit in combinatie met een lager risicoprofiel: ze zijn 

meestal gedekt door activa van hoge kwaliteit en hebben bij 

een faillissement voorrang. Voorts hebben ze een beperkt 

duratierisico omdat ze variabele rentevoeten hebben (geen 

overbodige luxe in een stijgende rente-omgeving). Het enige 

minpunt is dat ze moeilijker te verhandelen zijn.  

Valuta & Grondstoffen 

Tegenover de Amerikaanse dollar (USD) wijzigen we onze 

positie niet. We behouden onze optimistische kijk op korte 

termijn maar op lange termijn zijn we eerder negatief. 

De voorbije maand zakte de EUR/USD-verhouding even tot 

onder de 1,14, het laagste punt sinds midden 2017. Naar het 

einde van augustus toe kon de euro zich evenwel herpakken 

om rond 1,16 af te sluiten, hetzelfde niveau als eind juli. We 

verwachten dat de dollar op korte termijn sterk zal blijven 

omdat beleggingen in USD relatief gezien aantrekkelijk ogen 

en kapitalen naar zich aanzuigt. Daarnaast zal de Fed naar 

alle waarschijnlijkheid nog 3 à 4 keer de rente verhogen 

alvorens de Europese Centrale Bank op gang komt.  

Overzicht 

De Amerikaanse dollar blijft aantrekkelijk op korte termijn 

maar op lange termijn zien we greenback terugvallen. We 

gaan uit van een ‘soft-Brexit’ en staan dan ook positief 

tegenover het pond voor de middellange termijn. 

Onzekerheid op korte termijn. Neutraal voor olie en licht 

negatief voor goud. 
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Op termijn verwachten we dat de dollar opnieuw terrein zal 

prijsgeven. We verwachten dat in de loop van volgend jaar de 

Europese en de Amerikaanse monetaire politiek zullen 

convergeren. De ECB zal vanaf volgend jaar starten met 

monetaire verstrakking terwijl de FED het einde van dit proces 

naderbij ziet komen. Hierdoor kan de Amerikaanse munt aan 

aantrekkingskracht verliezen. Daarnaast gaan we er ook 

vanuit dat de opeenvolging van Amerikaanse 

begrotingstekorten druk op de dollar zal veroorzaken, wat de 

munt uiteindelijk dichter bij koopkrachtpariteit (ongeveer 1,25) 

zal brengen.  

Tegenover het Britse pond blijven we op korte termijn 

neutraal staan. De Europese Brexit-top, waarop normaal de 

onderhandelingsperiode van 18 maanden tussen de EU en 

het VK ten einde loopt, vindt plaats op 18 oktober en komt nu 

wel heel dichtbij terwijl er concreet nog maar weinig 

vooruitgang is geboekt. Hierdoor staan de zenuwen 

gespannen en kan elk nieuwsbericht of elke speculatie rond 

Brexit heel wat koersdeining veroorzaken. Op middellange 

termijn blijven we positief tegenover het pond. We houden 

nog steeds rekening met een soft-Brexit waardoor de 

onzekerheid rond het pond zou moeten wegebben.  

 

Op de wisselmarkten bleven heel wat munten uit de 

opkomende landen wegzakken. Enerzijds kregen de munten 

van landen die verliezer zijn bij een handelsconflict ervan 

langs, zoals de Indonesische Rupiah en de Zuid-Afrikaanse 

Rand. Anderzijds werden de munten van landen die in een 

geopolitieke storm terechtkwamen, zoals de Turkse lira en 

Russische roebel, in de uitverkoop gezet.  

Tegenover olie blijven we neutraal staan. Olie noteert rond 

het hoogste punt van de afgelopen drie jaar maar toch is de 

rek er de laatste maanden een beetje uit. Er is echter een 

opwaarts risico dat boven de markt hangt, namelijk Iran. Begin 

november gaan de Amerikaanse sancties tegen het land van 

kracht en indien Iran zich militair zou gaan roeren dan zou dit 

olie op het vuur kunnen gooien.  

Voor goud blijven we lichtjes negatief. De economische 

fundamenten zien er stevig uit en we verwachten geen al te 

grote deining op economisch vlak. Door de aanhoudende 

aantrekkelijkheid van de dollar en kortlopend Amerikaans 

schuldpapier heeft goud wat van zijn glans ingeboet. 
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