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Het is heel normaal dat verschillende personen of instellingen een 
specifieke situatie verschillend beoordelen. In zekere zin is dit een 
van de grondslagen van financiële markten: hierdoor is het mogelijk 
dat er gelijktijdig zowel kopers als verkopers zijn.  Door verschillende 
visies worden ook extreme marktschommelingen voorkomen, doordat 
kuddegedrag beperkt blijft. 

Verschillende inschattingen van de huidige marktsituatie zijn zeer 
begrijpelijk omdat er naast een aantal duidelijke positieve factoren 
ook enkele negatieve factoren zijn en deze zijn moeilijk met elkaar te 
verenigen.  Positieve factoren zijn onder andere een steeds hogere 
gesynchroniseerde wereldwijde groei en stijgende bedrijfswinsten. 
Negatieve factoren zijn onder andere angst rond de omvang 
van toekomstige renteverhogingen door de Fed op basis van de 
veronderstelling van een zeer sterke Amerikaanse economie, de 
mogelijkheid van verdere escalatie in het handelsconflict tussen de VS 
en China, en enige bezorgdheid over de technologiesector.

Moeten we optimistisch zijn en de huidige situatie zien als het 
spreekwoordelijke halfvolle glas? Of moeten we pessimistisch zijn en 
de huidige situatie zien als een halfleeg glas?

Ik zou willen pleiten voor een gematigd optimisme en het beeld van 
het halfvolle glas, maar met enkele kanttekeningen.  Dit komt omdat 
ik de recente marktontwikkelingen beschouw als een stap terug in 
de richting van een normalere marktsituatie: met hogere volatiliteit 
en daarmee samenhangende risico's, maar ook veel kansen. Deze 
verschuiving is volgens mij ook onvermijdelijk omdat de periode 
van kwantitatieve versoepeling na de wereldwijde financiële crisis 
langzaam ten einde komt, evenals de hieraan gerelateerde demping 
van de volatiliteit.

Ik vind het ook moeilijk om erg negatief te worden in een klimaat van 
sterke economische cijfers en aanhoudende groei van bedrijfswinsten, 
hoewel hoge verwachtingen op dit gebied weer hun eigen risico's 
met zich meebrengen, met name bij tegenvallende winsten in 
de toekomst. Misschien is de echte vraag die ik mezelf stel of de 
genoemde potentiële negatieve factoren (te hoog tempo van 
renteverhogingen door de Fed, regulering in de technologiesector en 
handelsspanningen) ook moeten worden gezien als onderdeel van 
deze stap terug naar een normale situatie, waarbij economisch beleid 
niet volledig is gericht op de monetaire invalshoek, of waarbij er meer 
existentiële dreigingen zijn. Op dit gebied werpt de geschiedenis een 
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Ik beschouw de recente 
marktontwikkelingen 
als een stap terug in 
de richting van een 
normalere marktsituatie: 
met hogere volatiliteit
en daarmee 
samenhangende risico's, 
maar ook veel kansen.
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lange schaduw: zoals we allemaal weten, 
werden de renteverhogingen door de Fed 
tijdens de bullmarkt in de jaren 20 gevolgd 
door een ineenstorting van de markt en 
de economie, en ook tot een steeds meer 
verdeeld wereldwijd handelsstelsel.  

Hoewel het essentieel is aandachtig te 
zijn voor de ontwikkeling van de inflatie, 
kan ik me haast niet voorstellen dat de 
Fed deze keer in de fout zal gaan. Met 
betrekking tot het handelsconflict hoop ik 
dat het verstand uiteindelijk zal zegevieren. 
Door de manier waarop het geschil zich 
heeft ontwikkeld en nu ook gaat over 
technologieoverdracht en investeringen, 
denk ik echter dat het nog een tijd kan 
duren voordat er een oplossing wordt 
gevonden.  Voor de technologiesector 
geldt dat een debat rond regulering zowel 
onvermijdelijk als noodzakelijk is, gezien 

het toegenomen belang van deze sector in 
ons economische en politieke leven. Maar 
de sector hoeft de kracht op lange termijn 
niet te verliezen.  

Optimisme mag echter niet leiden tot 
onoplettendheid. Afgelopen december 
hebben we onze "10 thema's voor 2018" 
gepubliceerd.  Bij het eerste thema, "Een 
gewaarschuwd man is er twee waard", 
hebben we gewaarschuwd dat het 
onwaarschijnlijk was dat de toenmalige 
lage volatiliteit in heel 2018 zou aanhouden 
en hebben we beleggers geadviseerd om 
hierop te anticiperen door hun portefeuilles 
te herzien. Deze voorspelling is uitgekomen 
en we zijn nog steeds van mening dat de 
selectie van effecten, een actief beheer en 
met name risicobeheer belangrijk zullen 
zijn onder de huidige omstandigheden. 
Andere, nog steeds zeer relevante 
onderwerpen die we benadrukten in de 
“10 thema's voor 2018”, zijn de noodzaak 
om beleggingsalternatieven te verkennen, 
om zeer selectief te zijn op het gebied van 
vastrentende waarden en om te accepteren 
dat dit jaar meerdere factoren van invloed 
zullen zijn op de valutakoersen. Op pagina 
5 vindt u een update van elk van de “10 
thema's voor 2018”

Zoals we eerder zeiden "Een gewaarschuwd man is 
er twee waard": selectiviteit, actief beheer en in het 
bijzonder risk management zullen belangrijk zijn.

Te onthouden: Brief aan onze beleggers 

 o Economische en bedrijfswinstgroei zorgen eerder voor een halfvol dan een 
halfleeg glas.

 o De inflatie moet opgevolgd worden, maar zal de Fed deze keer niet verrassen.

 o Optimisme mag niet leiden tot onoplettendheid. Onze 10 thema's geven de te 
volgen weg aan.
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De schaal vergelijkt de mate van onze overtuiging (omcirkelde grijze bol) begin dit jaar met het huidige niveau (groene bol).

Begin dit jaar waarschuwden we al dat de toenmalige lage niveaus 
van volatiliteit waarschijnlijk niet zouden aanhouden. We gaven 
aan dat het tijd was om na te denken over een herziening van de 
portefeuilles, om deze te beschermen tegen eventuele schokken. 
Het duurde niet lang voordat dit scenario werkelijkheid werd: 
na de sterkste januari sinds 1997, hadden  aandelen hun eerste 
correctie van 10% in twee jaar en nam de volatiliteit toe tot het 
hoogste niveau sinds 2015. We verwachten niet dat deze volatiliteit 
opnieuw zal dalen in een klimaat van stijgende rentevoeten, 
verstrakking van het beleid van centrale banken, verkiezingen, 

We verwachtten dat het groeimomentum in de grootste 
ontwikkelde en opkomende markteconomieën, ondanks 
aanhoudende geopolitieke en binnenlandse politieke zorgen, sterk 
zou zijn. Dat is tot nu toe het geval; het IMF voorspelt bijvoorbeeld 
dat in 2018 de economische groei in de VS, Europa en Japan 
zal versnellen en dat de wereldwijde groei zal stijgen tot een 
recordhoogte in deze cyclus. Het economische momentum van 
dit jaar is tot nu toe zo krachtig dat we onze BBP-groeiprognoses 
voor de VS en Europa naar boven hebben bijgesteld. De VS loopt 
al lange tijd voorop op vlak van groei. De belastinghervormingen, 
de verhoging van de fiscale uitgaven en de deregulering blijven 
stimulerende factoren voor groei in de VS. In alle belangrijke 
ontwikkelde en opkomende markteconomieën blijft de kans op 

beleidsrisico’s in de VS (importheffingen) en verhoogde 
geopolitieke risico’s (Noord-Korea/Midden-Oosten). 

een recessie verwaarloosbaar. Dit klimaat van gesynchroniseerd, 
wereldwijd economisch herstel zal ook de komende tijd gunstiger 
zijn voor aandelen (waaronder ook aandelen met kleine en 
middelgrote marktkapitalisatie) dan voor obligaties. 

Volatiliteit is terug

01

Een gewaarschuwd man is er twee waard

Economische groei duurt voort
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Groei is geopolitieke gebeurtenissen te snel af

Tien thema’s voor 2018: update
Tien thema’s

Nu het tweede kwartaal van 2018 volop bezig 
is, kijken we naar onze 10 thema's voor 2018 en 
analyseren we deze in het licht van de recente 
economische en marktontwikkelingen. 
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Begin dit jaar stelden we dat centrale banken wereldwijd over het 
algemeen een soepel beleid zouden blijven voeren, ook al zijn ze 
begonnen met het langzame proces van de normalisering van hun 
balansen. We verwachtten dat hun voorzichtigheid risicovolle activa 
in het algemeen zouden blijven ondersteunen, ondanks het feit dat 
markten zich zorgen zouden maken over de onzekerheid over de 
samenstelling van de FOMC (Federal Open Market Committee) 
en het leiderschap van andere centrale banken. Tot nu toe zijn 
de personeelswijzigingen goed aangepakt en is de transformatie 
van de Federal Reserve goed op gang gekomen onder de nieuwe 
voorzitter Jerome Powell. De transitie van de ECB zal later dit 
jaar plaatsvinden. De renteverhogingen van de Fed zullen naar 

Begin 2018 dachten we dat er waarschijnlijk een selectieve 
benadering voor vastrentende beleggingen nodig zou zijn. We 
verwachtten dat staatsobligaties het in 2018 moeilijk zouden 
krijgen en dat het algehele rendement van krediet minder 
aantrekkelijk zou zijn dan in 2017, ondanks de aanhoudende 
goede carry-mogelijkheden. Dit blijkt inderdaad het geval te 
zijn. De versnelde economische groei, een lichte stijging van de 
Amerikaanse inflatie, de financiering van het overheidstekort door 
Amerikaanse belastinghervormingen en een ongunstige dynamiek 
van aanbod en vraag naar obligaties (naarmate QE-aankopen 
afnemen), hebben zoals verwacht geleid tot opwaartse druk op de 
rentevoeten. Door de lage rente zijn staatsobligaties gevoelig voor 

De wereldwijde aandelenmarkten hebben in 2017 recordhoogtes 
bereikt, maar we verwachtten dat er nog steeds ruimte was 
voor verdere, waarschijnlijk kleinere, koersstijgingen gezien de 
aanhoudende groei van de economie en de bedrijfswinsten. 
Door een toename van de volatiliteit in de periode februari-april 
zijn de prestaties dit jaar aanzienlijk lager dan in 2017. Eveneens 
in lijn met onze verwachtingen, blijkt de aandelenselectie 
essentieel te zijn, aangezien de prestaties van verschillende 
sectoren steeds verder uiteen lopen. Als we echter door de 
volatiliteit heen kijken, zal een gezonde, gesynchroniseerde, 
wereldwijde stijging van bedrijfswinsten een stimulerende factor 
blijven voor aandelenkoersen in een klimaat waarin de koers-

verwachting langzaam gebeuren, maar doordat de balansen van 
centrale banken in november waarschijnlijk hun piek zullen bereiken, 
zijn de markten zich ervan bewust dat het keerpunt dichterbij komt. 
De overgang naar een minder soepel monetair beleid geeft daarom 
een lichte tegenwind voor aandelen (dit kan mogelijk worden 
gecompenseerd door sterke bedrijfswinsten) en obligaties (met 
hogere rentevoeten).

zelfs de kleinste opwaartse bewegingen, waardoor deze dit jaar tot 
nu toe negatieve resultaten hebben geboekt. In een activaklasse 
waar rendementen naar verwachting een uitdaging zullen blijven, 
bieden obligaties van opkomende markten in sterke valuta's het 
grootste opwaartse potentieel.

winstverhoudingen waarschijnlijk licht zullen dalen. In deze context 
zullen de bedrijfswinsten van het eerste kwartaal van 2018 zeer 
belangrijk zijn.      

Keerpunt komt dichterbij
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Centrale banken in overgangsperiode

Rendementen blijven een uitdaging
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Vastrentende beleggingen onder de loep

Alle ogen gericht op winsten
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Nog wat zuurstof voor aandelen
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Begin dit jaar was onze positieve visie op aandelen van 
opkomende markten in Azië gebaseerd op vier belangrijke 
factoren: verwachtingen van solide regionale groei, winstgroei 
boven 10%, aantrekkelijke waarderingen en het belang van de 
technologiesector voor de regio. Ondanks de volatiliteit hebben 
aandelen van opkomende markten in Azië tot nu toe beter 
gepresteerd dan die van ontwikkelde markten. We verwachten 
dat deze outperformance aanhoudt, gezien de verwachte 
ontwikkelingen van bovengenoemde factoren. Het wereldwijde, 
gesynchroniseerde herstel zal naar verwachting een positieve 
invloed blijven uitoefenen op de winstgroei, en de waarderingen 
zijn historisch gezien nog steeds aantrekkelijk. Hoewel onze 

We verwachtten dat het vooruitzicht op een kleinere selectie 
van opportuniteiten binnen aandelen en vastrentende waarden, 
samen met de verwachte stijging van de volatiliteit, alternatieve 
beleggingen ter diversificatie zouden stimuleren. Met hedge funds 
en enkele andere alternatieven kunnen beleggers mogelijk het 
neerwaartse risico beperken. Oplossingen op andere specifieke 
gebieden, zoals hybride obligaties, converteerbare obligaties en 
obligaties met een variabele rente kunnen eveneens interessant 
zijn. Een selectieve benadering in vastgoed (op basis van type of 
locatie) kan hogere rendementen bieden, evenals niet-traditionele 
alternatieve benaderingen zoals 'factor investing' en 'big data'. We 
denken dat dit nog steeds geldt, vooral omdat we verwachten dat 

Ons centraal valutascenario voor 2018 was dat toenemende 
verschillen in rentevoeten en een sterkere groei in de VS een 
positieve invloed zouden hebben op de Amerikaanse dollar, 
maar dat alternatieve factoren, zoals uitspraken van centrale 
banken, politieke initiatieven en geldstromen de valutakoersen 
ook zouden beïnvloeden. In tegenstelling tot de verwachting, is de 
Amerikaanse dollar niet sterker geworden. Deze munt is tot nu toe 
één van de zwakste belangrijke valuta’s van dit jaar, met een koers 
vlakbij het laagste niveau in drie jaar. We zijn echter van mening 
dat de recente zwakte van de Amerikaanse dollar niet in lijn ligt 
met de fundamentele cijfers en dat de dollar voor het einde van 
het jaar weer sterker zal worden door de bovengenoemde groei 

verwachting van een sterkere Amerikaanse dollar voor wat 
tegenwind kan zorgen binnen deze activaklasse, voorzien we geen 
trendbreuk.

de hogere volatiliteit nog enige tijd zal aanhouden. Twee van de 
voorgestelde alternatieve activa (obligaties met variabele rente en 
converteerbare obligaties) behoren tot nu toe tot de vastrentende 
beleggingen met de hoogste rendementen op jaarbasis.

en de verschillen in rentevoeten. De Fed voert een strakker beleid, 
in tegenstelling tot het soepele beleid van de BoJ en de ECB. 
Posities in de valuta lijken ook gespannen: netto long posities in 
de Amerikaanse dollar (met name tegenover de euro) leunen aan 
tegen hun laagste niveau ooit. 

Groei houdt aan
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We verwachtten geen verdere langdurige 
stijging van de olieprijzen, maar 
waarschuwden wel dat de dynamiek van 
de oliemarkt aan het veranderen was. 
Door de hogere vraag, de normalisatie van 
wereldwijde voorraden en geopolitieke 
factoren (vooral de toename van 
spanningen in het Midden-Oosten en de 
afgenomen olieproductie in Venezuela), 
zijn de olieprijzen tot nu toe gestegen tot 
bijna het hoogste niveau in drie jaar. We 
denken echter dat de prijzen zullen worden 
getemperd door een verdere stijging van de 
Amerikaanse olieproductie. De EIA (Energy 
Information Administration) verwacht nu 
dat deze zal stijgen tot een recordhoogte 

Begin dit jaar hebben we onze 
langetermijnthema's herhaald: 
infrastructuur, cybersecurity, wereldwijde 
vergrijzing en millennials. We hebben 
ook twee thema's toegevoegd: slimme 
mobiliteit (technologische innovatie rond 
transport) en kunstmatige intelligentie (AI). 
Ondanks de recente marktvolatiliteit in de 
technologiesector, zijn we van mening dat 
de fundamentele cijfers die van invloed zijn 
op deze langetermijnthema's nog steeds 
zeer belangrijk zijn en dat deze sectoren 
haast onmisbare activa voor beleggers 
zijn geworden. Geldstromen richting deze 
thema's zullen naar verwachting een 
positieve invloed blijven hebben naarmate 

van 11,4 miljoen vaten per dag aan het 
einde van dit jaar. Onze verwachting van 
een sterkere Amerikaanse dollar zal ook 
de olieprijzen drukken door de negatieve 
correlatie tussen deze twee activaklassen. 
We hebben een 12-maandelijks vooruitzicht  
(eind maart 2019) van 60 USD per vat. 

steeds meer mensen op de hoogte zijn van 
deze krachtige trends.
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Te onthouden: Tien thema’s

 o Hogere volatiliteit werd verwacht en zit vervat in de thema's.

 o Argumenten om alternatieve beleggingen te onderzoeken blijven.

 o Fundamentals ondersteunen nog steeds de langetermijnthema's.
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Zonneschijn achter 
de wolken

Macro-economie

Hogere verwachtingen

Het lijkt erop dat de economische groei in zowel de VS als in 
Europa de eerdere verwachtingen zal overtreffen. We hebben 
de groeiprognose van het Amerikaanse BBP voor 2018 omhoog 
bijgesteld van 2,3% naar 2,6% (kalenderjaar), en die van de 
eurozone van 2,0% naar 2,3%.

Ook de toon van de commentaren verandert. Deze werden eerder 
gedomineerd door zorgen over tegenvallende prestaties van de 
economieën. Nu zijn er zorgen dat de groei de verwachtingen 
overtreft, waardoor er mogelijk overhaast verstrakkende 
beleidsmaatregelen worden genomen, met mogelijk negatieve 
gevolgen voor de markten.

Oververhitting in de VS

Zal de VS een veel snellere groei doormaken dan verwacht? Bij 
onze prognoses gingen we al uit van een licht versnelde groei, 
wat betekent dat we al verwachtten dat de groei boven de 
trend blijft, dat de arbeidsmarkt stabiel blijft en dat loonkosten 
en inflatie zullen stijgen (zij het niet dramatisch). De effectieve 
belastingtarieven van de VS dalen maar licht en fiscale 
hefboomeffecten zijn hoe dan ook meestal lager wanneer de 
economie zich nabij het punt van volledige werkgelegenheid 
bevindt. De financiële omstandigheden kunnen minder gunstig 
worden als de Fed blijft doorgaan met verstrakken. Andere 
interessante punten zijn dat de inflatieverwachtingen in de VS 
maar moeilijk stijgen, de Phillipscurve behoorlijk vlak is (wat 
betekent dat een lagere werkloosheid niet leidt tot scherpe 
opwaartse bewegingen) en dat er ook een bescheiden herstel 

Tekenen van sterke groei in de VS en elders 
hebben een einde gemaakt aan de bezorgdheid 
over de economie. In plaats daarvan is er 
een toenemende vrees voor economische 
oververhitting en als gevolg daarvan een scherpe 
verstrakking van het beleid. Twee andere 
zorgen zijn het handelsprotectionisme en het 
Amerikaanse begrotingstekort.

Figuur 1:  
Groeivooruitzichten voor 2018
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 22 maart 2018.  * 
De ASEAN 5 bestaat uit Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, 
Singapore en Thailand.

Ontwikkelde markten

Opkomende markten

2,6

2,3

2,3

2,3

1,3

2,7

1,5

1,5

7,5

6,5

5,4

2,0

2,2

VS

Eurozone

Duitsland

Frankrijk

Italië

Spanje

VK 

Japan

India

China

ASEAN 5*

Rusland

Brazilië 

Marketingdocument - Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor 
toekomstig rendement. Vooruitzichten zijn geen betrouwbare indicatie voor 
toekomstige prestaties. Het wordt de lezer aangeraden om de disclaimers 
en risicowaarschuwingen op het einde van dit document te raadplegen. 
Redactie afgesloten in april 2018.



CIO Insights
Macro-economie
10

lijkt te zijn in het aanbodpotentieel van de 
economie. Al bij al schatten we de kans 
van een dergelijke scherpe opwaartse 
beweging op slechts 15-20%.

Inflatie in de eurozone

In de eurozone lijkt de kans op een 
scherpe opwaartse beweging ook 
klein. Net als elders kunnen de hogere 
prijzen voor olie en basismetalen (door 
onvoldoende investeringen sinds 2007-
2008) tot hogere prijzen leiden. Maar in 
Europa kunnen hogere huizenprijzen, 
huurprijzen en bouwkosten ook een 
oorzaak zijn. Bij deze factoren duurt het 
echter langer voordat deze merkbaar zijn 
in de inflatie en ze kunnen sterk variëren 
tussen de verschillende landen in de regio. 
De loonkosten, die vooral in Duitsland 
beginnen te stijgen, zullen waarschijnlijk 
enige opwaartse druk op de inflatie 
uitoefenen. Op de middellange termijn 
kan de inflatie ook worden aangewakkerd 
door een hoge bezettingsgraad in de 

vier grote economieën van de eurozone. 
Over het algemeen lijkt oververhitting 
in de eurozone en een paniekreactie 
van de ECB in het komende jaar niet 
waarschijnlijk.

Japans beleid

Over gegevens uit Japan wordt minder 
gesproken, maar de cijfers blijven sterk, 
met positieve cijfers voor de kwartaalgroei 
van het BBP en een stijging van het 
inkomen en de uitgaven van huishoudens. 
In de afgelopen kwartalen is het 
wereldwijde handelsklimaat voor Japan 
positief geweest, hoewel structurele 
problemen aanhouden en de inflatie ruim 
onder het doel van 2% blijft. Dit ondanks 
de gunstige invloed van een zwakkere 
Japanse yen en grondstofprijzen. De 
herbenoeming van Kuroda voor een 
volgende termijn betekent dat het huidige 
monetaire beleid waarschijnlijk zal worden 
voortgezet.

Figuur 2:  
Loonkosten in de VS stijgen
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 9 maart 2018.

ECI-loonkosten (particuliere sector, 
uitgezonderd bonussen)

AHE (volledige particuliere 
sector)

Loontracker van Atlanta Fed

Schuldafbouw in China

We verwachten nog steeds een 
geleidelijke, beheerste vertraging 
van de Chinese groei. De centrale 
bank van China voert sinds het begin 
van 2017 een verstrakkend monetair 
beleid en de wijdverspreide afbouw 
van schuld wordt voortgezet. De 
hervorming van staatsbedrijven werd 
versterkt en het financiële kader zal 
naar verwachting worden vervolledigd 
met nieuwe regelgeving. Ondanks 
deze beleidsverandering zijn de totale 
investeringen in de afgelopen maanden 
relatief stabiel gebleven en was de 
particuliere consumptie sterk. 
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Te onthouden:  
Macro-economie

 o Groeimomentum lijkt sterk, 
vooral in de VS.

 o Kijk uit voor inflatie, hoewel die 
vermoedelijk niet te snel zal 
stijgen.

 o Een goed beheerde Chinese 
groeivertraging is waarschijnlijk. 

Twee zorgen

Wereldhandel onder vuur

Donkere wolken houden onder andere 
zorgen over handelsoorlogen en het 
Amerikaanse begrotingstekort in. 
Wat de internationale handel betreft, 
hebben recente stappen van de VS 
om de importtarieven op staal en 
aluminium te verhogen opnieuw 
geleid tot angst dat we slechts enkele 
stappen verwijderd zijn van een reeks 
schadelijke bilaterale handelsoorlogen. 
De huidige situatie is niet slecht: de 
wereldwijde handel is in het afgelopen 
jaar sterk toegenomen en enkele 
nieuwe bilaterale handelsakkoorden 
zijn bijna klaar (bijvoorbeeld tussen 
de EU en Japan). Tot nu toe hebben 
belangrijke handelsakkoorden of 
handelsorganisaties, zoals NAFTA 
en de WTO, de onrust zonder 
kleerscheuren overleefd. De 
Amerikaanse regering had echter al 
voor de laatste aankondiging laten 
blijken veranderingen te wensen door 
uit het Trans Pacific Partnership van 
11 landen te stappen en zich steeds 
meer te richten op heffingen tegen 
het dumpen van individuele producten 
(bijvoorbeeld zonnepanelen). Hierbij 
gaat het om heffingen die zonder 
goedkeuring van het congres 
ingevoerd konden worden.

Wat is de volgende stap? Volgens 
ons is het meest waarschijnlijke 
scenario dat de VS in de NAFTA en de 
WTO blijft en een handelsoorlog wil 
voorkomen. De VS profiteert namelijk 
van wereldwijde handel en goede 
relaties met China. De export van 
de VS naar China is met circa 500% 
gestegen sinds de toetreding van 
China tot de WTO in 2001. De export 
naar andere landen is met slechts 90% 

gestegen. Diverse grote Amerikaanse 
bedrijven verdienen meer op de 
Chinese markt dan op de binnenlandse 
markt en ook veel andere bedrijven 
verdienen een aanzienlijk deel van 
hun inkomsten in China. Indien de 
pogingen van China om een eventueel 
conflict te voorkomen niet slagen, kan 
dat leiden tot een nauwelijks verholen 
vergelding tegen deze bedrijven. De 
VS zal zich er ook van bewust zijn dat 
China een belangrijke koper is van 
Amerikaans schatkistpapier.

Amerikaans budget zwelt

We zullen het Amerikaanse 
begrotingstekort bespreken in een 
volgend hoofdstuk, "Vastrentende 
waarden en valuta's". Duidelijk is 
alvast dat de recente stijgingen 
van het tekort al waren begonnen 
voordat de huidige regering aantrad 
en gedeeltelijk te wijten zijn aan een 
combinatie van lichte versoepeling 
van uitgavenbeperking en op langere 
termijn de druk van rechten op 
uitkeringen en demografie. Niet 
alleen het kortetermijneffect van een 
hoger tekort op het marktsentiment 
is reden tot zorg, dat geldt ook voor 
het feit dat permanent veel lenen 
op lange termijn ten koste gaat van 
de beperkte hoeveelheid spaargeld, 
waardoor er minder beschikbaar is 
voor de financiering van productieve 
investeringen. Deze 'verdringing' 
zal uiteindelijk een negatief effect 
hebben op het groeipotentieel en de 
levensstandaarden op lange termijn.
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Bekijk in perspectief
Multi-asset

We komen uit een uitzonderlijke situatie 
waarin een eenvoudige gebalanceerde 
portefeuille (60% aandelen en 40% 
obligaties) bijna twee keer zoveel 
rendement opleverde dan het gemiddelde 
risicogewogen rendement sinds 1985. 
Maar de rendementen zullen vanaf nu 
waarschijnlijk afnemen, waardoor u 
mogelijk meer risico moet nemen om een 
acceptabel rendement te behalen. Zoals 
we eerder hebben opgemerkt, zal actief 
risicobeheer belangrijker worden wanneer 
een portefeuille een groter aandeel aan 
risicovolle activa omvat.

Het blijft echter belangrijk om alles in 
perspectief te plaatsen. Aandelenmarkten 
bieden mogelijk lagere winsten dan vorig 
jaar, maar onze prognoses voor de meeste 

Multi-asset portefeuilles moeten rekening houden met een hoger 
volatiliteitniveau dan het afgelopen jaar en waarschijnlijk ook met 
lagere rendementen. Het is echter belangrijk om hier met iets 
meer afstand naar te kijken en de huidige marktomstandigheden 
in een langere, historische context te beoordelen in plaats van ze 
te vergelijken met de recente, uitzonderlijke omstandigheden. Het 
klimaat blijft gunstig.

activaklassen vallen nog steeds binnen 
hun gemiddelde over de lange termijn.

En hoewel volatiliteit, rentevoeten en (in 
mindere mate) inflatie stijgen, zou het 
algemene klimaat gunstig moeten blijven 
voor risicovolle activa. Er vindt momenteel 
een gesynchroniseerde, wereldwijde groei 
plaats en er zijn maar erg weinig landen 
waar een recessie wordt verwacht.

De bedrijfswinsten nemen toe. Ondanks 
maatregelen van de centrale banken 
om een strakker beleid te gaan voeren, 
blijven de financiële omstandigheden over 
het algemeen gunstig. In werkelijkheid 
zijn de pieken in de volatiliteit van 
begin dit jaar een aanwijzing dat we 
terugkeren naar een klimaat met normale, 

Figuur 3: 
Afvlakking van Amerikaanse rendementscurve 2 jaar-10 jaar: nog een hele weg te gaan. 
Bron: Bloomberg, DWS, Deutsche Bank AG. Gegevens van februari 2018.
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Er blijven sterke argumenten voor aandelen 
binnen een multi-asset portefeuille
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middelhoge volatiliteit. Recente zorgen 
over specifieke kwesties, zoals een 
omgekeerde rentecurve, zijn waarschijnlijk 
overdreven: uit de geschiedenis blijkt 
dat een omgekeerde rentecurve niet 
ongebruikelijk is. Bovendien is er in de 
huidige situatie nog een hele weg te gaan 
voordat het zover is.

In een gunstig klimaat kan risico echter 
niet volledig worden uitgesloten. 
We weten dat correcties laat in de 
cyclus scherp, maar vaak van korte 
duur zijn. Door de terugkeer van de 
volatiliteit worden we eraan herinnerd 

kan hebben op de markten, evenals 
onzekerheid over de intenties van de 
Fed, gezien de nieuwe leiding en het feit 
dat FOMC-leden hun prognoses voor 
renteverhogingen opwaarts hebben 
bijgesteld. We adviseren een lagere 
weging van staatsobligaties binnen een 
gemengde portefeuille en voorzichtigheid 
voor high-yield obligaties. Investment-
grade obligaties zijn mogelijk iets 
interessanter dan high-yield obligaties, 
maar voor deze activaklasse zijn de 
verwachtingen vooral positief voor 
opkomende markten in sterke valuta's. 

Figuur 4: 
Asset-allocatie (balanced portefeuille,  
op 29 maart 2018)

Voetnoot: Asset allocatie op 29 maart 2018.  
1 Alternatieve investeringen zijn niet geschikt 
voor en mogelijk ook niet toegankelijk voor 
alle beleggers. Er zijn bepaalde restricties 
van toepassing. Bron: EMEA Regional 
Investment Committee, Deutsche Bank AG. 
Deze allocatie is mogelijk niet geschikt voor 
alle beleggers. Prestaties uit het verleden zijn 
geen garantie voor toekomstig rendement. Er 
kan niet verzekerd worden dat een vooruitzicht, 
beleggingsdoelstelling en/of verwacht 
rendement wordt bereikt. Allocaties kunnen 
zomaar gewijzigd worden. De vooruitzichten zijn 
gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, 
meningen en hypothetische modellen, die 
uiteindelijk niet correct zouden kunnen zijn. 
Bij beleggen hoort risico. De waarde van uw 
belegging kan zowel dalen als stijgen en uw 
kapitaal is niet steeds beschermd. Het zou 
kunnen dat u uw oorspronkelijk ingelegde 
bedrag niet te allen tijde terugkrijgt. Het wordt 
de lezer aangeraden om de disclaimers en 
risicowaarschuwingen op het einde van dit 
document te raadplegen.
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dat omkeringen in de markt kunnen 
worden veroorzaakt door geopolitieke 
omstandigheden of bedrijfsnieuws, 
evenals door een strakker monetair beleid. 
Markten kunnen ook kwetsbaar zijn 
wanneer macro-economische gegevens of 
bedrijfswinsten niet voldoen aan de hoge 
verwachtingen.

Aandelen versus 
vastrentende waarden

Toch blijven er genoeg redenen om 
aandelen aan te houden in een multi-
asset portefeuille. De aanhoudende groei 
van het wereldwijde BBP en verdere 
stijgingen van bedrijfswinsten kunnen 
de angst over de stijgende volatiliteit 
verminderen. Waarderingen lijken in 
de meeste markten niet meer te hoog, 
maar nu de aandelenmarkten zich in een 
latere fase bevinden, duiden de modellen 
van onze aandelenanalisten op dalende 
koers-winstverhoudingen in de komende 
12 maanden. De verwachtingen van 
het totale 12-maandelijkse rendement 
liggen rond 8-12% voor de belangrijkste 
wereldwijde indexen, maar we verwachten 
wel tijdelijke dalingen en een hogere 
volatiliteit dan in 2017.

Op het gebied van vastrentende waarden 
zijn we van mening dat een hogere 
toekomstige inflatie een negatieve invloed 

Met betrekking tot gevoeligheid 
voor rentevoeten, hebben we onze 
kortetermijnvisie iets getemperd gezien 
de recente volatiliteit en de beweging van 
de  rendementen.

Aantrekkelijke alternatieven

We zijn over het algemeen neutraal over 
grondstoffen binnen de context van een 
gemengde portefeuille en verwachten dat 
eventuele stijgingen van de olieprijs niet 
van lange duur zullen zijn. Maar liquide 
alternatieven zijn mogelijk het overwegen 
waard: we zijn over het algemeen positief 
over equity long/short, discretionary 
macro, CTA en event-driven strategieën, 
gezien de hogere marktvolatiliteit binnen 
een klimaat dat mogelijk gunstiger 
is voor sommige niet-traditionele 
beleggingsstrategieën. 

We zijn neutraal over equity market 
neutral en credit, en negatief over 
distressed. 

Marketingdocument - Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Vooruitzichten zijn geen betrouwbare indicatie voor 
toekomstige prestaties. Het wordt de lezer aangeraden om de disclaimers en risicowaarschuwingen op het einde van dit document te raadplegen. Redactie 
afgesloten in april 2018.

Ontwikkelde markten

A
andelen O

pkom
ende markten

Vastrentende 

Va
st

re
nt

en
de

 
 O

pk
om

en
de

 m
ar

kt
en

C
as

h

Alte
rnatieven1

Gro

ndstoff
en

Aandelen

Vastrentende waard

en

waard

en S
ta

at
so

bl
ig

at
ie

s

waarden Krediet

Aandelen

V
as

tr
en

te
nd

e 
w

aa
rd

en



CIO Insights
Aandelen
14

Continuïteit met hogere 
volatiliteit

Aandelen

Ondanks de hogere volatiliteit zouden aandelenmarkten moeten 
stijgen. Ze worden gedreven door winstgroei en een sterke 
macro-economische omgeving. Op sectorniveau zijn we positief 
op financiële waarden en informatietechnologie.

Het eerste kwartaal van 2018 werd 
gekenmerkt door een langverwachte 
stijging van de volatiliteit. Beleggers 
verwachtten dit al gedurende het grootste 
deel van vorig jaar en het gebeurde in 
februari dan eindelijk toch als gevolg 
van een marktcorrectie. Deze daling 
vormde een tijdelijke correctie op een 
buitengewoon langdurige stijging van 
wereldwijde aandelenindexen, die de 
verwachtingen lange tijd heeft overtroffen. 
Sinds 2009 is de S&P 500-index veel 
sterker gegroeid dan het Amerikaanse 
Bruto Binnenlands Product (BBP).

De stierenmarkt in aandelen bevindt 
zich momenteel in het negende 
opvolgende jaar en zal, naar onze 
mening, voorlopig nog aanhouden. 
De aandelenkoersen zijn natuurlijk 
gestimuleerd door het extreem soepele 
monetaire beleid sinds 2008, maar dit 
beleid wordt nu geleidelijk strakker. 
Er zijn echter ook andere positieve 
factoren, waaronder de buitengewone 
prestaties van de technologiesector 
en stijgende bedrijfswinsten in de 
meeste sectoren, vooral in de cyclische 
sectoren. Een stijgende wereldwijde 

Figuur 5:
Correlatie van aandelensectoren met veranderingen in rente
Bron: DWS, FactSet, Deutsche Bank AG. Gegevens op 9 maart 2018. Gebaseerd op een correlatie van 3 jaar van relatief rendement versus MSCI AC 
World ten opzichte van de 10-jarige Amerikaanse rente op staatsobligaties.
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groei, een positief economisch sentiment 
en sterke bedrijfswinsten drijven de 
aandelenkoersen in ontwikkelde en 
opkomende markten in de eerste 
maanden van 2018 omhoog, zoals dat ook 
in 2017 het geval was.

Daarom beschouwen we de recente 
verkoopgolf als een laattijdige, technische 
reactie op de normalisering van de 
volatiliteit en de reële rente in de VS, en 
niet als het begin van een langdurige 
daling. Hoewel de waarderingen van 
Amerikaanse aandelen historisch gezien 
hoog zijn, zijn ze niet buitensporig in 
vergelijking met de obligatiekoersen. De 
Amerikaanse belastinghervormingen, 
waarvan de gevolgen al merkbaar zijn in 
een verhoogde prognose van de winst 
per aandeel, zullen naar verwachting 
gedurende het hele jaar tot hogere 
kapitaaluitgaven leiden. We bevinden 
ons in een lange economische cyclus 
met een nog steeds gunstige inflatie, die 
waarschijnlijk onder het niveau van de 
nominale BBP-groei blijft.

Renteverhogingen en 
Amerikaanse aandelen

We maken ons geen grote zorgen over de 
gevolgen van de verwachte stijging van 
de nominale rente, zolang de Fed met de 
renteverhogingen niet achterblijft (een 
waarschuwingssignaal dat dit het geval 
is, zou een inversie van de Amerikaanse 
rentecurve kunnen zijn, d.w.z. zolang de 
rente op 2-jaar obligaties niet hoger is dan 
de rente op 10-jaar obligaties). Hogere 
rendementen op obligaties vormen op 
zich geen bedreiging voor aandelen, zelfs 
niet als de opbrengsten hoger zijn dan 
dividenden. Dit is geen ongebruikelijk 
scenario. De geschiedenis leert ons dat 
een hogere reële rente tot op zekere 
hoogte kan leiden tot hogere koers-/
winstverhoudingen op aandelen. Op 
wereldwijd niveau kunnen verschillende 
aandelensectoren echter verschillende 
correlaties hebben met rentevoeten, zoals 
getoond in Figuur 5. We verwachten 
dat de volgende beweging van 5% in 
Amerikaanse aandelen een beweging 
omhoog zal zijn en we blijven op lange 
termijn positief. Verder verwachten we 
over de komende 12 maanden normale 
totale rendementen.

Winst per aandeel in 
Azië zou in 2018 minder 
afhankelijk moeten zijn 
van technologie.

Figuur 6: 
Aandelenmarkten vooruitzichten en jaarprestatie van de index per regio
Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank Wealth Management. Gegevens op 11 april 2018; 
Vooruitzichten op 12 april 2018. Alle rendementen zijn vanaf het jaarbegin.
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de dreiging van protectionistische 
maatregelen door de VS. Opkomende 
markten in Azië hebben lang geprofiteerd 
van een sterke technologiesector, maar 
we verwachten dat de winstgroei per 
aandeel in de regio in 2018 minder 
afhankelijk zal zijn van technologie en 
in het algemeen een bredere basis zal 
hebben, waardoor er een meer gevarieerd 
en dus stabieler economisch fundament 
ontstaat. De winstgroei in 2018 in de regio 
zal naar verwachting bemoedigend zijn, 
met +20% voor de MSCI EM-index, tegen 
27% in 2017. Geopolitieke spanningen en 
een sterkere Amerikaanse dollar kunnen 
echter nadelig zijn voor lokale valuta's.

We hebben ook onze koersdoelen voor 
Latijns-Amerika omhoog bijgesteld. Deze 
waren het afgelopen jaar lager dan die 
van andere opkomende markten, zoals 
Zuidoost-Azië.

Overzicht per sector

Wat sectoren betreft, zijn we positief 
over financiële dienstverlening, 
informatietechnologie en basismaterialen. 
Financiële instellingen zullen naar 
verwachting profiteren van een omslag in 
de Amerikaanse belastingcyclus, stijgende 
dividenden, de terugkoop van aandelen en 
een goede kostenbeheersing. Voorlopig 
is het klimaat van lage rendementen 
echter nog steeds van invloed op 
de marges en beleggingsinkomsten 
buiten de VS. Daarnaast kan de 
wetgeving zorgen voor donkere 
wolken. Informatietechnologie zal naar 
verwachting kunnen blijven profiteren 
van een aanhoudend groeipotentieel als 
gevolg van innovatie en disruptie, en ook 
van sterke balansen en sterke cashflows. 
De basismaterialensector kan  profiteren 
van een gelijkmatige wereldwijde groei; in 
sommige subsectoren vinden veel fusies 
en overnames plaats.

We zijn neutraal over duurzame en niet-
duurzame consumptiegoederen, energie, 
gezondheidszorg en de industrie. We 
zijn negatief over telecommunicatie en 
nutsbedrijven.

Voor Europese aandelen is onze 
verwachting vergelijkbaar. Door sterke 
fundamentals in de hele eurozone en 
aanhoudende winstgroei kan de recente 
marktcorrectie beschouwd worden als 
een koopkans, ook al is de euro de laatste 
tijd sterk. Vooral Duitse aandelen lijken 
aantrekkelijk gewaardeerd, aangezien 
de Duitse export zich op recordhoogte 
bevindt, het monetaire beleid in de 
eurozone soepel blijft en bedrijfswinsten 
stijgen. Aan de andere kant zullen Duitse 
bedrijven last hebben van een verder 
dalende Amerikaanse dollar en mogelijke 
handelsbelemmeringen.

Normalisering in Japan?

In Japan gaat het rendement op 
aandelen eindelijk gelijklopen met 
aandelen uit andere delen van de 
wereld, waardoor er meteen wordt 
gesproken over normalisering van de 
Japanse aandelenmarkt. De koers-/
winstverhoudingen van Japanse 
aandelen lagen lange tijd ruim boven de 
wereldwijde gemiddelden, maar dalen nu 
tot het niveau van vergelijkbare bedrijven 
wereldwijd. We hebben recent een groot 
aantal positieve bijstellingen van de 
winst per aandeel gezien, ondanks een 
hogere yen. De macro-economische 
fundamentals zijn sterk, maar 
handelsfricties vormen een potentieel 
risico. De arbeidsmarkt is erg krap, 
waardoor het consumentenvertrouwen 
en de consumptie stijgen, terwijl het 
monetaire beleid waarschijnlijk soepel zal 
blijven, vooral na de herbenoeming van 
Kuroda als president van de centrale bank 
van Japan.

Azië, uitgezonderd Japan

Azië, uitgezonderd Japan, blijft een van 
onze favoriete aandelenmarkten. Macro-
economische fundamentals zijn sterk en 
de export groeit flink. Een interessante 
ontwikkeling is dat de handel binnen Azië 
een belangrijker deel gaat uitmaken van 
de export van Aziatische landen. Dit zal 
de directe afhankelijkheid van de regio 
van ontwikkelde markten verminderen, 
een bijzonder positief aspect gezien 

Te onthouden:  
Aandelen

 o De recente correctie is niet het 
begin van een structurele daling.

 o Sterke economische 
fundamentals en winstgroei 
creëren ruimte voor winsten.

 o Risico's bevatten onder 
andere handelsconflicten en 
dollarbewegingen.
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Langzaam en moeizaam 
omhoog

Vastrentende waarden en valuta's

Het is zeker dat de Fed de rente verder zal verhogen en de ECB 
zal gaan zinspelen op een normalisering van het beleid. Door 
de recente toename van spreads zijn de waarderingen van 
bedrijfsobligaties aantrekkelijker of zelfs goedkoop geworden. 
Er zijn meer redenen om een sterkere Amerikaanse dollar te 
verwachten dan dat er waargenomen verzwakkingsfactoren zijn.

VS: de rente stijgt, let op 
het begrotingstekort

Zoals door velen werd verwacht, 
heeft de Fed tijdens de vergadering 
van maart 2018 de rente verder 
verhoogd, en we verwachten voor 
dit jaar nog twee verhogingen. Het 
proces van “normaliseren” zal dus naar 
verwachting doorgaan, in een gestaag 
maar geen overhaast tempo. In de 
aanloop naar het Fed-besluit zagen 
we al een aanzienlijke toename in het 
aanbod van schatkistpapier, waardoor 
de rendementen van kortlopend 
schatkistpapier stegen. De LIBOR-rente 

op 3 maanden is begin maart gestegen 
naar het hoogste niveau sinds 2008, 
vóór het faillissement van Lehman. 
Hogere rendementen van kortlopend 
schatkistpapier hebben ook geleid tot 
een daling van de repo-overeenkomsten 
van de Fed tot het laagste niveau sinds 
de start van het programma in 2013. 
Voor de rest van het jaar wordt meer van 
hetzelfde verwacht: een hoger aanbod van 
schatkistpapier (+ USD 400 miljard voor 
het hele jaar) zal waarschijnlijk leiden tot 
hogere rendementen en dit zal ten koste 
gaan van de bedrijfsfinancieringen.

Wat kan de verwachte beperkte stijging 

Figuur 7:
Begrotingstekort van VS loopt niet meer synchroon met de economische cyclus
Bron: U.S. Bureau of Economic Analysis, U.S. Treasury, DWS, Deutsche Bank AG. Gegevens op maart 2018. 

Renteverwachtingen 
voor 2019 vastleggen 
is vooral voor de ECB 
belangrijk
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van het rendement op Amerikaans 
schatkistpapier verstoren? We verwachten 
dat het rendement op Amerikaans 
schatkistpapier in maart 2019 op 3,25% 
zal liggen, vlak boven het huidige niveau. 
Een bezorgdheid is het begrotingstekort 
van de VS. De prognose is dat het tekort 
over het boekjaar 2019 5,5% zal bereiken 
en de schuld zal naar verwachting 97% 
van het BBP zijn, wat zeer ongebruikelijk 
is op dit punt in de economische 
cyclus. Dit blijkt uit Figuur 7, waarin het 
werkloosheidscijfer als proxy-indicator 
wordt gebruikt. Het is mogelijk dat de 
Republikeinen uit angst voor verlies 
tijdens de tussentijdse verkiezingen een 
omvangrijk infrastructuurplan zullen 
voorstellen, waardoor het tekort nog 
verder zal oplopen. Een vuistregel is dat 
voor elke procent stijging van het tekort, 
de 10-jaar obligaties met 10 basispunten 
stijgen. Een toename van de uitgifte van 
obligaties door Amerikaanse bedrijven 
vóór september 2018 zou ook kunnen 
leiden tot verdringingseffecten, waardoor 
de obligatiemarkten nog verder verstoord 
raken.

Eurozone: woorden zullen 
uiteindelijk worden gevolgd 
door daden 

In de eurozone is het nog steeds een 
kwestie van woorden en geen daden. 
Onder invloed van goede economische 
cijfers wordt er iets stevigere taal gebruikt. 
De ECB heeft zich al geëngageerd voor 
de beëindiging van de kwantitatieve 
versoepeling (QE) en we verwachten in 
juni een aankondiging over vermindering 
in september en beëindiging van 
het programma in december 2018. 
Communicatie zal echter een probleem 
blijven. Vermoedelijk zal de ECB 
minder spreken over kwantitatieve 
versoepeling en meer over rentevoeten 
om zo te proberen het herstel van de 
inflatie te stimuleren. Het verankeren 
van de renteverwachtingen voor 2019 
is vooral belangrijk als op die manier 
volatiliteit kan worden vermeden. De 
belangrijkste nadruk zal liggen op de 
volgorde: de markten geruststellen 
dat renteverhogingen pas ruim na 
de beëindiging van de QE zullen 
plaatsvinden. De continue nadruk van 
de ECB op het herinvesteringsbeleid 
is ook gericht op het temperen van de 

verwachtingen over renteverhogingen. 
We verwachten pas een eerste verhoging 
van de depositorente van de ECB 
in het voorjaar van 2019, waardoor 
het verschil tussen depositorente en 
herfinancieringsrente kleiner wordt.

In Japan betekent de herbenoeming van 
Kuroda als voorzitter van de centrale 
bank van Japan (samen met nieuwe 
vicevoorzitters, aanhangers van een 
soepel monetair beleid) dat het huidige 
monetaire beleid waarschijnlijk zal worden 
voortgezet tot volgend jaar. Dit omvat 
het voortdurend bijstellen van de markt 
door het aanpassen van de maandelijkse 
aankoopbedragen en een onbeperkt 
aankoopaanbod tegen vaste koersen. 
De centrale bank van Japan heeft ervoor 
gekozen de maandelijkse aankoopdoelen 
van JPY 80.000 miljard te behouden, 
ook al zijn de werkelijke aankopen hier 
recent ruim onder gebleven, waardoor 
een hoge mate van flexibiliteit behouden 
kan worden. De kerninflatie stijgt echter 
(vanaf lage niveaus) en een onverwacht 
scherpe stijging van de Japanse yen (of 
snelle renteverhogingen elders) zou ertoe 
kunnen leiden dat de centrale bank van 
Japan eerder dan verwacht in actie komt.

Bedrijfskredieten

Door de recente toename van de spreads 
op bedrijfskredieten zijn waarderingen 
aantrekkelijker geworden, maar nog 
niet goedkoop. De onderliggende 
fundamentele cijfers zijn nog steeds 
goed en tijdelijke perioden van zwakte 
kunnen aankoopopportuniteiten bieden. 
Bij een erg lage liquiditeit kunnen de 
markten echter snel keren (zoals in 
februari is gebleken). Enige volatiliteit 
lijkt ook waarschijnlijk, vooral op de 
risicogevoeligere beleggersmarkt van de 
VS. We zijn nog steeds van mening dat 
de spreads op zowel de Amerikaanse 
als Europese markt gedurende dit jaar 
de laagste niveaus sinds de wereldwijde 
financiële crisis zullen bereiken.

De falingsratio voor Amerikaanse 
High Yield obligaties zal in 2018 naar 
verwachting 2,3% zijn; de Europese 
ratio blijft onder dit niveau. Dekking en 
call-bescherming rond nieuwe uitgiften 
zijn echter aanzienlijk verslechterd en 
we adviseren om op te letten bij nieuwe 
uitgiften waarbij de emittent mogelijk de 

waarde voor aandeelhouders wil verhogen 
ten koste van obligatiehouders, of waarbij 
volgens de structuren of overeenkomsten 
het uitgeven van 'priming' schulden (dit 
is nieuwe schulden prioriteit geven t.o.v. 
bestaande schulden) is toegestaan.

Opkomende markten hebben de 
wereldwijde onzekerheid beter doorstaan 
dan enkele jaren geleden had kunnen 
worden verwacht, en bieden dus 
verschillende mogelijkheden, ondanks 
de huidige populariteit. Economische 
indicatoren zullen een stimulerende 
werking hebben, net zoals hogere 
grondstofprijzen. Het aanbod is echter 
een mogelijk probleem, bijvoorbeeld in 
China.
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Redenen voor een 
zwakkere Amerikaanse 
dollar

“Dubbel tekort” in VS (begrotingstekort 
en tekort op lopende rekening)

Gesynchroniseerde wereldwijde groei 
zou moeten leiden tot convergentie van 
beleid

Centrale banken spreiden en doen 
Amerikaanse dollar van de hand

China verkoopt Amerikaans 
schatkistpapier

Fed is mogelijk dicht bij het einde van de 
beleidscyclus

Trump-risicopremie en zorgen over 
handelsoorlog

VS streeft actief naar zwakkere dollar

De Amerikaanse economie is al sterk

Belastinghervormingen stimuleren 
verdere groei

Carry (3% is ingeprijsd over 1 jaar)

Huidige marktpositie

Technische marktindicatoren over 1 jaar 
wijzen op een beperking van de stijging 
van de euro

Andere centrale banken zijn steeds meer 
verontrust over het Amerikaanse beleid, 
gericht op het verzwakken van de dollar

Redenen voor een 
sterkere Amerikaanse 
dollar

De Amerikaanse dollar:
zijn tijd komt nog

De Amerikaanse dollar is het afgelopen jaar 
hardnekkig zwak gebleven, ondanks een 
sterke Amerikaanse economie, waardoor 
de kans op verdere verstrakking van het 
monetaire beleid is gestegen. Waardoor 
wordt de munt nu echt beïnvloed? Als 
we het van een afstand bekijken, zien 
we zes waargenomen factoren die 
zouden moeten leiden tot een sterkere 
Amerikaanse dollar en zeven factoren voor 
een zwakkere dollar (Figuur 8). Maar de 
perceptie komt mogelijk niet overeen met 
de werkelijkheid. Als we de waargenomen 
redenen voor een zwakkere Amerikaanse 
dollar bekijken, blijkt uit de geschiedenis 
dat het Amerikaanse 'dubbele tekort' 
alleen slecht is voor de Amerikaanse 
dollar wanneer de tekorten zeer ernstig 
worden (zoals in 1980-85). Het argument 
van gesynchroniseerde wereldwijde groei 
klinkt als een overtuigende verklaring 
voor de zwakke Amerikaanse dollar 
ten opzichte van opkomende markten, 
aangezien deze in hoge mate afhankelijk 
zijn van de wereldwijde groeicyclus. Het 
is echter geen verklaring voor de zwakte 
van de Amerikaanse dollar ten opzichte 
van valuta's van ontwikkelde markten 
met lagere rendementen. We hebben 
geen sterke bewijzen dat centrale banken 
of China Amerikaanse activa verkopen. 
Forward curves wijzen niet op een piek 
in de Amerikaanse rentevoeten. Over 
het geheel genomen lijken de redenen 
voor een zwakke Amerikaanse dollar 
overdreven. We verwachten later dit jaar 
een stijging van de munt, met een EUR/
USD-koers van 1,15 in maart 2019.

Figuur 8:
Positieve en negatieve invloeden op de dollar
Bron: DWS, Deutsche Bank AG. Gegevens op maart 2018.

Te onthouden: Vastrentende waarden en valuta's 

 o Beperkte rentestijging in de VS verwacht, maar gevaar voor budgetontsporing 
blijft. 

 o Schuldpapier uit de groeilanden biedt nog steeds kansen.

 o Een dollarstijging wordt later dit jaar verwacht.
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Macro-economische vooruitzichten
Deutsche Bank

DB 2018 Vooruitzichten DB 2019 Vooruitzichten

BBP groei (%)

VS*  2,6  2,5

Eurozone (waarvan)  2,3  1,9

Duitsland  2.3  1,8

Frankrijk  2,3  2,0

Italië  1,3  1,1

VK  1,5  1,6

Japan  1,5  1,0

China  6,5  6,3

India  7,5  8,0

Rusland  2,0  1,8

Brazilië  2,2  2,5

Wereld  3,9  3,9

Consumptieprijs inflatie (%)

VS*  1,9  2,0

Eurozone  1,5  1,7

VK  2,7  2,1

Japan  1,0  1,4

China  2,0  2,2

Saldo van lopende rekening (% van BBP)

VS –2,8 –3,0

Eurozone  3,0  2,9

VK –4,0 –4,0

Japan  3,8  3,8

China  1,5  1,2

Fiscale balans (% van BBP)

VS –4,1 –4,7

Eurozone –0,9 –0,8

VK –2,5 –2,7

Japan –4,0 –3,8

China –3,5 –3,2



V = Vooruitzichten. Gelieve voor meer informatie de risicowaarschuwingen te raadplegen. De vooruitzichten zijn gebaseerd op veronderstellingen, 
schattingen, meningen en hypothetische modellen, die uiteindelijk niet correct zouden kunnen zijn. Er kan niet worden verzekerd dat vooruitzichten of 
doelstellingen effectief worden bereikt. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement.  
Bron: Deustche Bank AG, op april 2018.
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Vooruitzichten activaklassen
Deutsche Bank

Officiële koersen Einde maart 2019 (V)
Referentierentevoeten
VS Fed fund rates  2,25-2,50%
Eurozone Refi rate  0%
VK Repo rate  1,0%
Japan Overnight call rate  0%
FX
EUR vs USD EUR/USD  1,15
USD vs JPY USD/JPY  112
EUR vs JPY EUR/JPY  129
EUR vs GBP EUR/GBP  0,90
GBP vs USD GBP/USD  1,28
USD vs CNY USD/CNY  6,5

Market Index Einde maart 2019 (V)
Aandelen
VS S&P 500  2.850
Duitsland DAX  13.500
Eurozone Eurostoxx 50  3.640
Europa Stoxx 600  390
Japan MSCI Japan  1.080
Zwitserland SMI  9.100
VK FTSE 100  7.200
Opkomende markten MSCI EM  1.280
Azië ex Japan MSCI Asia ex Japan  790
Latam MSCI Latam  3.200
Grondstoffen
Goud Gold spot  1.290
Olie WTI spot  60
Vastrentend
VS
Amerikaanse Treasury op 2 jaar U.S. 2yr yield  2,80%
Amerikaanse Treasury op 10 jaar U.S. 10yr yield  3,25%
Amerikaanse Treasury op 30 jaar U.S. 30yr yield  3,45%
Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties BarCap U.S. Credit  80bp
Amerikaanse  high yield obligaties Barclays U.S. HY  350bp
Europa
Duitse staatsobligatie op 2 jaar (Schatz) GER 2y yield –0,10%
Duitse staatsobligatie op 10 jaar (Bund) GER 10y yield  1,00%
Duitse staatsobligatie op 30 jaar (Bund) GER 30y yield  1,60%
Engelse staatsobligatie op 10 jaar (Gilt) UK 10y yield  1,75%
Investment grade bedrijfsobligaties in EUR iBoxx Eur Corp all  75bp
High Yield obligaties in EUR ML Eur Non-Fin HY Constr. Index  260bp
Asia Pacific
Japanse staatsobligatie op 2 jaar JPN 2y yield –0,10%
Japanse staatsobligatie op 10 jaar JPN 10y yield  0,10%
Obligaties in Azië JACI Index  225bp
Global
Staatsobligaties uit de groeilanden EMBIG Div  285bp
Bedrijfsobligaties uit de groeilanden CEMBI  270bp



De Bank of Japan (BoJ) is de centrale bank van Japan.

Converteerbare obligaties zijn obligaties die kunnen worden 
omgezet in aandelen van het uitgevende bedrijf.

Correlatie is een statistische meting van hoe twee effecten (of 
andere variabelen) veranderen ten opzichte van elkaar.

Credit is een strategie die is gericht is op het profiteren van 
kansen binnen verschillende typen kredieten van dezelfde 
emittent of tussen kredieten van dezelfde kwaliteit, maar van 
verschillende uitgevers.

Cyclische aandelen worden beïnvloed door de bedrijfscyclus en 
zijn aandelen van bedrijven die goederen en diensten leveren die 
als doel geen primaire levensbehoeften hebben.

Discretionary macro-strategieën proberen te profiteren van 
macro-economische, beleids- of politieke veranderingen. 

Distressed is een strategie die is gericht op effecten van 
entiteiten die op de rand van faillissement staan of die andere 
typen vaneen van een andere vorm van zakelijke tegenspoed 
ondervinden.

Equity long/short is een strategie die is gericht op het innemen 
van long-posities in effecten waarvan de koers naar verwachting 
zal stijgen, en het innemen van short-posities in effecten waarvan 
de koers naar verwachting zal dalen.

Equity market neutral is een strategie die is gericht op het 
profiteren van kansen binnen een marktsector, geografisch 
gebied of andere categorisering.

De Energy Information Administration (EIA) is een onderdeel van 
het Amerikaanse Ministerie van Energie en een agentschap van 
het Amerikaanse Federale bureau voor de statistiek.

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank voor de 
eurozone.

Event-driven hedgefondsstrategieën zijn gericht op het profiteren 
van specifieke bedrijfsgebeurtenissen (bijv. fusies)

De Federal Reserve is de centrale bank van de Verenigde Staten.

Het Federal Open Market Committee (FOMC) van de Fed komt 
bijeen om het beleid inzake rentevoeten te bepalen.

Bruto binnenlands product (bbp) is de monetaire waarde van alle 
eindproducten en diensten die in een bepaalde periode binnen de 
landsgrenzen worden geproduceerd.

Hybride obligaties omvatten obligaties waaraan een reeks 
voorwaarden zijn verbonden (waaronder mogelijke opschorting 
van toekomstige rentebetalingen) en die een lagere waardering 
hebben omwille van insolventieredenen.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) is een benchmark 
rentetarief dat enkele van de grootste banken ter wereld elkaar 
aanrekenen voor kortlopende leningen en dat fungeert als eerste 
stap voor het berekenen van de rentevoeten op verschillende 
leningen wereldwijd.

Long-posities in een actief worden aangegaan wanneer wordt 
verwacht dat de koers zal stijgen.

Millennials is een term waarmee wordt verwezen naar personen 
die zijn geboren in de jaren 1980 en 1990, maar deze definitie kan 
variëren.

De Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) is in 
1994 in werking getreden en omvat de Verenigde Staten, Mexico 
en Canada.

De Phillipscurve is een omgekeerde relatie tussen 
werkloosheidscijfers en de stijging van prijzen of lonen.

Kwantitatieve versoepeling (Quantitative easing, QE) is een 
onconventioneel monetair beleidsinstrument waarmee een 
centrale bank een breed opgezette aankoop van activa uitvoert.  

Trans Pacific Partnership (TPP) is een geplande 
handelsovereenkomst tussen 12 landen rond de Stille Oceaan.

Amerikaans schatkistpapier zijn obligaties die uitgegeven zijn 
door de Amerikaanse overheid.

Waardering is een meting waarmee wordt geprobeerd de 
aantrekkelijkheid van activa uit te drukken, bijvoorbeeld door te 
kijken naar de aandelenkoers van een bedrijf in verhouding tot de 
bedrijfswinst.

Verdringing is de vervanging van de ene vorm van economische 
activiteit door een andere.

Volatiliteit is de mate van variatie van een reeks handelsprijzen in 
de tijd.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is een organisatie tussen 
verschillende regeringen die werd opgericht in 1995 en die een 
raamwerk biedt voor handelsovereenkomsten.
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een transactie af te sluiten of om onderzoek, beleggingsonderzoek of beleggingsaanbevelingen te verrichten, in welke jurisdictie dan ook. Alle informatie in dit document is 
bedoeld om in zijn geheel te worden beoordeeld.

Als een bepaling uit deze exoneratieverklaring (disclaimer) niet afdwingbaar wordt geacht door enige bevoegde gerechtelijke instantie, dan blijven de overige bepalingen 
onverminderd van kracht en van toepassing. Dit document is opgesteld als een algemeen commentaar op de markt, zonder daarbij rekening te houden met de 
beleggingsbehoeften, de doelstellingen of de financiële omstandigheden van enige belegger. Beleggingen zijn onderhevig aan generieke marktrisico’s die voortvloeien uit of 
specifiek zijn voor het instrument of die verbonden zijn aan de desbetreffende uitgevende instelling. Mochten deze risico’s zich verwezenlijken, dan kunnen beleggers verlies 
lijden, inclusief (maar niet beperkt tot) het verlies van het volledige belegde kapitaal. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en u krijgt mogelijk het op 
enig moment door u belegde bedrag niet terug. Dit document geeft noch alle (directe en indirecte) risico’s aan noch andere overwegingen die voor een belegger van belang 
kunnen zijn bij het nemen van een beleggingsbeslissing.

Dit document en alle in dit document opgenomen informatie worden verstrekt ‘in de staat waarin deze zich momenteel bevinden’ en ‘zoals beschikbaar’. Deutsche Bank geeft 
geen garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot enige verklaring of informatie die hierin staat of in verband met dit document. Alle meningen, marktprijzen, 
schattingen, toekomstgerichte uitspraken, hypothetische verklaringen, verwachte rendementen of overige meningen die tot de hierin vervatte financiële conclusies leiden, 
weerspiegelen het subjectieve oordeel van Deutsche Bank op de datum van dit document. Zonder daartoe te zijn beperkt, geeft Deutsche Bank geen garantie voor de 
nauwkeurigheid, deugdelijkheid, volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of beschikbaarheid van dit document of van enige informatie in dit document en Deutsche Bank 
wijst met nadruk de verantwoordelijkheid af voor fouten of onvolkomenheden hierin. Toekomstgerichte verklaringen berusten voor een aanzienlijk deel op subjectieve 
oordelen en analyses; veranderingen daarin en/of het in aanmerking nemen van andere of aanvullende factoren kan een wezenlijke impact hebben op de aangegeven 
resultaten. Werkelijke resultaten kunnen daarom aanzienlijk afwijken van de hierin vervatte resultaten.

Deutsche Bank aanvaardt geen enkele verplichting om de informatie in dit document bij te werken of beleggers te informeren over de beschikbaarheid van bijgewerkte 
informatie. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd, is gebaseerd op een aantal veronderstellingen die niet geldig kunnen blijken te zijn, 
en kan afwijken van conclusies die door andere afdelingen binnen Deutsche Bank zijn geformuleerd. Hoewel de informatie in dit document met de nodige zorgvuldigheid 
is samengesteld door Deutsche Bank en hoewel ze afgeleid is uit bronnen die Deutsche Bank als betrouwbaar en geloofwaardig acht, kan Deutsche Bank niet garanderen 
of waarborgen dat de informatie volledig, juist of accuraat is en dient daarop als zodanig niet te worden vertrouwd. Dit document kan voor uw gemak verwijzingen bevatten 
naar websites en overige externe bronnen. Deutsche Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud en hun inhoud maakt geen deel uit van dit document. Het 
openen van externe bronnen geschiedt op eigen risico.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers met of zonder de hulp van een beleggingsadviseur te overwegen of de door Deutsche Bank omschreven of 
aangedragen beleggingen en strategieën stroken met hun beleggingsbehoeften, doelstellingen, financiële omstandigheden en de specifieke kenmerken van het instrument. 
Bij het nemen van een beleggingsbeslissing mogen potentiële beleggers niet vertrouwen op dit document, maar alleen op de inhoud van de definitieve documenten waarmee 
de belegging wordt aangeboden. 

Als wereldwijde aanbieder van financiële diensten heeft Deutsche Bank nu en dan te maken met daadwerkelijke of mogelijke belangenconflicten. Het beleid van Deutsche 
Bank is gericht op het nemen van alle noodzakelijke stappen om doeltreffende organisatorische en administratieve maatregelen te treffen en te handhaven teneinde 
dergelijke conflicten te herkennen en te beheersen. Het is de verantwoordelijkheid van het senior management van Deutsche Bank om ervoor te zorgen dat de systemen, de 
controles en de procedures van Deutsche Bank gevallen van belangenconflicten kunnen herkennen en beheersen.

Deutsche Bank verleent geen belastingadvies of juridisch advies, in het algemeen noch in dit document, en niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een 
beleggingsadvies van Deutsche Bank aan enig persoon. Beleggers dienen advies in te winnen van hun belastingadviseurs, juristen en beleggingsadviseurs bij het overwegen 
van de door Deutsche Bank omschreven beleggingen en strategieën. Tenzij in een specifiek geval anders is bepaald, zijn beleggingsinstrumenten niet verzekerd door enige 
overheidsinstantie, vallen zij niet onder depositogarantiestelsels en worden zij niet gegarandeerd, ook niet door Deutsche Bank. 

Dit document mag niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Deutsche Bank. Deutsche Bank verbiedt uitdrukkelijk de 
verspreiding en de overdracht van dit materiaal aan derden. Deutsche Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik of de verspreiding van 
dit materiaal of uit handelingen of beslissingen die de belegger heeft uitgevoerd of genomen of in de toekomst zal uitvoeren of nemen met betrekking tot in dit document 
vermelde beleggingen. 

De wijze van verspreiding en verdeling van dit document kan bij wet of besluit worden beperkt in bepaalde landen, onder andere de Verenigde Staten. Dit document is niet 
bestemd voor of bedoeld om verspreid of gebruikt te worden door een persoon of entiteit die een burger of inwoner is van of gevestigd is in een plaats, een provincie, een 
land of elke andere jurisdictie waar een dergelijke verspreiding, openbaarmaking, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of die Deutsche 
Bank zou onderwerpen aan een registratie- of vergunningplicht binnen een dergelijke jurisdictie waaraan op dit moment niet wordt voldaan. Personen in wiens bezit dit 
document komt, zijn gehouden zichzelf te informeren over dergelijke beperkingen en deze vervolgens na te leven. 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document houdt enige verantwoordelijkheid, garantie of voorspelling in ten aanzien 
van toekomstige resultaten. Meer informatie is beschikbaar op verzoek van de belegger.

Koninkrijk België 
Dit document is verdeeld in België door Deutsche Bank AG via haar Brusselse vestiging. Deutsche Bank AG is een naamloze vennootschap (‘Aktiengesellschaft’) naar het 
recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met een vergunning voor het uitvoeren van bankzaken en het bieden van financiële diensten onder het toezicht en de controle van de 
Europese Centrale Bank (‘ECB’) en van de Duitse toezichthouder voor de financiële markten (‘Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht’ of ‘BaFin’). De firma Deutsche 
Bank AG, Vestiging van Brussel, heeft als maatschappelijke zetel Marnixlaan 13-15, B-1000 Brussel, en is in het RPR Brussel ingeschreven onder het Btw-nummer BE 
0418.371.094. Overige informatie is beschikbaar op verzoek en te raadplegen via www.deutschebank.be.
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