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Na een sterke maand juni bracht juli 
gematigd positieve rendementen. Zowel 
de aandelen- als obligatiemarkten 
stegen, al deden obligaties het relatief 
beter (met dank aan de dalende rente). 
De S&P 500-aandelenindex bereikte 
een nieuw record en de Amerikaanse 
dollar verstevigde tegenover de euro. Het 
is de eerste keer sinds 2007 dat zowat 
alle belangrijke activaklassen sinds het 
begin van het jaar allemaal op winst 
staan.

Er waren wel opvallende verschillen in  
prestaties. Waar de Britse FTSE 100-index 
en de Nasdaq elk ruim 2% hoger gingen 
(in lokale munt), zakten de Spaanse IBEX 
35 en de Duitse DAX respectievelijk met 
2% en 1,7%. Ook de Europese bankenin-
dex (-2,5%) verloor terrein.

Een negatieve uitschieter de voorbije 
maand was het Britse pond, dat ruim  
4% verloor tegenover de dollar. Met 
de aanstelling van Boris Johnson als 
nieuwe premier is de kans op een harde 
brexit – een brexit zonder akkoord met 
de Europese Unie – aanzienlijk geste-
gen. Hoewel er nog heel wat mogelijke 
scenario’s op tafel liggen in aanloop 
naar de officiële brexit-deadline van 
31 oktober, zal de hoge mate van onze-
kerheid de komende maanden blijven 
wegen op zowel de Britse als Europese 
beurzen.

Een degelijk resultatenseizoen

Het huidige resultatenseizoen verloopt  
in de Verenigde Staten alvast goed. Van  
de 374 bedrijven in de S&P 500-index  
die al met kwartaalcijfers kwamen, klopte  
77% de winstverwachtingen. 60% wist 
de omzetverwachtingen te overtreffen. 
De verwachtingen waren sinds begin 
dit jaar wel verlaagd als gevolg van 

de wereldwijde economische vertraging 
en de onzekerheid rond het handelscon-
flict. Uit de cijfers blijkt dat de winst-
groei gedaald is, maar nog altijd posi-
tief blijft. Dat zou de aandelenmarkten 
moeten ondersteunen.

Centrale banken maken een bocht

De Federal Reserve (Fed) maakte haar  
bocht naar monetaire versoepeling 
compleet, al werd er niet gesproken over 
de start van een nieuwe (dalende) ren-
tecyclus. Fed-voorzitter Jerome Powell  
sprak over een aanpassing van de rente  
in het midden van de cyclus. De Europese 
Centrale Bank liet op haar beurt duidelijk 
verstaan dat de rente tot midden 2020 
niet opgetrokken zal worden, of mis-
schien zelfs nog lager kan.

Zo voeren de grote centrale ban-
ken (Verenigde Staten, Europa en 
China) opnieuw tegelijkertijd een 
stimulerend beleid, wat positief is 
voor de financiële markten. Het is 
afwachten of de extra stimulans van de 
centrale banken de risico’s – in het bij-
zonder gelinkt aan het handelsconflict 
– kan neutraliseren. De economische 
groei ondervindt heel wat hinder van 
het conflict, in het bijzonder in Europa 
en de groeilanden, al vangt de binnen-
landse consumptie die hinder momen-
teel op. 

Herbalanceren is aangewezen

Na de uitzonderlijke prestaties in de  
voorbije zeven maanden mogen beleg-
gers zich aan eerder bescheiden  
rendementen verwachten in de 
komende twaalf maanden. Dat aan-
delen duurder zijn geworden (op basis 
van de koers/winst-verhouding), maakt 
ze kwetsbaarder voor slecht nieuws en 

kan volatiliteit veroorzaken. Aangezien 
volatiliteit plots kan toeslaan, is het als 
belegger belangrijk om alert te blijven. 

Het is daarom aangewezen om het  
risico van uw portefeuille onder de  
loep te nemen en te herbalanceren  
waar nodig. Defensieve sectoren, 
zoals de gezondheidszorg, of sectoren 
met een eigen dynamiek (artificiële 
intelligentie, duurzaamheid, veilig-
heid, enz.), vormen daarbij een optie.

Bij obligaties is de verhouding tussen 
risico en rendement voor bepaalde 
categorieën uit evenwicht geraakt. Bij 
obligaties in euro gaat onze voorkeur 
daarom uit naar bedrijfsobligaties op 
de grens tussen Investment Grade en 
High Yield (BBB en BB rating). In dol-
lar bieden kortlopende Amerikaanse 
overheidsobligaties en obligaties uit de 
groeilanden het beste rendement voor 
het genomen risico.

‘Het is afwachten 
of de extra 
stimulans van de 
centrale banken 
de risico’s – in 
het bijzonder 
gelinkt aan het 
handelsconflict – 
kan neutraliseren.’
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Centrale banken
In de Verenigde Staten heeft de Federal 
Reserve zoals verwacht voor het eerst 
sinds 2008 haar beleidsrente verlaagd 
met 25 basispunten. De afbouw van de 
balans wordt twee maanden vroeger dan 
gepland stopgezet. De Fed wijst naar de 
dalende inflatiedruk en de recente inter-
nationale ontwikkelingen. Fed-voorzitter 
Powell temperde wel de verwachtingen 
en garandeerde geen nieuwe rentever-
laging. Er zijn een aantal bezorgdheden, 
maar de Amerikaanse economie blijft 
robuust. Niettemin verwachten wij in de 
komende twaalf maanden nog een extra 
renteverlaging van 25 basispunten.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft 
haar beleidsrente ongewijzigd gelaten, 
maar zinspeelde wel op een renteverla-
ging in september en de heropstart van 
het obligatieaankoopprogramma later dit 
jaar. De ECB maakt zich zorgen om de ge-
matigde inflatie en de ‘steeds slechtere’ 
economische vooruitzichten – vooral voor 
de industrie. 

BELEIDSRENTE ( %)*

Economische  
vooruitzichten
2019 > 2020

De Amerikaanse economie wordt 
geconfronteerd met tegenwind, onder 
de vorm van een vertragende wereld-
wijde groei, de onzekerheid rond het 
handelsconflict en het tanende effect 
van de belastingverlaging. Niettemin 
blijft de groei gezond, gesteund door 
de privéconsumptie en het beleid van 
de Federal Reserve. Het risico op een 
recessie in de komende twaalf maan-
den is erg klein. In de eurozone wegen 
het handelsconflict en de brexit op de 
economische groei. Vooral de (export-

gerichte) industrie wordt getroffen. 
Daardoor groeit de kloof met de bin-
nenlandse economie (diensten, pri-
véconsumptie), die het beter doet dan 
verwacht. Het handelsconflict eist ook 
zijn tol bij de groeilanden. In China 
vertraagt de groei door de zwakkere 
buitenlandse vraag en het schuldaf-
bouwbeleid van de overheid. Niettemin 
blijft de groei er nog relatief stevig. Ook 
India zou het goed blijven doen. Andere 
landen, zoals Brazilië, hebben het dan 
weer moeilijk.
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AANDELEN VERENIGDE STATEN: NEUTRAAL
✔  Gezonde economie en verdere expansie verwacht aan een tempo van bijna 2,5%. 
✔  Winstgroei van 5% verwacht voor de komende 12 maanden voor de S&P 

500 en recordhoogte van cashflowgeneratie door Amerikaanse bedrijven.
✔  Aandelen worden ondersteund door de bocht naar monetaire versoepeling 

door de Fed.
✖  De beurswaarderingen zijn niet goedkoop: verwachte koers/winst-

verhouding van 16,4 voor de S&P 500 voor de komende 12 maanden. 
✖  De sluiting van het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China 

blijft stuiten op geschilpunten (bescherming van intellectuele eigendom, 
toegang van Amerikaanse bedrijven op de Chinese markt, etc.).

✖  Hogere volatiliteit waarschijnlijk in een context van het einde van de 
economische cyclus.

 

AANDELEN EUROPA: NEUTRAAL
✔  Toename van monetaire steun van de ECB en zeer gunstige 

financieringsvoorwaarden.
✔  Sterke korting in de waardering tegenover de Verenigde Staten: geschatte 

koers/winst-verhouding van 13,3 voor de Stoxx 600 voor de komende 
twaalf maanden.

✖  Zwakke voorlopende conjunctuurindicatoren en geringe groeivooruitzichten. 
✖ Europa blijft in het vizier van de Verenigde Staten, bv. de automobielsector. 
✖ Aanhoudende politieke onzekerheid: kans op hard brexit is gestegen.
✖  De winstverwachting van de markten van 6,7% over 12 maanden is te hoog: 

politieke risico’s, sterke afhankelijkheid van Europa van de buitenlandse 
handel.

AANDELEN GROEILANDEN: NEUTRAAL
✔   Goede fundamentals, verwachte verderzetting van hervormingen en beperkt 

politiek risico in Azië. 
✔  Voorkeur voor een gecontroleerde groeivertraging in China, zoals via 

belastingverlagingen ter waarde van 2% van het bbp, daling van de rentevoeten, 
heropleving van investeringen in infrastructuur.

✔  Relatief aantrekkelijke waarderingen: geschatte koers/winst-verhouding van 
11,4 voor de komende twaalf maanden voor de MSCI Emerging Markets. 

✖  Risico op een sterkere vertraging bij nieuwe protectionistische maatregelen 
van de Verenigde Staten, een onverwachte stijging van de Amerikaanse 
dollar en strakkere financiële voorwaarden.

De grote tendensen op 
de aandelenmarkten
•  De Amerikaanse aandelenmarkt zette 

een nieuw record neer en boekte uit-
eindelijk een winst van 1,3% in juli. De 
S&P 500-index stond einde juli 18,9% 
hoger dan op 1 januari. 

•  De prestaties in de eurozone waren 
divergerend. De Duitse DAX daalde 
met 1,7%, maar de lage landen deden 
het uitstekend. De Nederlandse AEX 
schreef 1,8% bij en onze eigen Bel 20 
zelfs 4,3%.

•  De groeilanden hadden het moeilijk 
in juli. De MSCI Emerging Markets 
verloor 1,69% en de Chinese index 
Shanghai Composite moest 1,56% af-
geven. De prestatie van beide indexen 
in 2019 staat hierdoor op respectieve-
lijk 7,73% en 17,59%. 

 

Aandelen

EUROZONE 0,0% 15,1% -14,79%
DUITSLAND -1,7% 15,8% -18,26%
FRANKRIJK -0,4% 17,4% -10,95%
NEDERLAND 1,8% 17,1% -10,41%
BELGIË 4,3% 14,9% -18,46%
ITALIË 0,8% 17,7% -16,15%
EUROPA 0,2% 14,7% -13,24%
VERENIGD KONINKRIJK 2,2% 12,7% -12,48%
ZWITSERLAND 0,2% 17,7% -10,15%
VERENIGDE STATEN (S&P 500) 1,3% 18,9% -6,24%
VERENIGDE STATEN (NASDAQ) 2,1% 23,2% -3,88%
MSCI EMERGING MARKETS -1,7% 7,4% -16,63%
JAPAN 1,2% 7,6% -12,08%

Prestaties van de aandelenmarkten*

1 MAAND WIJZIGING SINDS
BEGIN DIT JAAR

2018

>Terug naar boven >Inhoud * Gegevens op 31/07/2019
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ObligatiesDe belangrijkste tendensen 
van de obligatiemarkten
•  De Federal Reserve bediende de markt op 

haar wenken en verlaagde haar beleids-
rente met 25 basispunten. Ze bestempel-
de dit als een aanpassing in een cyclus en 
niet als trendommekeer. Wij gaan uit van 
nog 1 renteverlaging tot juni 2020. 

•  We hebben al langer vastgesteld dat 0% 
niet de bodem is voor obligatierentes. Het 
handelsconflict en de vertragende econo-
mische groei duwen de langetermijn rente 
lager. De rentes van Belgische staatsobliga-
ties op 10 jaar gingen in juli voor het eerst 
onder 0% en eindigden de maand op -0,13%. 

•  Niet alleen de rendementen van de kern-
landen maar ook van de periferie van de 
eurozone gingen zuidwaarts, dat wil zeg-
gen naar beneden. Hierdoor stegen hun 
koersen beduidend: Italiaanse staatslenin-
gen (BTP’s) schreven 3,2% bij en Spaanse 
staatsleningen (Bonos) 1,1%. 
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STAATSLENINGEN: NEUTRAAL
✔  Amerikaanse schatkistinstrumenten bieden relatief aantrekkelijke rendementen 

waarbij een stabiele euro/dollar wisselkoers wordt verwacht rond 1,15.
✔  Verschuiving naar soepeler beleid door de Fed en de ECB, sterke daling 

van de inflatieverwachtingen.
✔  De veiligste staatsobligaties zijn duur, maar blijven interessant als diversificatie 

en bescherming van de portefeuille. 
✖  Zeer lage of zelfs negatieve obligatierendementen in meerdere regio’s 

(eurozone inclusief België, Zwitserland, Japan). 
✖  De perifere schulden worden gekenmerkt door volatiliteit (cfr. regelmatige 

turbulenties op de Italiaanse schuld).

BEDRIJFSOBLIGATIES: POSITIEF
✔   Defensief karakter van kwalitatieve bedrijfsobligaties en correcte spreads 

tegenover staatsobligaties.
✔   Vermindering van het renterisico als gevolg van de terugkeer van de Fed en 

de ECB naar een soepeler monetair beleid. 
✔   Bedrijfsobligaties in de VS worden ondersteund door de voortgezette groei, 

solide cashflows en een beperkt herfinancieringsrisico.
✔   Bankobligaties van de eurozone worden ondersteund door de verbetering 

van de balansen en de uitbreiding van de goedkope financiering door de 
ECB (‘TLTRO’ in het jargon).

✖  Toename van het aandeel van de meest fragiele bedrijven (met 
kredietrating BBB+ tot BBB-).

Portugal

Spanje

Frankrijk

Italië

Duitsland

Nederland

België

-0,03%

0,37%

-1,34% -0,02%

0,31%

-1,10%

-0,11%

-0,16%

-0,86%

-0,39%

1,57%

-1,17%

-0,07%

-0,43%

-0,66%

-0,12%

-0,31%

-0,69%
-0,12 %

-0,10%

-0,87%

Wijziging op 1 maand

Huidige rente op 10 jaar

Wijziging sinds 31/12/2018

HUIDIGE RENTEVOETEN OP
10 JAAR ( %)*

>Terug naar boven >Inhoud * Gegevens op 31/07/2019
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Obligaties
HIGH YIELD OBLIGATIES: NEUTRAAL

✔   Lage kans op een recessie, en verwacht behoud van falingsratio’s op een 
niveau dat onder het historisch gemiddelde ligt.

✔   Klein volume van nieuwe uitgiftes en robuuste vraag van beleggers.
✔   Het High Yield segment blijft aantrekkelijker in Europa dan in de VS.
✖   Periodes van verhoogde volatiliteit zullen frequenter zijn in een eindecyclus-

context, en een stijging van credit spreads wordt verwacht.
✖   Minder bescherming van de belegger als gevolg van de verslechtering van 

de kwaliteit van de vrijwaringsclausules (covenanten) van High Yield uitgiftes.

OBLIGATIES VAN GROEILANDEN: POSITIEF
✔   Het gemiddelde rendement op opkomende schuld in harde valuta biedt een 

correcte vergoeding voor de risico’s die eraan verbonden zijn. 
✔   Versoepeling van het monetair beleid van de Fed en geleidelijke matiging van 

de groeiverwachting in China. Een betere weerstand om externe schokken te 
doorstaan op geaggregeerd niveau vergeleken met vroeger: verbetering van 
de lopende rekeningen, hogere muntreserves, reactiever monetair beleid.

✖  Hoge cumulatie van buitenlandse schuld en toegenomen politieke instabiliteit 
in sommige landen.

✖  De hoge volatiliteit van sommige munten blijft een belangrijk risico voor 
obligaties van opkomende markten in lokale valuta. 

BELEGGINGSTENDENSEN

Prestatie van 
de obligatiemarkten*

Bron: Deutsche Bank Global Research, Bloomberg, 31/07/2019

>Terug naar boven >Inhoud * Gegevens op 31/07/2019

Interestvoet Slot-
niveau

Wijziging
sinds

begin dit
jaar

EURIBOR 3 Maanden -0,375% -0,066%

EURIBOR 12 Maanden -0,303% -0,186%

CMS 2Y (Fixing 11:00) -0,439% -0,264%

CMS 5Y (Fixing 11:00) -0,322% -0,522%

CMS 10Y (Fixing 11:00) 0,047% -0,767%

CMS 30Y (Fixing 11:00) 0,583% -0,797%

CMS USD 10Y 1,982% -0,784%

LIBOR USD 3 Maanden 2,253% -0,555%

US Swap 30Y 2,219% -0,630%

US Swap 2Y 1,878% -0,805%

Regio 1 maand
Wijziging

sinds begin
dit jaar

Staatsleningen

Verenigde Staten -0,1% 5,1%

Eurozone 1,7% 7,8%

België 1,9% 9,8%

Frankrijk 1,4% 7,6%

Duitsland 1,0% 5,2%

Nederland 1,2% 5,9%

Italië 3,2% 8,8%

Spanje 1,1% 9,7%

Bedrijfsobligaties

Obligaties 
Investment Grade 
EUR

1,4% 7,0%

Obligaties High 
Yield EUR 0,6% 8,5%

Obligaties groeilanden

Obligaties 
groeilanden in USD 0,7% 9,6%
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Obligaties wereldwijd met negatief rendement, martkwaarde (linkse as)

 Obligaties wereldwijd met negatief rendement tegenover de totale waarde 
van alle uitstaande obligaties wereldwijd (rechtse as)

De nieuwe wereld van negatieve obligatierentes



DB Market Insights 07

Het kan interessant zijn om in uw zoek-
tocht naar opportuniteiten in de markt, te 
kiezen voor valuta’s.

De rendementen voor obligaties in euro 
zijn namelijk nogal aan de lage kant.

Daarom vindt u hiernaast onze visie voor 
de belangrijkste valuta’s* op de obliga-
tiemarkt.

GRONDSTOFFEN: NEUTRAAL
✔  Goud behoudt zijn aantrekkingskracht in een onzekere economische en 

geopolitieke context en zou moeten profiteren van de zwakte van de reële 
rentevoeten, van een iets minder sterke dollar en van de voortzetting van 
aankopen door centrale banken.

✔  De verlenging van de overeenkomst van de OPEC en haar geallieerden om 
de productie te beperken tot maart 2020 en de hoge spanningen tussen de 
Verenigde Staten en Iran blijven de olieprijzen ondersteunen.

✖  De vrees voor een ommekeer van de wereldgroei, een recordproductie in 
de Verenigde Staten en de overcapaciteit van Saoedi-Arabië in het geval van 
verstoringen van het aanbod, vormen een rem op de evolutie van de olieprijzen.

Grondstoffen

Amerikaanse invoer als percentage van de totale invoer uit elk 
land naar eindgebruik

Bron: Bloomberg, 31/07/2019

Munten*

LAND MUNT
HUIDIGE
KOERS

WIJZIGING
MUNT

3 MAANDEN

WIJZIGING
MUNT 12

MAANDEN

VOORUITZICHTEN OP
12 MAANDEN T.O.V.

EURO

VS USD 1,10 1,4% 5,3% ➙

CANADA CAD 1,46 3,2% 3,9% ➙

AUSTRALIË AUD 1,61 -0,9% -2,3% ➘

NIEUW-ZEELAND NZD 1,68 0,5% 2,1% ➘

JAPAN JPY 120,40 3,6% 8,2% ➙

VERENIGD KONINKRIJK GBP 0,91 -5,9% -2,6% ➙

NOORWEGEN NOK 9,79 -0,8% -2,6% ➚

ZWEDEN SEK 10,67 0,1% -3,8% ➙

ZWITSERLAND CHF 1,10 3,7% 5,3% ➙

POLEN PLN 4,29 -0,2% -0,7% ➙

TURKIJE TRY 6,17 8,3% -5,5% ➘

ZUID-AFRIKA ZAR 15,93 1,6% -3,3% ➘

BRAZILIË BRL 4,22 4,1% 4,0% ➘

>Terug naar boven >Inhoud * Gegevens op 31/07/2019

Uitvoerder 1ste plaats 2de plaats 3de plaats

China Mobiele telefoons IT Hardware Telecomapparatuur

Mexico Auto-onderdelen Auto's Trucks en bussen

Duitsland Auto's Farma Industriële machines

Japan Auto's Auto-onderdelen Industriële machines

Zuid-Korea Auto's Auto-onderdelen IT Software

Canada Olie Auto's Wederinvoer

Verenigd  
Koninkrijk Auto's Farma Wederinvoer


