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Zal Donald Trump de centrale bank dwingen de rente te fors te verhogen? Voor Ulrich Stephan, global chief investment officer van
Deutsche Bank, is dat dé vraag van 2017.

Wordt 2017 een even verraderlijk beleggingsjaar als 2016? Voor Ulrich Stephan zal dat afhangen van de Europese politieke kalender,
maar meer nog van de rente-evolutie. 'Het moeilijkste om in te schatten is of en wanneer de Amerikaanse rente te veel zal gestegen
zijn, want dat kan problemen creëren in de aandelenmarkten', zegt de global chief investment officer van Deut-sche Bank in een
gesprek met De Tijd.

Voor Stephan was 2016 'een jaar waarin beleggers veel verkeerd hadden kunnen doen'. Vooral omdat het een jaar met twee gezichten
was: een eerste jaarhelft met winst voor obligaties en teleurstelling voor aandelen, een tweede jaarhelft waarin de verhoudingen
omgekeerd lagen en aandelen het prima deden. 'Dat laatste was verrassend gezien de brexit en de verkiezing van Donald Trump',
meent Stephan.

De nieuwe Amerikaanse president blijft in 2017 'de olifant in de kamer' voor Stephan. Trump vormt een risico, nu hij van een
onemanshow tijdens de campagne moet overschakelen naar een regering en een concreet beleid.

Amerikaanse aandelenbeleggers lijken veel vertrouwen in Trump te hebben, afgaand op de rally sinds zijn verkiezing. Hollen ze
zichzelf voorbij?

Ulrich Stephan: 'De markten hebben voorlopig enkel aandacht voor de positieve veranderingen die Trump kan brengen. Misschien
zal er met hem iets veranderen en zal hij de lage groei waarin de wereldeconomie al een tijd gevangen zit, aanpakken met structurele
ingrepen. De forse verzwakking van het economisch groeipotentieel is voor mij het verhaal van de voorbije jaren. Sinds de financiële
crisis behelpen we ons met een monetair en budgettair beleid, maar we pakken het echte probleem niet aan, namelijk de potentiële
groei.'

'Dat is een kwestie van hogere arbeidsparticipatie, investeringen, technologie, productiviteit en onderwijs. We moeten ook zwakke
bedrijven failliet laten gaan, maar omdat dat de werkloosheid doet stijgen, ligt zoiets moeilijk voor politici. Trump wil tenminste
investeren in infrastructuur en de belastingen verlagen. De markt gaat er intussen vanuit dat Trumps negatieve voorstellen - het
protectionisme, de migratiestop - door het Congres in toom zullen worden gehouden.'

'Amerikaanse aandelen weerspiegelen die houding. Hun momentum is stevig, dus we blijven er voorlopig in geïnvesteerd. (zie inzet)
Beleggers focussen op de verwachte winstgroei van bedrijven, maar je mag niet vergeten dat ook de inflatieverwachtingen zullen
stijgen. Dat betekent dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente zal verhogen. Driemaal in 2017, liet Fed-voorzitster Janet
Yellen deze week uitschijnen. Als belegger moet je die twee zaken afwegen: hogere winstverwachtingen tegenover stijgende rentes.'

Volgens Yellen is Trumps begrotings- stimulus niet nodig om een volledige tewerkstelling te bereiken. Is dat een signaal dat de Fed erg
kort op de bal zal spelen met haar rentebeleid?

Stephan: 'Mijn grootste bezorgdheid voor 2017 - naast de politieke onzekerheid - is dat de rente te snel en te fors zal stijgen. Als
de inflatie en de inflatieverwachtingen voort stijgen, moet de centrale bank de rente verhogen. Als Trump voor extra stimuli zorgt,
dwingt hij Yellen om te reageren. Zal hij haar dwingen om verder te gaan dan goed is voor de economie? Het gevaar is ook dat een
overdreven rentestijging problemen in de aandelenmarkt veroorzaakt. Zeker omdat de relatie tussen de aandelenkoersen en de rente
momenteel intenser is dan normaal, een gevolg van het uitzonderlijke lagerentebeleid van de centrale banken.'

De rente op tienjarig overheidspapier zit sinds juli in de lift, zowel in de VS als in Europa. Betekent dat het einde van de 35-jarige
stierenmarkt?

Stephan: 'Volgens mij wel. Sommigen hebben het zelfs over het einde van de 500-jarige stierenmarkt, als je naar de beschikbare
rentegegevens van Nederland kijkt. (zie grafiek) De rente zal stijgen, maar hopelijk niet te snel. Dat de Europese Centrale Bank (ECB)
het opkoopprogramma van staatspapier tot eind 2017 heeft verlengd en dat Trump compromissen moet zoeken met het Congres, zal
de opwaartse druk beperken. Vergeet ook niet dat het nog even wachten is op de implementatie van Trumps beleid.'

De Fed heeft zonet voor de tweede keer in een jaar tijd de rente verhoogd. Verwacht u dat de rente van de ECB nog lang op nul
gebetonneerd zal blijven?

Stephan: 'Dat lijkt me waarschijnlijk omdat ik weinig actie verwacht van de politici. We hebben structurele hervormingen nodig - samen
met stimulusmaatregelen om mensen te beschermen die getroffen worden door de hervormingen - maar ik vrees dat we daar niet snel
op moeten rekenen in Europa. De verschillende verkiezingen in de EU volgend jaar maken dat moeilijk. Intussen kan de duurdere
dollar - we verwachten dat hij verstevigt tot 0,95 dollar per euro - de Europese export helpen. Al hangt dat weer af van de reactie van
Trump, die de import in de VS wil beperken.'

Er werd begin dit jaar gevreesd voor een harde landing van de Chinese economie, maar die kwam er niet. In 2017 dan?

Stephan: 'Zelfs met een vastgoedzeepbel zal China het goed doen in 2017. De regering heeft de financiële en de politieke capaciteiten
om de groei op 6 tot 6,5 procent te houden, zeker met de partijverkiezingen eind 2017 in het vooruitzicht. De echte vraag is of China
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zonder al te veel disrupties de overgang kan maken naar een normale economie met een groei van 2 tot 4 procent. Maar dat is geen
vraag voor volgend jaar.'

Ziet u nog megatrends op langere termijn waarop beleggers een gokje kunnen wagen?

Stephan: 'Elektrische en zelfrijdende wagens zijn er een, al weet ik niet of de autobouwer Tesla de gamechanger zal zijn of dat
een ander bedrijf als winnaar uit de bus zal komen. Daarom is het beter een mandje van betrokken bedrijven te kopen. Een andere
opportuniteit is de nieuwe datatechnologie rond 5G, waardoor mobiel internet honderdmaal sneller wordt. 5G - dat voor 2020 gepland
is - vormt de ruggengraat van allerhande andere ontwikkelingen, zoals big data en het internet der dingen. Die kunnen daardoor een
extra dynamiek krijgen.'

KRIS VAN HAMME

Copyright © 2016 Mediafin. Tous droits réservés


	'Grootste gevaar is dat rente te snel en te fors stijgt' - Page 27

