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Het einde van de monetaire magie? 



Meer dan tien jaar geleden zijn de centrale banken begonnen met een 
zeer onconventioneel monetair beleid - in het algemeen aangeduid als 
’quantitative easing’ of ‘monetaire versoepeling’. Het maakte de langste 
economische opleving in de geschiedenis van de VS mogelijk. Maar kan 
deze monetaire ’magie‘ blijven werken?
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Naarmate we het jaar 2020 ingaan, lijkt de kracht van een extra versoepeling van het monetair 
beleid te vervagen, maar een alternatief is nog niet gevonden. De groeiende veronderstelling is 
dat er andere vormen van beleid nodig zullen zijn om de wereldeconomie op hetzelfde niveau te 
handhaven. Maar de beleidsmakers zijn het er niet over eens wat deze nieuwe beleidsvormen 
precies zouden kunnen zijn, laat staan hoe ze uitgevoerd zouden moeten worden. 

Dus, of we het nu leuk vinden of niet, de ’magie’ van de centrale bank zal een enorme rol blijven 
spelen, zowel in het economische beleid als voor de markten. De recente discussie over het 
uitvoeren van een quasi-QE (zoals blijkt uit haar groeiende balans) door de Fed en de hervatting 
van de maandelijkse aankopen door de ECB bevestigen dat monetaire magie nog steeds een 
onderwerp van discussie is. 

Hoewel deze aanpak mogelijk vervaagt, moeten beleggers aanvaarden dat  we nog enige tijd 
met de effecten ervan (mogelijk met inbegrip van inflatie) zullen moeten leven en op zoek zullen 
moeten gaan naar een alternatief. Dat is het uitgangspunt van onze outlook voor 2020 en we 
gebruiken zes beleggingsthema's om de implicaties hiervan te onderzoeken. Een dergelijke 
omgeving zal ons herinneren aan het belang van een strategische assetallocatie (SAA) en de 
robuustheid die dit aan het beleggingsproces toevoegt. 

In ons eerste thema ’Veranderende beleidsmaatregelen vragen om een voorzichtige 
reactie.’ werpen we een blik op de toestand van de wereldeconomie, met tekenen van 
een groeivertraging die nog wordt versterkt door handelsspanningen, politieke zorgen en 
andere kwesties. Nu het monetair beleid haar grens lijkt te bereiken, zal de roep om meer 
fiscale stimulans luider klinken, maar verwacht geen massale budgettaire impuls. Vanuit het 
oogpunt van een belegger is dit een omgeving die een solide beleggingsaanpak vereist, het 
vermogen om zich op langetermijnrendementen te richten en de bereidheid om alternatieve 
beleggingen te overwegen. 

Nu de centrale banken bij gebrek aan alternatieven een zeer soepel monetair beleid blijven 
voeren, zullen lage of negatieve rendementen een realiteit blijven. Vandaar ons tweede 
thema: ’Leven in een wereld van lage rendementen’.  Beleggers mogen er niet van uitgaan 
dat ze dit gewoon kunnen uitzweten en wachten op hogere rendementen, integendeel, een 
weloverwogen reactie is noodzakelijk. U moet zeker zijn van de redenen waarom u niet-
renderende obligaties aanhoudt, en u moet er rekening mee houden dat risicospreiders niet 
noodzakelijk inkomstenbronnen zijn. 

Op de obligatiemarkten zal risico nemen noodzakelijk zijn om een positief absoluut 
rendement te bekomen. Een opmerkelijke uitzondering zijn Amerikaanse Treasuries 
(staatsobligaties), maar zelfs deze zullen moeite hebben om een positief reëel rendement te 
behalen. De uitdaging is dan ook om ’nieuwe inkomstenbronnen te vinden’. Dat is ons derde 
thema voor 2020. In de ontwikkelde markten zijn niet alleen de Amerikaanse Treasuries, 
maar ook bedrijfsobligaties zoals Amerikaanse investment grade (IG) en het Europese 
crossover-segment (de grens tussen IG en High Yield) mogelijke oplossingen. Maar kijk ook 
naar bedrijfsobligaties in opkomende markten, en naar de staatsobligaties in deze categorie. 

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 
december 2019.
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Ook munten spelen een belangrijke rol in de portefeuilles. Hier blijft de vraag of de 
wisselkoersen gedreven worden door geopolitieke en politieke factoren of door verschillen 
in monetair beleid van centrale banken en andere fundamentele factoren. Ons vijfde 
thema voor 2020 ’Politiek belangrijker dan monetair beleid’ suggereert dat de politiek in 
2020 meer impact zal hebben. De druk om (op verschillende manieren) in te grijpen  om 
de koers van de dollar te verlagen, zal aanhouden en de rol van de JPY als diversificatie 
binnen de portefeuille is hierbij nog steeds zeer relevant. De vertragende wereldwijde groei 
is in het algemeen negatief voor grondstoffen, maar er zullen enkele opportuniteiten zijn, 
bijvoorbeeld in goud. 

Wij blijven van mening dat beleggingen in langetermijnthema's, die de wereld van morgen 
vorm en richting zullen geven, een belangrijke plaats hebben in een beleggingsportefeuille. 
Onze twee nieuwe thema's voor 2019 werpen een blik op de gebieden die profiteren van 5G 
en de gevolgen van snellere communicatie voor de industriële productiviteit en ontwikkeling. 
We kijken ook naar het grondstoffenbeheer in een wereld die zich steeds meer zorgen 
maakt over de productie van stedelijk afval en het recyclagepercentage. De interactie tussen 
technologie en duurzaamheid blijft de sleutel tot het omgaan met demografische gevolgen.

Wat zal 2020 dan brengen? Een evoluerende wereld, maar niet helemaal anders. De centrale 
banken zullen centraal blijven staan, ook al wordt er gesproken over het einde van de monetaire 
magie. Voor een belegger betekent dit dat hij zich nog langere tijd moet verzoenen met lage 
rentevoeten en ervoor moet zorgen dat hij of zij over een robuust beleggingsproces beschikt om 
kansen te benutten. Deze kansen kunnen zich ook voordoen bij zijwaartse bewegingen, en niet 
noodzakelijk enkel bij grote bokkesprongen op de markt.

Christian Nolting
Global CIO

Aandelen zullen een belangrijk onderdeel van de meeste portefeuilles blijven en ook hier 
zien we ruimte voor verdere winst, maar dit zal wel gepaard gaan met een zekere volatiliteit. 
Vanaf het begin van 2020 denken we dat zowel regionale als ’stijl’-voorkeuren zouden 
kunnen veranderen. Het vierde beleggingsthema is daarom ’Breng uw stijl in balans’. Dit kan 
het punt zijn waar sommige kwaliteitsvolle ’waarde’-aandelen echte kansen gaan bieden, 
omdat deze aandelen hun ’groei’-tegenhangers beginnen in te halen. 
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Instant Insights

2020 in een notendop

 o De groeivertraging zal gepaard gaan met veranderende 
beleidsmaatregelen.

 o De lage rente vergt een herevaluatie van de obligaties in de 
portefeuilles.

 o Verdere aandelenwinsten, maar de voorkeur op vlak van stijl en 
regio's zullen verschuiven.
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Monetaire magie is nog niet voorbij - maar deze omgeving zal 
ons herinneren aan het belang van strategische assetallocatie 
voor de robuustheid van de portefeuille.
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Thema 1
Economie - Veranderende 
beleidsmaatregelen vragen om 
een voorzichtige reactie.
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De hoeksteen van ons beleggings-
proces: strategische assetallocatie

Onze visie op activa-
klassen samengevat
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De hoeksteen van ons beleggings-
proces: strategische assetallocatie
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Op het niveau van de activaklassen zijn drie factoren relevant voor de allocatie van de activa: 
verwachte rendementen, volatiliteit (de mate waarin activaprijzen bewegen) en correlaties (de mate 
waarin de prijzen samen bewegen). Zoals hierboven vermeld, kunnen wij deze niet met absolute 
zekerheid voorspellen. Maar op basis van kennis en historiek kunnen we ze wel gaan inschatten. Een 
overzicht van onze geschatte langetermijnrendementen op verschillende activaklassen vindt u in het 
onderstaande kader.

Elke beleggingsportefeuille houdt ook een assetallocatie in, dit is de verdeling van de beleggingen 
over de verschillende activaklassen. 

Uit studies blijkt dat strategische assetallocatie het leeuwendeel (ongeveer 90%) van de 
rendementen van de portefeuille voor zijn rekening neemt. We weten allemaal uit ervaring dat 
alternatieve bronnen van rendement, bijvoorbeeld door middel van individuele productselectie of 
timing van de totale markt, moeilijk te bestendigen zijn. Ze vormen op zich geen effectieve basis 
voor solide portefeuilleresultaten, maar dragen wel bij tot het rendement als ze op een voorzichtige 
manier toegepast worden. 

Maar hoe moet men een passende strategische assetallocatie creëren, gezien de onzekerheden 
waar elke belegger mee te maken heeft?

De eerste stap is beseffen dat er geen sprake is van één optimale strategische assetallocatie. 
Individuele beleggers hebben verschillende beleggingsvoorkeuren. Ze starten ook vanuit 
verschillende regio’s, met toegang tot verschillende soorten belegbare activa en worden 
geconfronteerd met verschillende uitdagingen, bijvoorbeeld rond munten. 

De tweede stap is om te erkennen dat onzekerheid deel moet uitmaken van de analyse. Niemand 
kan de toekomst met perfecte zekerheid voorspellen. Allocaties moeten niet uitgaan van één enkele 
(onwaarschijnlijke) uitkomst: in plaats daarvan is dit een kwestie van waarschijnlijkheid.

Een beredeneerde reactie op onzekerheid 

Figuur 1: Geschatte langetermijnrendementen voor geselecteerde activaklassen voor de 
komende 10 jaar (in dollar)

Bron: Deutsche Bank Wealth Management. Gegevens van 2 december 2019.  
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De sleutel is om te weten waarvan we redelijk zeker kunnen zijn en op welke gebieden onze 
voorspellingen minder zeker zijn. Kortom, we moeten de aard van de onzekerheid begrijpen en deze 
betrekken bij het beleggingsproces. Dit zal ons in staat stellen om een strategische assetallocatie op 
te bouwen. 

Zoals we hierboven hebben opgemerkt, zal strategische assetallocatie waarschijnlijk het grootste 
deel van het rendement van een portefeuille uitmaken. Maar het is mogelijk om op twee manieren 
verder te gaan in het proces. Ten eerste door tactische assetallocatie die op kortere termijn afwijkt 
van de strategische assetallocatie en zo profiteert van marktbewegingen. Ten tweede kunnen we 
voor sommige portefeuilles een systematisch afdekkingsproces toepassen om het aandeel van 
potentieel hoger renderende activa in een portefeuille te verhogen, terwijl we tegelijkertijd het risico 
beperken. Ook dit is een kwestie van het onderkennen en begrijpen van onzekerheid en deze in ons 
voordeel gebruiken. Wij hebben geen controle over het beleggingsklimaat, maar we kunnen wel 
proberen om de waarschijnlijke ontwikkeling en de implicaties ervan te begrijpen.

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 
december 2019.



Veranderende beleidsmaatregelen 
vragen om een voorzichtige reactie.
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Er wordt nog steeds vastgehouden aan monetaire ’magie’, aangezien zorgen over economische 
vertraging de grote centrale banken ertoe aanzetten om het monetaire beleid opnieuw te 
versoepelen. Veel van de factoren die de economische prestaties in het gedrang brengen, zijn echter 
van niet-monetaire aard en vallen dus buiten de reikwijdte van het monetaire beleid. Voor duurzame 
groei zijn gestructureerde hervormingen, investeringen en vele andere factoren nodig. Ook 
handelsconflicten kunnen niet worden opgelost door centrale banken. Een andere voortdurende 
zorg is dat zowel politici als markten te veel gewend zijn geraakt aan de bijkomende steun van de 
monetaire mogendheden. Ze zouden het dus moeilijk kunnen hebben om een alternatieve aanpak 
door te voeren. Bovendien zit er niet meer veel rek op de monetaire versoepelingskanalen en het is 
onwaarschijnlijk dat ze even effectief zullen werken als voorheen. Het monetaire beleid kan dus een 
afnemend marginaal nut hebben.

Politieke ontwikkelingen kunnen de markten voor uitdagingen stellen - kijk maar naar de 
Amerikaanse verkiezingen, de brexit en de spanningen binnen de Duitse regering - maar ook andere, 
meer structurele trends zullen van belang zijn, zoals de ‘deglobalisering’ (de piek van de stijgende 
wereldhandel ligt mogelijk al achter ons) en de bezorgdheid over de stijgende schuldniveaus.

Monetair beleid kan voortduren, maar bereikt zijn grenzen

Thema 1 
Economie

Figuur 2: Uiteenlopende trends publieke schuld– Verenigde Staten en Duitsland

Bron: Datastream, Deutsche Bank Wealth Management. Gegevens van 1 december 2019.
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Figuur 3: Milde fiscale stimulans van de eurozone* verwacht

Bron: European Commission, Deutsche Bank Wealth Management.  Gegevens van 1 december 2019.  
* De fiscale stimulans heeft betrekking op de verandering in de omvang van een begrotingstekort of 
-overschot en niet zozeer op het absolute bedrag ervan.
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Dit zal de druk om voor een alternatief beleid te kiezen nog verder verhogen. Bijvoorbeeld de 
vraag naar fiscale stimulans zal in 2020 meer uitgesproken worden. Het effect van de bestaande 
fiscale stimulans in de VS neemt echter af en er is geen grote verandering in het begrotingsbeleid 
van de eurozone te verwachten, ondanks de duidelijk uiteenlopende trends (figuur 2). En hoewel 
het begrotingsbeleid in de eurozone misschien wat versoepeld wordt (figuur 3), verwachten we 
geen massale budgettaire stimulans. Het streven naar een beleid dat gericht is op onmiddellijke 
maatregelen kan er ook toe leiden dat structurele hervormingen in veel landen uit beeld raken, 
hoewel we verwachten dat het Chinese beleid de twee met elkaar zal combineren. 

Een gevoel van aanhoudende beleidsonzekerheid, in combinatie met de vrees voor groei, de hoge 
waardering van aandelen en een matige winstgroei zullen de volatiliteit in de hand werken. Het blijft 
echter belangrijk dat beleggers focussen op prioriteiten op lange termijn, voor actief beheer kiezen 
en tactische kansen trachten te grijpen.

Aanzienlijke fiscale stimulans onwaarschijnlijk

Aanhouden van cash houdt risico’s in

In deze context zouden beleggers in de verleiding kunnen komen om meer liquide middelen 
aan te houden, maar deze benadering houdt aanzienlijke risico’s in. Zowel voor het 
totaalrendement als door het verhogen van het portefeuillerisico, omdat het betekent dat voor 
de niet-liquide beleggingen meer risico moet worden genomen om de bestaande gemiddelde 
rendementsdoelstellingen van de portefeuille te halen.

In plaats daarvan blijft het vinden van de juiste strategische assetallocatie (SAA) veel belangrijker 
voor het behalen van duurzame portefeuilleresultaten, om redenen die we in het vorige kader 

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 
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Tragere groei, maar geen recessie

Samengevat verwachten we een tragere wereldwijde economische groei in 2020, maar 
denken we dat er slechts een kans van 30% op een recessie is. De groei in de VS zal naar 
verwachting vertragen van ongeveer 2,2% in 2019 tot 1,6% in 2020 en de groei in de 
eurozone van 1,1% tot 0,9%. China blijft een zachte landing maken, waarbij de groei zal 
vertragen tot 5,8% in 2020, maar veel zal afhangen van het vinden van een gedeeltelijke 
oplossing voor het lopende handelsgeschil tussen de VS en China. De inflatie zal op 
middellange termijn geen probleem vormen, aangezien de Amerikaanse inflatie naar 
verwachting iets lager zal blijven dan 2%, terwijl de inflatie in de eurozone en Japan nog lager 
zal blijven. Toch kunnen hogere tarieven en andere effecten van de deglobalisering deze 
vrees op lange termijn doen herleven. 

Zich bewust van de gevaren van een te sterke vertraging, zullen de belangrijkste centrale 
banken van de ontwikkelde markten de groei blijven ondersteunen met een accommoderend 
monetair beleid. We verwachten niet dat de Fed of de ECB de komende 12 maanden de 
rente verder zal verlagen. De ECB zal in de nabije toekomst wel nog steeds voor 20 miljard 
euro per maand activa aankopen en de Fed zal zich ook toeleggen op 'quasi-QE'-aankopen, 
hoewel deze aankopen van activa in de eerste plaats bedoeld zijn om de marktliquiditeit in 
stand te houden en niet om de rente te verlagen. 

De consument moet tevreden blijven

De economische groei zal ook worden aangedreven door de consument, die ondanks de 
handelsoorlog en andere onzekerheden optimistisch lijkt en aangemoedigd wordt door 
de nog steeds hoge werkgelegenheid en lage financieringskosten. Ook de financiële 
situatie van Amerikaanse gezinnen lijkt in orde, met meer spaarmogelijkheden en lagere 
intrestbetalingen in vergelijking met 2008 (figuur 4). In andere regio’s zal het nuttig zijn om 
het consumentenvertrouwen te monitoren. Zo kunnen Aziatische consumenten bijzonder 
onrustig zijn door de vrees voor handelsoorlogen. 

De economische resultaten en investeringen zullen niet immuun zijn voor handels- 
en andere onzekerheden. Zelfs als in de komende maanden een tussentijdse ’Fase 
1’-handelsovereenkomst tussen de VS en China bereikt kan worden, zullen de 
meningsverschillen blijven bestaan die in deze en andere bilaterale handelsbetrekkingen 
af en toe tot een breuk leiden. In veel economieën (bijvoorbeeld Duitsland) hebben de 
onzekerheden de industriële productie tot nu toe het hardst getroffen, maar er zijn tekenen 
dat de vertraging zich uitbreidt naar de dienstensector. 

Ook de politiek kan in 2020 voor verrassingen zorgen, met gevolgen voor de economische 
groei en investeringen. De aandacht van de markt zal steeds meer gericht worden op de 
Amerikaanse presidents- en congresverkiezingen van november 2020. Het beheer van 
de brexit zal een probleem blijven, ook al wordt er een aanvangsakkoord gesloten. En de 
geopolitieke spanningen (bv. in de oliesector) zullen een impact blijven hebben. 

Onze macro-economische vooruitzichten zijn samengevat in figuur 5. 

De economische context

hebben beschreven. SAA stelt ons in staat om te profiteren van de onzekerheid op de markt, in 
plaats van ze te mijden. 

Beleggers moeten wellicht ook hun beleggingshorizon verbreden en verlengen, met bijzondere 
aandacht voor risicobeheer. Gestructureerde producten kunnen in die context nuttig zijn. 

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Vooruitzichten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. 
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Figuur 4: De kracht van de consument: Amerikaanse gezinnen in goede gezondheid

Bron: U.S. Bureau of Economic Analysis, Deutsche Bank Wealth Management. Data van 2 december 
2019. 

Figuur 5: Onze groei- en inflatievooruitzichten voor 2019 en 2020  

Bron: Deutsche Bank Wealth Management. Data van 16 december 2019. 
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Te onthouden voor beleggers

Thema 1

 o Strategische assetallocatie (SAA) essentieel

 o Focus op rendement op lange termijn 

 o Gebruik van alternatieve benaderingen

Recessie
Spaarcapaciteit / Beschikbaar inkomen

Persoonlijke uitgaven / Beschikbaar persoonlijk inkomen

BBP groei (%) DB Wealth  
Management  

2019 Vooruitzicht

DB Wealth  
Management 

2020 Vooruitzicht

VS* 2,2 1,6

Eurozone 1,1 0,9

Duitsland 0,6 0,8

Frankrijk 1,2 1,0

Italië 0,1 0,4

UK 1,2 1,3

Japan 0,8 0,2

China 6,2 5,8

India 6,0 7,0

Rusland 1,2 1,5

Brazilië 0,8 1,7

Wereld 3,1 3,1

Inflatie consumen
tenprijzen

DB Wealth  
Management 

2019 Vooruitzicht

DB Wealth  
Management 

2020 Vooruitzicht

VS* 1,9 1,9

Eurozone 1,3 1,3

Duitsland 1,5 1,6

Japan 0,8 1,4

China 2,4 2,5

Zie risicowaarschuwingen voor meer informatie. De 
voorspellingen zijn gebaseerd op aannames, schattingen, 
meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist 
kunnen blijken te zijn. Er kan geen zekerheid gegeven worden dat 
elke prognose of doelstelling zal worden bereikt. Prestaties uit het 
verleden zijn geen indicatie voor toekomstige rendementen.
Voor de Amerikaanse BBP-maatregel: kalenderjaar en de 
inflatiemaatregel is Core PCE Dec tot Dec %. Prognose voor 
Amerikaanse Headline PCE (Dec/ Dec) is 1,5% in 2019 en 1,4% 
in 2020. U.S. BBP Q4 op Q4-groei op Q4 groei 2,0% in 2019 en 
1,6% in 2020.

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 
december 2019.

CIO Insights
Zes thema's voor 2020
9



Leven in een wereld met lage 
rendementen

Het zou een vergissing zijn om te denken dat de huidige situatie onvermijdelijk de zaden van haar 
eigen vernietiging zaait. Het voorbeeld van Japan biedt een verontrustende blauwdruk voor de 
toekomstige Europese obligatiemarkten, en op langere termijn misschien zelfs voor de VS. Maar 
hoewel de Japanse situatie sterk verschilt van deze in Europa, leert deze Japanse ervaring ons dat 
de enorme schuld, het uiterst verregaande monetaire beleid, de directe interventie van de centrale 
bank in de activamarkten en dus de lage obligatierendementen zeer lang kunnen aanhouden, zonder 
dat er een obligatiezeepbel uiteenspat of een wanbetaling van de overheidsschuld ontstaat.

Lage rendementen kunnen nog lange tijd aanhouden

Thema 2 
Obligatiemarkten

Met een beleid dat op monetaire 'magie' blijft steunen, zal de huidige 
financiële druk in de vorm van negatieve (reële) obligatierendementen 
nog enige tijd aanhouden. In nominale termen wordt nu ongeveer 14 
biljoen USD aan schuld tegen negatieve rendementen verhandeld (figuur 
6). Veel centrale banken bezitten een groot deel van de totale schuld 
van hun land (in het geval van de Bank of Japan is dat zelfs 45%) en de 
afbouw van deze schulden zal tijd vergen, als het al zou gebeuren.

Figuur 6: 14 biljoen USD aan schuld wordt verhandeld tegen negatieve rendementen

Bron: Bloomberg Finance L P, Deutsche Bank Wealth Management. Gegevens van 1 december 2019. 
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Te onthouden voor beleggers

Thema 2

 o Rechtvaardig posities in niet-renderende obligaties

 o Elk rendement vereist risico

Een algemeen probleem is dat obligaties met hoge ratings, die in het verleden een bron van stabiele 
en veilige inkomsten waren, deze rol binnen een portefeuille niet meer kunnen vervullen. Ze kunnen 
natuurlijk wel enige diversificatievoordelen bieden in het geval van een terugval van de markt (zie 
kader), maar moeten op een voorzichtige manier - en niet in overdreven volumes – beheerd worden.

Samengevat moet u eerst uw niet-rendabele posities in fixed income verantwoorden en zorgen 
voor een gepaste omvang van de allocatie. Ten tweede moet u er rekening mee houden dat de 
diversificatie van de risico's (een mogelijke reden om dit type staatsobligaties aan te houden) 
mogelijk geen inkomstenbron is. En ten derde zal het behalen van rendement op fixed income-
beleggingen (met uitzondering van Amerikaans schatkistpapier) extra risico's met zich meebrengen.

Onze fixed income vooruitzichten worden samengevat in figuur 7

Het aanhouden van veilige staatsobligaties moet 
gerechtvaardigd worden

Figuur 7: Vooruitzicht rendementen en spreads van obligaties

Bron: Deutsche Bank Wealth Management. Data van 16 december 2019. 
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UST 2 yr U.S. 2yr yield 1.05%
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U.S. HY Barclays U.S. HY 400bp

Azië

JGB 2yr JPN 2yr yield –0.20%

JGB 10yr JPN 10yr yield –0.10%

Asia Credit JACI Index 265bp

Europa

Schatz 2yr GER 2yr yield –0.60%

Bund 10yr GER 10yr yield –0.35%

Bund 30yr GER 30yr yield 0.15%
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360bp
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De gevolgen van lagere rendementen voor een lange en aanhoudende financiële repressie vragen 
dus om een nieuwe kijk van beleggers. In plaats van geduldig te wachten op hogere of positieve 
obligatierendementen, moeten beleggers een weloverwogen reactie op de huidige situatie tot 
stand brengen. 
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Focus op risicogewogen rendementen

Veel kernobligaties uit de ontwikkelde landen worden nu tegen negatieve rendementen 
verhandeld (met de opvallende uitzondering van de VS). Wij gaan ervan uit dat het 
langetermijnrendement op de kapitaalmarkten (LTRKM) de volgende jaren laag of negatief 
zal blijven.

Dan rijst de vraag: waarom houden we deze obligaties überhaupt aan? Zou het bijvoorbeeld 
niet beter zijn om meer cash aan te houden?

Het antwoord op deze vraag impliceert ook de vraag over de onzekerheid - en ons begrip 
daarvan - iets dat centraal staat in ons proces van strategische assetallocatie (zie pagina 4).

Een standaardoptimalisatie laat zien dat - op basis van onze huidige LTRKM - sommige 
portefeuilles mogelijkerwijs een iets beter risicogecorrigeerd rendement laten zien, als we de 
staatsobligaties uitsluiten ten gunste van een een hogere toewijzing aan cash.

Maar deze betere opbrengst zou er alleen maar zijn als we volledig gelijk zouden hebben over 
onze LTRKM-voorspellingen, wat helaas zeer onwaarschijnlijk is.

Als we kijken hoe de onzekerheid rond de LTRKM het risicogecorrigeerde rendement 
van allebei de allocaties (staatsleningen vs. cash) kan beïnvloeden, kunnen we enkele 
belangrijke voordelen hebben in de strategische assetallocatie incl. staatsleningen. Want als 
er grote negatieve verrassingen zouden zijn voor de LTRKM, dan is het risicogecorrigeerde 
rendement van een strategische assetallocatie mét inbegrip van staatsleningen robuuster 
dan een allocatie zonder.

Dit is een belangrijke reden waarom het nog steeds zinvol kan zijn om staatsleningen op te 
nemen in een strategische assetallocatie: de belegger aanvaardt in wezen een klein mogelijk 
rendementsnadeel (als onze LTRKM gerealiseerd wordt) in ruil voor een groot potentieel 
rendementsvoordeel in geval van toekomstige, ongewenste verrassingen.

Niet-renderende obligaties: de rol van 
diversificatie in de portefeuille

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 
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Op zoek naar nieuwe 
inkomstenbronnen

Beleggers in bedrijfsobligaties moeten daarom een andere houding aannemen tegenover 
risico's. Ze moeten op zoek gaan naar hoger renderende beleggingen in opkomende markten en 
bedrijfsobligaties en openstaan staan voor de vraag waar en wat deze beleggingen kunnen zijn.

We houden obligaties uit opkomende markten al enkele jaren goed in de gaten. En met een inflatie 
die in de buurt komt van een historisch dieptepunt, zijn de reële rendementen van opkomende 
markten beduidend hoger dan die van ontwikkelde markten (bijvoorbeeld Duitsland of de VS).

Bij de opkomende markten lag de gebruikelijke focus op staatsobligaties in harde valuta’s, maar 
bepaalde bedrijven in die regio kunnen soms even aantrekkelijk of zelfs nog aantrekkelijker zijn. Zij 
kunnen zich op verschillende punten gunstig meten met hun collega's in de ontwikkelde markten 
(zoals blijkt uit figuur 9 in het geval van de netto schuldratio). Hoewel de aandacht vooral uitgaat 
naar bedrijfsobligaties uit de opkomende landen in USD, kunnen ook obligaties in andere harde 
valuta's (bv. de euro) interessant zijn. 

Voor obligaties uit de opkomende markten hebben we een overwogen positie in India. Wij hebben 
een neutrale positie ten opzichte van China en ten opzichte van Azië en Latijns-Amerika als geheel. 
Wij hebben een onderweging op Brazilië. 

Binnen de ontwikkelde markt voor bedrijfsobligaties zien wij kansen in Amerikaanse Investment 
Grade-posities en het crossover-segment van de eurozone (d.w.z. lagere Investment Grade of 
hogere High Yield). Door de kans op een tragere groei blijven we voorzichtig ten opzichte van 
High Yield in het algemeen. Nu de ECB weer een belangrijke koper is, zal de jacht op rendement 
voortgezet worden en zullen zelfs Europese obligaties met een lagere rating aan negatieve 
rendementen verhandeld worden. Tegen deze achtergrond moet u zich ook realiseren dat 
Amerikaanse Treasuries nog steeds aantrekkelijk zijn als bron van positieve nominale rendementen.

Sta open voor verschillende vormen van rendement

Thema 3
Obligatiemarkten

De huidige beleggingen met lage of negatieve rendementen zullen 
zich in 2020 ook doorzetten in de bedrijfsobligaties en schuld 
van opkomende markten (EM), en dus niet alleen in ontwikkelde 
staatsobligaties.
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Te onthouden voor beleggers

Thema 3

 o Neem bedrijven uit opkomende markten op in uw obligatiepositie

 o Alleen opportunistisch handelen in Europa

 o US Treasuries behouden hun voordeel

Figuur 8: Bedrijven uit groeilanden meten zich met ontwikkelde tegenhangers

Bron: BAML, JPMorgan, Deutsche Bank Wealth Management. Gegevens van 16 december 2019. 
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Breng uw stijl in balans

In 2020 worden de waarderingen onder druk gezet en het verwachte gebrek aan alternatieven 
zal op zich niet voldoende zijn om ze de hoogte in te duwen. Maar een bescheiden groei van de 
bedrijfswinsten zou enige steun moeten bieden en een verdere stijging van de aandelenindexen 
lijkt in de loop van het jaar waarschijnlijk. Een overtuigende oplossing voor de bezorgdheid over de 
handel (geenszins zeker) zou ook een opwaartse impuls kunnen geven aan de aandelenkoersen. 

Vanuit het oogpunt van een belegger mogen dividenden - zowel onder de vorm van 
rendementsbijdrage als cashflowgenerator - niet verwaarloosd worden. Dividendrendementen, die 
in veel ontwikkelde markten hoger zijn dan obligatierendementen, kunnen het hogere risico van 
aandelen nog steeds rechtvaardigen en kunnen ook belangrijk zijn om inkomsten te genereren. 
De focus moet echter liggen op duurzame dividenden - die uit inkomsten betaald kunnen worden 
zonder de balans van een onderneming in gevaar te brengen.  

Bescheiden winsten op de aandelenmarkt nog mogelijk

Thema 4
Aandelenmarkten

De aandelenmarkten kenden een groot deel van 2019 een duidelijke 
stijging dankzij de lage rentevoeten en een zekere bedrijfswinstgroei die 
de waarderingen (koers-winstratio's) omhoog stuwden. Het gebrek aan 
beleggingsalternatieven zal ook hebben geholpen. 

Een nieuwe trend voor 2020 zal betrekking hebben op 'stijl' - de aandelen die een belegger zou 
moeten bevoordelen. De afgelopen drie jaar zijn de aandelenmarkten vooral gedreven door 
'groei'-aandelen (aandelen van bedrijven waarvan wordt aangenomen dat ze sneller zullen groeien 
dan de markt in zijn geheel). Daartegenover staan de 'waarde'-aandelen, die tegen een lage prijs 
handelen in vergelijking met hun intrinsieke fundamenten en die weinig hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de aandelenmarkten. Wij geloven dat het verschil in waardering tussen de stijlen 
'groei' en 'waarde' ondertussen stilaan een hoogtepunt heeft bereikt (figuur 9).

We overwegen daarom een stabielere positionering in termen van 'groei' versus 'waarde' in 2020. 
Sommige kwaliteitsvolle ‘waarde’-aandelen zouden namelijk reële kansen kunnen bieden.

Onze aandelenindexvooruitzichten zijn samengevat in figuur 10.

Denk na over de ‘stijl’ van aandelen
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Figuur 11: Vooruitzicht aandelenindexen

Bron: Deutsche Bank Wealth Management. 
Data van 16 december 2019.

Figuur 10: Regionale sectorwegingen

Bron: Deutsche Bank Wealth Management. 
Data van 13 december 2019.

Te onthouden voor beleggers

Thema 4

 o Doorgedreven diversificatie van aandelen

 o Herbekijk groei vs. waarde 

 o Zoek naar defensieve waarde en voorspelbare cashflows
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Figuur 9: Premie van 'groei'-aandelen tegenover 'waarde'-aandelen bereikt stilaan piek

Bron: FactSet, Deutsche Bank Wealth Management. Gegevens van 11 december 2019.

0.9

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

MSCI World Growth vs. Value NTM P/E ratio



Politiek is belangrijker dan  
monetair beleid

Zelfs als de politieke retoriek buiten beschouwing gelaten wordt, lijkt het erop dat de USD volgens 
veel conventionele waarderingsmethodes overgewaardeerd wordt en dat de druk om in te grijpen 
zal aanhouden. De USD heeft dus waarschijnlijk een piek bereikt, hoewel we niet uitgaan van een 
sterke daling. Onze prognose voor eind 2020 voor de EUR/USD wisselkoers is 1,15: een lichte 
depreciatie ten opzichte van het huidige niveau (figuur 11 geeft onze 12-maandenprognoses weer). 
Bovendien zal elke verzwakking van de USD waarschijnlijk onderbroken worden door sterkere 
perioden in tijden van wereldwijde onzekerheid. 

De rol van de USD als mondiale reservemunt geeft haar unieke eigenschappen en de fundamentele 
factoren kunnen hoe dan ook in twee richtingen snijden. Hogere rendementen in de VS zouden 
in het algemeen de USD moeten ondersteunen. Maar als een economische neergang de centrale 
banken aanmoedigt om de rente herhaaldelijk te verlagen (wat wij niet verwachten), dan heeft de 
Fed meer potentieel om de rente te verlagen dan de ECB - waardoor één ondersteunende factor 
voor de USD verdwijnt. 

Een verdere versterking van de Amerikaanse dollar is onwaarschijnlijk.

Thema 5 
Munten en grondstoffen

De valutamarkten bieden een unieke manier om te zien hoe theorie 
en werkelijkheid op elkaar inwerken. In principe zouden wisselkoersen 
in de eerste plaats door het monetaire beleid van de centrale bank en 
economische fundamenten gestuurd moeten worden. Maar in de praktijk 
zijn ze zeer gevoelig voor politieke verklaringen of speculaties over politieke 
intenties. Wij zijn dan ook van mening dat het optreden van de politici in 
2020 waarschijnlijk bijzonder belangrijk zal zijn. Ook grondstoffen zullen 
hier de gevolgen van voelen.

Figuur 12: Vooruitzichten voor valuta’s en grondstoffen

Bron: Deutsche Bank Wealth Management, gegevens van 16 december 2019

EUR vs. USD EUR/USD 1,15
USD vs. JPY USD/JPY 105
EUR vs. JPY EUR/JPY 121
EUR vs. GBP EUR/GBP 0,89
GBP vs. USD GBP/USD 1,29
USD vs. CNY USD/CNY 7,10
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Tegen deze achtergrond zullen beleggers blijven zoeken naar valuta's die diversificatie in de 
portefeuille kunnen toevoegen. De JPY (Japanse yen) heeft deze rol het afgelopen jaar goed 
gespeeld en zal dit blijven doen. Hoewel de volatiliteit op dit moment relatief laag is en risico's 
(waarschijnlijk ten onrechte) als ’gekend’ worden gezien, zal wereldwijde volatiliteit af en toe pieken, 
met politieke ontwikkelingen die het sentiment kunnen destabiliseren. In dat kader blijven wij 
geloven dat een positie in JPY voor veel portefeuilles gunstig zal zijn. 

Een lichte depreciatie van de CNY (Chinese yuan) kan veroorzaakt worden door de aanhoudende 
macro-economische vertraging in China en gepaard gaan met eventuele tegenvallers in de 
handelsbesprekingen tussen de VS en China. Wij denken echter dat de centrale bank van China 
(People’s Bank of China, of PBoC) door de bezorgdheid over de schuldgraad van bedrijven en 
gezinnen niet bereid zal blijven om de financieringsvoorwaarden agressief te versoepelen. Hierdoor 
is een scherpe daling van de CNY weinig waarschijnlijk.

Het Britse pond zal natuurlijk sterk beïnvloed worden door de vooruitgang in het brexitproces. 
Daarnaast kunnen langetermijnbeleggers op tactische basis kiezen voor een blootstelling aan GBP 
omwille van de aantrekkelijke waarderingen en periodes van extreme beweging, afhankelijk van hoe 
de brexit verder evolueert.

JPY blijft belangrijk als diversificatiefactor in de portefeuille

Intussen zal de EUR ook in de toekomst geconfronteerd worden met haar eigen, grotendeels in 
eigen regio gecreëerde, uitdagingen. Los van de brexit zal de populistische politiek waarschijnlijk 
ook in de grote economieën van de regio, waaronder Italië, een impact blijven hebben. Bovendien 
kunnen de valutamarkten verstoord worden door het toekomstige beleid van de ECB - en de 
officiële communicatie hierover - omdat het nieuwe hoofd van de ECB, Christine Lagarde, haar 
beleidsvoorkeuren probeert af te stemmen op die van de Raad van Bestuur van de ECB, die er op 
bepaalde vlakken nogal andere opvattingen op na houdt. Toch zal de ECB haar onconventionele 
monetaire beleid voortzetten. 

Evolutie van het ECB-beleid zal een impact hebben op de EUR

Figuur 13: De goudkoers en het Amerikaanse budgettekort

Bron: Datastream, Deutsche Bank Wealth Management, gegevens van 1 december 2019
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De vertragende economische groei pleit tegen een directe blootstelling aan grondstoffen, maar de 
argumenten voor reële activa en een lichte afkoeling van de USD duiden op opportuniteiten in goud. 
De geschiedenis suggereert dat een stijgend Amerikaans begrotingstekort een positieve invloed 
heeft op de goudprijs (figuur 12). Onze prognose voor de goudprijs is USD 1,550 tegen eind 2020.

De olieprijzen kunnen niet ontsnappen aan de impact van de vertragende groei van de 
wereldeconomie, met de bijhorende gevolgen voor de vraag (figuur 13), maar politieke beslissingen 
zullen in de loop van het jaar tijdelijke pieken veroorzaken. Onze prognose voor einde 2020 voor de 
olieprijs (WTI) is USD 54. 

De argumenten voor goud

12M gemiddelde jaarlijkse goudprijs per ounce in USD
VS begrotingsoverschot/tekort in mld USD, omgekeerd (lhs)
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Te onthouden voor beleggers:

Thema 5

 o De sterkte van de USD koelt af

 o Gebruik JPY als diversificatie

 o Goud blinkt weer

Figuur 14: De groei van de globale vraag naar olie wordt steeds naar beneden bijgesteld

Bron: Bloomberg Finance, IEA Monthly Market Oil Report, Deutsche Bank Wealth Management, 
gegevens van 12 december 2019

De valuta's van opkomende markten worden geconfronteerd met enige tegenwind door 
de wereldwijde handelsspanningen. Maar niet al het nieuws is slecht. De economische 
ontwikkeling van de opkomende markten was de afgelopen jaren minder volatiel dan die 
van de ontwikkelde markten en wij verwachten dat deze trend zich in 2020 zal voortzetten. 
De activa van opkomende markten presteerden goed in 2019 dankzij het beleid van 
de centrale banken in de ontwikkelde markten, en wij verwachten niet dat dit beleid 
teruggedraaid zal worden. De vertraging van de wereldwijde groei is echter negatief voor de 
grondstoffenprijzen en is een reden te meer om de valuta's van opkomende markten selectief 
te benaderen. 

De valutavooruitzichten voor de opkomende markten tegen eind 2020 zijn:

Valuta's van opkomende 
markten: de storm doorstaan 
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Tech ontmoet ESG

We verwachten dat de capaciteiten van dit netwerk veel verder zullen gaan dan die van de vorige 
generaties en een grote invloed zullen hebben op zowel het gedrag van de consument als dat van de 
industrie. De waarschijnlijke impact van 5G kan opgesplitst worden in drie categorieën.

Ten eerste zal 5G kansen creëren voor de dienstverleners die netwerken creëren en gegevens aan 
eindgebruikers leveren. Volgens Ericsson zullen de 5G-abonnementen in 2024 1,9 miljard gebruikers 
bereiken, waarbij 35% van het verkeer door 5G-netwerken wordt getransporteerd en 65% van 
de wereldbevolking door de technologie wordt gedekt. Dit zal waarschijnlijk resulteren in nieuwe 
industriële allianties en structuren binnen de technologie-infrastructuur en datacenters die deze 
ondersteunen. Dienstverleners doen nu al een beroep op cloud-gebaseerde platformexperts om 
samen te werken en 5G-innovatie te versnellen. 

Ten tweede zal 5G een veel bredere impact hebben op de verbetering van de commerciële 
productiviteit door een efficiëntere manier van werken, wat dan weer een grote impact zal hebben 
op economieën over de hele wereld. Er worden al 5G-klare slimme fabrieken opgericht op basis 
van het ‘internet van de dingen’ (IVD) en webserviceplatforms en de hoop is dat flexibele en veilige 
draadloze connectiviteit de fabriekskosten aanzienlijk kan verlagen in vergelijking met traditionele 
automatiseringstechnieken. 

Bestaande thema's zijn onder meer cyberveiligheid, millennials en gezondheidszorg (gestart 
in 2017), infrastructuur, slimme mobiliteit en artificiële intelligentie (gestart in 2018) en ESG-
beleggingen (milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur) en verbeterde infrastructuur, beide 
gelanceerd in 2019. 

Voor 2020 lanceren we twee nieuwe langetermijnthema's: 5G en zorgzaam omspringen met 
schaarse middelen.

Bereid u voor op het volgende dataniveau: 5G Fast Forward

5G is de afkorting voor de vijfde generatie van mobiele netwerken. 5G heeft een hogere capaciteit 
en snelheid om verschillende bronnen (d.w.z. sensoren, camera's en voetpatrouilles, kaarten, 
apparaten, databases en drones) te integreren.

5G zal een meervoudig en belangrijk effect hebben

Thema 6 
Langetermijnthema's

Onze langetermijnbeleggingsthema's, die nu vier jaar lopen, zijn gericht 
op structurele, economische veranderingen op lange termijn. Ze kunnen 
het best worden gevisualiseerd als een driehoek, waarvan technologie, 
demografie en het behoud van de wereld waarin we leven de drie zijden 
zijn. 
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Zorgzaam omspringen met schaarse middelen

Ons tweede langetermijnthema voor 2020 gaat over het zorgzaam omspringen met schaarse 
middelen (effectief beheer, gebruik en behoud van schaarse hulpbronnen), met in dit geval een 
focus op afvalbeheer en recyclage, hoewel het onderwerp veel breder is. Investeringsregulering en 
-monitoring is nu gericht op dergelijke milieuoverwegingen: zie bijvoorbeeld de komende verplichte 
rapportering in 2020 in het kader van de Task Force on Climate Relimate-Related Financial 
Disclosures (TCFD).

Volgens de vooruitzichten van de Verenigde Naties zullen door de verstedelijking, in combinatie met 
de totale groei van de wereldbevolking, tegen 2050 2,5 miljard extra mensen in stedelijke gebieden 
wonen. Tegen dan zal 70% van de wereldbevolking dus in stedelijk gebied wonen. 

De toename van deze stedelijke bevolking zal een aanzienlijke uitdaging vormen voor de inzameling 
en recyclage van afval. Terwijl het inzamelingspercentage in steden met een hoog inkomen 
momenteel is gestegen tot 100%, bedraagt het gemiddelde in steden met een laag inkomen slechts 
35%. De VN gaan ervan uit dat ten minste 2 miljard mensen vandaag geen toegang hebben tot de 
inzameling van vast afval. 

Figuur 15: 5G mogelijkheden vs 4G netwerken

Bron: Cisco Systems, Qualcomm, Deutsche Bank Wealth Management. Gegevens van 1 december 2019. 

De problemen op het gebied van afval en recyclage zullen nog toenemen door de opkomst van 
de wereldwijde middenklasse, die volgens de vooruitzichten van de Verenigde Naties tegen 2050 
wereldwijd 3 miljard mensen zal tellen. Nieuwe leden van de middenklasse zullen over voldoende 
besteedbaar inkomen beschikken om producten te kunnen kopen op een manier die vergelijkbaar is 
met de mensen in de huidige hoge-inkomenslanden. Hogere consumentenbestedingen zullen leiden 
tot meer afvalproductie. Tegen 2050 zullen de afvalvolumes meer dan verdubbeld zijn, waarbij Azië 
en Afrika tegen 2030 meer afval zullen produceren dan het vast stedelijk afval in regio's met een 
hoog inkomen.

Bovendien leven we in een wereld van gadgets met steeds kortere productcycli, waardoor het 
probleem van elektronisch afval (e-afval) nog groter wordt. Op basis van de cijfers voor 2016 
wordt slechts een klein deel van het e-afval ingezameld en gerecycleerd: ongeveer 35% in 
Europa, en nog minder in Azië en Amerika. De rest gaat naar stortplaatsen en verbrandingsovens 
of naar afvalhandelaren. Verwacht wordt dat de hoeveelheid e-afval wereldwijd met 8% per 
jaar zal toenemen en hoewel bijna 100% van het e-afval recycleerbaar is, zijn de huidige 

Stijging van de wereldwijde middenklasse draagt bij tot probleem

4G 5G

Gemiddelde data 25 Mb/s 100 Mb/s

Piekdata 150 Mb/s 10.000 Mb/s

Wachttijd 50 ms 1 ms

Verbindingsdichtheid 2.000km2 100.000 km2

En ten derde zal 5G de creatie en het gebruik van ’big data’ versnellen. Hierdoor zal het veel 
industrieën raken en transformeren. Dat zal onder andere het geval zijn voor de automobiel-, retail-, 
onderwijs- en entertainmentindustrie, maar bv. ook de gezondheidszorgsector. Het gebruik van IVD-
toestellen zal met 5G versnellen en zal leiden tot een toename van zowel de snelheid als het volume 
van de gegevens, waarbij het grootste deel van de IVD-groei in Noordoost-Azië zal plaatsvinden.
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Te onthouden voor beleggers:

Thema 6

 o Focus op structurele veranderingen op lange termijn

 o Maak je klaar voor het volgende dataniveau. 5G Fast Forward

 o Zorgzaam omspringen met schaarse middelen

Figuur 16: Productie van stedelijk afval per hoofd van de stedelijke bevolking (kg/dag)

Bron: World Bank, Deutsche Bank Wealth Management. Gegevens van 1 december 2019. 
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recyclagepercentages niet veelbelovend - slechts 15,5% wereldwijd (in 2018). Ongeveer 40% van 
het e-afval wordt vanuit de VS, Canada en Europa geëxporteerd naar Azië.

Een strengere regelgeving door de autoriteiten en de nadruk op de ’vergroening’ van de afvalsector 
(terugwinning, recyclage, hergebruik en vermindering) is al duidelijk zichtbaar. Regelgeving zou 
moeten leiden tot hogere uitgaven die relevant zullen zijn voor een breed scala aan bedrijven die 
zich op diverse gebieden bezighouden. De Europese Commissie heeft bijvoorbeeld gezegd dat alle 
kunststofverpakkingen die op de EU-markt gebruikt worden tegen 2030 op een kostenefficiënte 
manier herbruikbaar of recycleerbaar moeten zijn.

Efficiënt afvalbeheer en recyclage moeten ook gezien worden als onderdeel van het inspelen op de 
verwachte sterke stijging van de vraag naar energie en water. Nieuwe vormen van technologie of 
materiaalwetenschap kunnen helpen om schaarste van hulpbronnen te voorkomen.

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Vooruitzichten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. 
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Beleggen op basis van milieu-, sociale en deugdelijk bestuur (ESG) aspecten heeft een lange 
geschiedenis, maar is het afgelopen jaar in een aanzienlijke stroomversnelling geraakt. Dit is 
deels te danken aan initiatieven van overheden en bedrijven, maar het is ook duidelijk dat het 
in aanmerking nemen van ESG-factoren een effectieve manier kan zijn om te beleggen, niet 
alleen op ethisch gebied: bedrijven die beter scoren op ESG-criteria kunnen vaak duurzamere 
langetermijninkomstenstromen leveren. Ook kunnen zij risico's verminderen door verantwoord 
te ondernemen.   

ESG-methoden en beleggingsvehikels

ESG-beleggen kan op verschillende manieren. ‘Uitsluitende screening’ vermijdt 
beleggingen in bedrijven of sectoren die niet in lijn zijn met beleggerswaarden of andere 
criteria. ‘Positieve screening’ gaat dan weer actief op zoek naar ondernemingen die het 
goed lijken te doen ten opzichte van bepaalde ESG-maatstaven. Een andere mogelijkheid is 
dat thematisch ESG-beleggen zich richt op beleggen op bepaalde gebieden (bijvoorbeeld 
schone energie) en dat ESG-beleggen gericht is op het genereren van specifieke positieve, 
meetbare sociale of ecologische effecten en een financieel rendement. 

Naarmate de belangstelling voor ESG-beleggingen is toegenomen, is ook het aantal 
potentiële beleggingsvehikels gegroeid. Binnen aandelen kunnen beleggers zich 
richten op individuele aandelen, aandelenfondsen of beheerde oplossingen die gericht 
zijn op bepaalde factoren. Binnen de steeds belangrijker wordende vastrentende 
beleggingscategorie zijn groene of sociale obligaties, die op maat gemaakt zijn voor 
specifieke doeleinden, toegankelijk via emittenten of via vastrentende fondsen of beheerde 
oplossingen. ESG-beleggingsfondsen omvatten de meer liquide beursgenoteerde 
fondsen. ESG-beleggers kunnen het thema ook benaderen via alternatieve particuliere 
marktbeleggingen, bijvoorbeeld gericht op startende ESG-ondernemingen.

Het ESG-beleggingslandschap

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Vooruitzichten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. 
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Onze visie op de activaklassen 
samengevat
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Kernstaatsobligaties 
Een soepel monetair beleid betekent lagere (of negatieve) rente voor langere tijd - geholpen door 
het uitblijven van de Fed/ECB renteverlagingen, een matiging van de groei en nog steeds lage 
inflatieniveaus.  
Rendementsprognoses voor eind 2020: Amerikaanse staatsobligaties 10 jaar 1,85%; Japanse 
staatsobligaties 10 jaar -0,10%, Duitse staatsobligaties -0,35%.

Investment Grade (IG) 
De technische context van de VS en het Fed-beleid blijven gunstig, maar de verkiezingen van de 
V.S. kunnen een impact hebben. Europese Investment Grade zal blijven profiteren van het obligatie-
opkoopprogramma, maar zal niet immuun zijn voor het handelsconflict tussen de VS en China.  
Verwachte spreads eind 2020: U.S. IG (BarCap U.S. Credit) 110 bp en EUR IG (iBoxx EUR Corp) 
90 bp.

High Yield (HY) 
De verbetering van de Amerikaanse High Yield-cijfers is al aan het afnemen en het risico op een 
vertraging van de handel en de economie blijft bestaan. Europees High Yield is verdeeld. Sommige 
sectoren drijven relatief veel handel. Selectiviteit zal de sleutel zijn bij Europese High Yield-
beleggingen.  
Verwachte spreads eind 2020: U.S. HY (Barclays U.S. HY) 400 bp en EUR HY (ML EUR Non-
Financials) 380bp.

Obligaties in harde valuta uit opkomende markten 
De fundamentals van de emittenten zijn solide en verder verbeterd ten opzichte van de vergelijkbare 
uitgevers. Er wordt solide winst verwacht, maar er blijven neerwaartse risico's bestaan, bv. handel, 
wereldwijde groeivertraging, koersdaling industriële grondstoffen of onverwachte versterking van 
de USD.  
Verwachte spreads eind 2020: EM Sovereign (EMBIG Div) 320bp, EM Credit CEMBI Broad 320bp.

Amerikaanse aandelen  
De economische context zou gunstig moeten zijn, maar voor 2020 hebben we onze prognose voor 
de winst per aandeel verlaagd tot 173 USD. Geopolitieke onzekerheden kunnen de Amerikaanse 
capex-uitgaven verminderen en de fiscale risico's moeten in de gaten gehouden worden.  
Vooruitzicht S&P 500 eind 2020: 3,200.

Europese aandelen 
De monetaire omstandigheden blijven ondersteunend, de waarderingen zien er redelijk uit en de 
dividendrendementen zijn aantrekkelijk. Maar voor een duurzame groei van de prijzen is nog meer 
bewijs van economische verbetering nodig.  
Vooruitzicht Euro Stoxx 50 eind 2020: 3,770.

Japanse aandelen 
Ongeveer de helft van de Topix (een belangrijke aandelenindex van de Tokyo Stock Exchange) 
wordt onder de boekwaarde verhandeld en beter bestuur zorgde voor een boost van de opbrengst 
voor de aandeelhouders. Het aanhoudende handelsconflict is negatief voor de aandelenkoersen.  
Vooruitzicht MSCI Japan eind 2020: 1,060.

Aandelen uit opkomende markten 
Ook hier zorgen de handelsproblemen voor een schaduwkant, maar op een absolute en relatieve 
basis zijn de waarderingen aantrekkelijk. Differentiatie op nationaal niveau is essentieel. 
Veranderende Amerikaanse renteverwachtingen kunnen een risico vormen. 
Vooruitzicht MSCI Emerging Markets eind 2020: 1,120. 
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Goud 
Verdere steun door de vertragende mondiale groei en het accommoderend monetair beleid. 
Eventuele tegenwind van de USD is niet onoverkomelijk.  
Vooruitzicht prijs eind 2020: 1,550/oz

Olie 
De eenheid van de OPEC hield tot nu toe stand, maar een dalende groei van de wereldwijde vraag 
(en de dreiging van een grotere Amerikaanse productie), zullen de prijzen binnen de perken houden, 
ondanks mogelijke volatiliteit op korte termijn. 
Vooruitzicht prijs eind 2020: WTI USD54/b.
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$1380,5bn
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Wat kunnen we van de markten verwachten, nu de monetaire magie haar grenzen heeft bereikt en de wereldeconomie 
zich verder ontwikkelt?
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De Bank of Japan (BoJ) is de Japanse centrale bank. 

Beta meet de volatiliteit van een individueel effect of individuele sector ten opzichte van de totale 
markt. Lagere beta impliceert een lagere volatiliteit.

BRL: Braziliaanse Real. 

Bunds: Duitse staatsobligaties op lange termijn. 

CNY: Chinese Yuan.

Het Corporate Sector Purchase Plan van de ECB kocht van 2016 tot 2018 bedrijfsobligaties op en 
werd in november 2019 heropgestart.

De DAX is een blue-chip beursindex die bestaat uit de 30 grootste Duitse bedrijven die handelen op 
de Frankfurt Stock Exchange.

De winst per aandeel (EPS) wordt berekend als het nettoresultaat van een onderneming verminderd 
met de preferente dividenden, gedeeld door het totaal aantal uitstaande aandelen.

Een groeimarkt of opkomende markt is een land dat een aantal kenmerken van een ontwikkelde 
markt heeft op vlak van van marktefficiëntie, liquiditeit en andere factoren, maar niet voldoet aan alle 
ontwikkelde marktcriteria.

De Energy Information Administration (EIA) is onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Energie 
en een agentschap van het Amerikaanse Federal Statistical System.

ESG-beleggingen streven duurzame doelstellingen na, waarbij E staat voor Environment, S voor 
Social en G voor Governance. 

European Central Bank (ECB): de centrale bank van de eurozone.

De Euro Stoxx 50 Index volgt de prestaties van blue chip-aandelen in de Eurozone en omvat de 
supersectorleiders in termen van marktkapitalisatie.

Federal Open Market Committee (FOMC): vergadering van de Fed waar over de monetaire politiek 
beslist wordt.

Federal Reserve is de centrale bank van de Verenigde Staten. 

Fiscal impulse: verwijst eerder naar de wijziging in budgetoverschot of -tekort dan naar het absolute 
bedrag. 

De FTSE 100 Index volgt de prestaties van de 100 grootste bedrijven die op de Londense beurs 
handelen.

Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven waarvan wordt aangenomen dat ze een bovengemiddelde 
winst of inkomstengroei hebben.

High Yield (HY) obligaties zijn hoger renderende obligaties met een lagere kredietwaardigheid dan 
Investment Grade bedrijfsobligaties, staatsleningen en gemeenteobligaties. 

De illiquiditeitspremie is het extra rendement op een illiquide investering, ter compensatie van die 
illiquiditeit.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) is een intergouvernementeel agentschap dat zich 
bezighoudt met energiegerelateerde zaken.

Internet of Things (IOT) bestaat uit computers en andere apparaten met ingebouwde elektronica 
waarmee ze gegevens kunnen verzamelen en delen. In het Nederlands ook het ‘internet van de 
dingen’ (IVD) genoemd.

Een Investment Grade (IG)-rating van een ratingbureau zoals Standard & Poor's geeft aan dat een 
obligatie een relatief laag risico op wanbetaling inhoudt.
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De MSCI AC World Index omvat grote en middelgrote ondernemingen uit 23 ontwikkelde markten en 
23 groeimarkten.

De MSCI Asia ex Japan Index omvat grote en middelgrote bedrijven in 2 van de 3 ontwikkelde landen 
(exclusief Japan) en 8 groeilanden in Azië.

De MSCI Japan Index meet de prestaties van ongeveer 323 grote en mid-cap aandelen die samen 
ongeveer 85% van de Japanse marktkapitalisatie uitmaken.

MXN: Mexicaanse Peso.

People’s Bank of China (PBoC): de centrale bank van China.

De 'uitgaven voor persoonlijke consumptie' is een prijsindex voor goederen en diensten, voornamelijk 
relevant in de context van het Amerikaanse BBP.

Price/earnings (P/E) ratio's meten de huidige aandelenkoers van een onderneming ten opzichte van 
haar winst per aandeel. 

Indexcijfers van inkoopmanagers geven een indicatie van de economische gezondheid van 
de industrie weer en zijn gebaseerd op vijf belangrijke indicatoren: nieuwe bestellingen, 
voorraadniveaus, productie, leveringen en tewerkstelling. De samengestelde index omvat zowel 
de verwerkende als de dienstverlenende sectoren. Ze kunnen door de openbare sector of door 
particuliere instanties (bv. Caixin, Nikkei) gepubliceerd worden.

Quantitative easing (QE) is een onconventioneel monetair beleidsinstrument, waarbij een centrale 
bank aankoop van activa doet.

Reserve currency is een munt die door de centrale banken in grote volumes wordt aangehouden als 
onderdeel van hun deviezenreserves.

De S&P 500-index omvat 500 toonaangevende Amerikaanse bedrijven met een dekking van 
ongeveer 80% van de Amerikaanse beurskapitalisatie.

De Stoxx Europe 600 omvat 600 bedrijven in 18 landen van de Europese Unie.

Strategisch assetallocatie-proces houdt het definiëren van de voorkeurallocatie in voor verschillende 
activaklassen op een middellange- tot langetermijn horizon.

De Zwitserse beursindex (SMI) omvat 20 grote en mid-cap aandelen.

TOPIX verwijst naar de Tokyo Stock Price Index.

Treasuries zijn obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid.

TRY: Turkse lira. 

Waarde-aandelen zijn aandelen die lager verhandeld lijken te worden dan wat hun fundamentals 
aangeven (bv. verkoop- en winstcijfers).

West-Texas Intermediate (WTI) is een vorm van ruwe olie die gebruikt wordt  als benchmark in de 
olieprijsstelling.
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Algemeen

Dit document mag niet worden verspreid in Canada of Japan. Dit document is alleen bedoeld voor niet-professionele en 

professionele beleggers.

Dit document wordt te goeder trouw verstrekt via Deutsche Bank AG, haar bijkantoren (zoals toegestaan in de relevante 

jurisdicties), gelieerde ondernemingen en haar leidinggevenden en werknemers (hierna gezamenlijk aangeduid als `Deutsche 

Bank') verstrekt dit document te goeder trouw. De inhoud is alleen bedoeld om u te informeren en is niet bedoeld als een 

aanbod, aanbeveling of verzoek om enige belegging, of enig effect, financiële instrument of ander specifiek product te kopen 

of te verkopen, of om 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. 
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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.

Disclaimer

CIO Insights
Disclaimer
30


