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Bij de start van 2019, zien we dat er duidelijk een andere 
beleggingsomgeving (in termen van macro-economie, beleids- en 
bedrijfsomgeving) aan zit te komen. 2018 bleek uiteindelijk een jaar 
waarin veel "pieken" voorkwamen — een piek in bbp-groei, een piek 
in de wereldwijde liquiditeit en een piek in de bedrijfswinstgroei. De 
aanhoudende marktvolatiliteit in de laatste weken van 2018 wijst erop 
dat wij in 2019 een klimaat met meer onzekerheden zullen aantreffen: 
de markten hebben het moeilijk om de nieuwe beleggingsrealiteit 
juist in te schatten door een aantal geopolitieke risico's waarop zij 
duidelijk geen vat hebben, zoals de voor de hand liggende complexe 
handelsrelaties tussen de VS en China.  

Wanneer we het marktlawaai even laten voor wat het is, ben ik echter 
van mening dat we een aantal thema's geïdentificeerd hebben die 
in 2019 actueel zullen zijn. Op basis van de macro-economische 
vooruitzichten, de marktomstandigheden en de belangrijkste 
activaklassen hebben wij dit jaar voor zes thema’s gekozen. Vanaf 
pagina 6 worden deze thema's verder in detail besproken.
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Ons eerste thema voor 2019 is een tragere groei. De groei 
zal bescheidener zijn, maar er is geen sprake van dat deze 
volledig stil zou vallen. Verwacht wordt dat de wereldwijde 
groei in 2019 slechts licht zal terugvallen naar 3,6% (3,7% in 
2018). In de VS, waar de recessie hoe dan ook nog niet voor 
morgen is, zal de groei wellicht iets sterker dalen van 3,1% naar 
2,4%. Groeipercentages boven potentieel worden in tal van 
economieën verwacht, hoewel de groei zelf een uiteenlopend 
beeld zal laten zien: zoals gewoonlijk zal de VS weer de kar 
trekken en zal Europa achterblijven. Als de Chinese groei zoals 
verwacht naar 6% afneemt, kan dit aanleiding geven tot de 
voortzetting van de stimulerende maatregelen, tien jaar nadat 
het land beleidsmatig moest ingrijpen ter bestrijding van de 
impact van de wereldwijde financiële crisis. 

Het tweede thema is de noodzaak om op te letten voor 
volatiliteit. De markten zullen nerveus blijven als gevolg van 
geopolitieke risico's en een geringere liquiditeit, doordat tal 
van centrale banken hun beleid stilaan gaan verstrakken. 
Dat wil voor de belegger zeggen dat hij er vrede mee moet 
nemen dat een bepaald risiconiveau lagere opbrengsten zal 
bieden. Of andersom moet hij het risiconiveau verhogen om 
dezelfde opbrengsten te realiseren. Daarom raden wij aan 
gepaste beleggingsstrategieën te gebruiken waarbij risico's 
worden gespreid of waarbij van de volatiliteit kan geprofiteerd 
worden — gestructureerde producten op onze regio's of 
sectoren van voorkeur zouden een van de keuzemogelijkheden 
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aanhoudende sterke 
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zal zorgen. 
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kunnen zijn. Het risico bestaat dat een aanhoudende 
volatiliteit ook een impact heeft op de reële economie (via 
het gedrag van bedrijven en consumenten) en zodoende 
op de activaklassen. Dit zullen we in de komende maanden 
nauwlettend opvolgen. 

Ten derde is het duidelijk dat de Amerikaanse rente terug is 
van weggeweest, hoewel ze in andere ontwikkelde markten 
nog flink wat lager ligt. Volgens ons biedt de korte looptijd op 
de Amerikaanse rentecurve bijzonder aantrekkelijke kansen. 
Wie even verder kijkt en bereid is om in opkomende markten 
te beleggen, kan er rendementen vinden van 6-8%, maar er 
zijn dan ook risico's aan verbonden. Wees hier dus selectief, 
evenals in de bedrijfsobligaties van de ontwikkelde markten. 

Voor aandelen luidt ons vierde thema voor 2019 
bedrijfswinstgroei neemt af. Ondanks de recente 
marktvolatiliteit, zijn er nog tal van factoren die voor 
aandelen pleiten en wij verwachten dat de bedrijfswinsten 
zullen blijven stijgen. Maar de piek van de winstgroei ligt 
wellicht achter ons en in tal van voorspellingen blijkt er een 
consensus te bestaan over het feit dat de winstgroei in de 
toekomst zal afnemen. In de ontwikkelde markten geven 
we nog altijd de voorkeur aan de VS boven Europa en bij 
de opkomende markten krijgt Azië de voorkeur boven 
Latijns-Amerika. We hebben nog steeds de neiging om 
portefeuilles overwegend in aandelen te beleggen, liever dan 
in vastrentende effecten. 

In ons vijfde thema spelen de Amerikaanse dollar en olie 
de hoofdrol. We zijn van oordeel dat de Amerikaanse dollar 
in de komende maanden geen aanzienlijk verlies zal lijden 
ten opzichte van de euro: de groei van het bbp en het 
renteverschil blijven de dollar ondersteunen, ook al komt 
een eerste renteverhoging door de ECB dichterbij. Het blijft 
evenwel mogelijk dat de wisselkoers, zowel in de ene als de 
andere richting, tijdelijk uit balans zal zijn. Wat olie betreft, 
zullen de wereldwijde vraag en de productiebeperking door 
de OPEC en consoorten de prijs wellicht doen stijgen, maar 
de nieuwsberichten zullen hierbij een belangrijke rol spelen. 
Ondertussen blijven geopolitieke risico's en historisch lage 

netto long goudposities enige steun bieden voor de goudprijs; 
als gevolg van de sterke dollar en de hogere wereldwijde 
rendementen zullen eventuele winsten hier wellicht beperkt 
blijven. 

Zoals gewoonlijk focussen wij in ons laatste jaarthema op 
beleggingen voor de langere termijn. Tijdens voorgaande 
jaren gingen we voor brede structurele thema's, zoals 
millennials, gezondheidszorg, cybersecurity en infrastructuur 
– en voegden we nieuwe trends toe zoals smart mobility en 
artificiële intelligentie. In 2019 worden ESG-beleggingen 
toegevoegd, die op milieu, sociale of bestuursfactoren 
zijn gebaseerd, en ook verbeterde infrastructuur. 
Fundamenteel gezien zal de technologie hoogstwaarschijnlijk 
oplossingen brengen voor dreigende demografische en 
productiviteitsproblemen, waarmee onze economieën almaar 
meer zullen moeten afrekenen. Deze technologie zou echter 
ook voor wettelijke en andere problemen kunnen zorgen. In de 
komende jaren zal er vermoedelijk een technologische transitie 
op gang komen aangezien dergelijke problemen een invloed 
hebben op de sectorgebonden voorkeuren. 
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Te onthouden: Thema's voor 2019

 o Na de pieken van 2018 moeten we ons voorbereiden op 
een ander beleggingslandschap

 o De wereldwijde groei zal slechts licht vertragen, wat 
prestaties zal ondersteunen

 o We verwachten nog positieve rendementen in de 
meeste activaklassen
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Wat is het verband tussen deze thema's voor 2019? Volgens mij is 
dat, ondanks de op het eerste gezicht onzekere vooruitzichten, het 
geloof dat de wereldeconomie het komende jaar nog zal blijven 
groeien, en bijgevolg zal bijdragen tot het genereren van positieve 
beleggingsrendementen in tal van activaklassen. Ik hoop dat 
onze thema's voor 2019 u de weg zullen wijzen om deze nieuwe 
beleggingsomgeving met een goed resultaat te doorkruisen. 
Zoals we hiervoor reeds hebben aangegeven, maakt volatiliteit 
normaal deel uit van een dergelijke beleggingsomgeving aan 
het einde van de economische cyclus en zal zij zowel kansen als 
risico's genereren. De hoogste toppen mogen dan wel achter 
ons liggen, er zijn er vast en zeker nog andere op komst: blijf 
beleggen om ervan te profiteren, maar denk er wel aan dat 
beleggingsdiscussies op een andere manier zullen worden 
gevoerd dan in het jaar dat net achter ons ligt. 
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Economie –  
tragere groei

Thema 1
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De economische groei neemt wereldwijd af, maar niet overal aan hetzelfde tempo. In Europa 
vertraagt politieke onzekerheid het economisch momentum en in China is het risico van een 
ernstigere vertraging ook nog niet verdwenen. Maar de economische basis is goed en een soepel 
fiscaal beleid zou een krappere monetaire situatie kunnen compenseren. De groei stort niet in.
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Vertraging in verschillende gradaties, 
maar geen stilstand
De wereldwijde groei zal in 2019 temperen, maar niet overal 
evenveel. Wij verwachten dat de meeste economieën boven 
hun potentieel blijven groeien, en dat de vertraging wereldwijd 
niet synchroon zal verlopen. De groei in de verschillende 
regio's zal uiteenlopen door verschillen in monetair beleid, 
belastingmaatregelen en kwetsbaarheid voor geopolitieke onrust. 
Zo zijn Duitse producenten nog aan het herstellen van 'dieselgate', 
de affaire die de auto-industrie van het land een flinke deuk 
bezorgde, terwijl de begrotingsrel in Italië een schaduw werpt 
over het land. Verder kunnen de doorlopende handelsconflicten 
de internationale handel nog een tijdje in de weg zitten.

Tegelijkertijd verwachten we dat de hoge liquiditeit, die de 
financiële markten de afgelopen jaren een flinke duw in de rug 
heeft gegeven, zijn top heeft bereikt en in 2019 zal teruglopen. 
De meeste grote centrale banken, met uitzondering van die van 
China, zijn dan ook strakker geworden in hun beleid, hetzij in 
hun voornemens, hetzij door het afbouwen van kwantitatieve 
versoepeling of het verhogen van de rente. De Fed doet het 
allemaal tegelijk. Het gevolg is dat factoren die de rente voorheen 
laag hielden (en de aandelenmarkt stimuleerden) nu wegvallen.

Het vertrouwen onder consumenten en bedrijven blijft voorlopig 
echter hoog. Het gat tussen de nominale groei van het bbp 
en de Amerikaanse beleidsrente blijft groot en de rentecurve 
is niet omgekeerd. Dit is van belang omdat in het verleden 
een omgekeerde rentecurve (wanneer obligaties met een 
langere looptijd een lagere rente hebben dan korter lopende 
obligaties) de voorbode van een nakende recessie is gebleken. 
Meer uitgaven aan infrastructuur in de VS en sommige andere 
economieën zullen naar verwachting de economische groei 
stimuleren. Daarom verwachten we een tragere groei, maar 
geen recessie in de VS. Risico's zijn onder andere een hoger 
dan verwachte inflatie in de VS, politieke onzekerheid in Europa 
en een escalatie van het handelsconflict. Een bijkomende 
bezorgdheid is dat de aanhoudende marktvolatiliteit een invloed 
kan hebben op het gedrag van bedrijven en consumenten en zo 
de groei extra kan vertragen.

bbp groei (%) DB 2018 
Vooruitzichten

DB 2019 
Vooruitzichten

VS* 3,1 2,4
Eurozone (waarvan) 1,9 1,6

Duitsland 1,7 1,5
Frankrijk 1,6 1,5
Italië 1,0 0,8

VK 1,3 1,5
Japan 1,0 0,8
China 6,5 6,0
India 7,5 8,0
Rusland 1,7 1,5
Brazilië 1,2 2,0
Wereld 3,7 3,6

Consumptieprijs inflatie (%) DB 2018 
Vooruitzichten

DB 2019 
Vooruitzichten

VS* 2,0 2,1
Eurozone 1,8 1,8
VK 2,5 2,0
Japan 0,9 1,1
China 2,3 2,6

Figuur 2: Onze groei- en inflatieprognoses voor 2018 en 2019 
Bron: Deutsche Bank AG. Data op 20 december 2018.

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. Voor de VS wordt het bbp gemeten per kalenderjaar, inflatie wordt 
geme ten o.b.v. privéconsumptie van december tot december (%). Vooruitzichten voor de 
privéconsumptie in de VS (dec/dec) is 2,0% in 2018 en 2,1% in 2019. Bbp groei in de VS jaar-op-
jaar (vierde kwartaal) is 2,9% in 2018 en 2,7% in 2019. 

CIO Insights
Thema's van 2019
8

120

100

80

60

40

1970 1980 1990 2000 2010 2018

Figuur 1: Voorlopende indicatoren voor economische groei in  
de VS 
Bron: FactSet, Deutsche Bank AG

Samengestelde index van 10 voorlopende indicatoren 
2016 = 100, Index – Verenigde Staten

Periodes van recessie – Verenigde Staten

De opkomende markten worden overschaduwd door de sterke 
USD en de stijgende Amerikaanse rente, die de grootste impact 
hebben op landen met een hoge buitenlandse schuld. Indonesië, 
dat wegens een zorgwekkend tekort op de lopende rekening de 
afgelopen maanden onder een vergrootglas ligt, is een van die 
landen, maar het geldt even goed voor landen waar de valuta 
recent sterk in waarde is gedaald, zoals Turkije en Argentinië. 
Over het algemeen kan echter gesteld worden dat de economieën 
in opkomende markten veerkrachtiger zijn dan enkele decennia 
geleden, mede dankzij de flexibelere wisselkoersen en een 
proactief monetair beleid.



private sector bijna verdubbeld. Om deze schuldgraad te 
verlagen zou de Chinese regering, naast het verlagen van de 
rente, de uitgaven aan infrastructuur kunnen verhogen, de 
obligatiemarkt kunnen openstellen voor buitenlandse beleggers 
en belastingverlagingen kunnen doorvoeren.

India
Wij verwachten dat de economische groei van India van 7,5% 
in 2018, tegen de wereldwijde trend in, in 2019 naar 8,0% zal 
stijgen dankzij een sterke consumptie van huishoudens en een 
solide herstel van investeringen. Een groeistimulerend fiscaal 
beleid is zowel voor als na de algemene verkiezingen in 2019 te 
verwachten. Recente regionale verkiezingen geven een indicatie 
voor de uitslag van de algemene verkiezingen. De economische 
risico's zijn onder meer grote tekorten op de lopende rekening 
ten gevolge van olie-import en een waardedaling van de Indiase 
rupee ten gevolge van een sterke USD na de renteverhogingen 
door de Fed.

Japan
Er blijven zorgen over de wereldhandel bestaan en dit kan 
leiden tot druk op de netto export. Dit is vooral een bedreiging 
voor de auto-industrie, die te maken kan krijgen met verstoorde 
toeleveringsketens. Sommige productiesectoren zullen meer 
last ondervinden als er door geopolitieke zorgen meer vraag 
komt naar de JPY als 'veilige haven'. Binnenlandse consumptie 
en investeringen blijven de groei ondersteunen en de inflatie 
blijft laag met 0,4% jaar op jaar, met uitsluiting van voedsel en 
energie uit de berekening.

VS
De economie groeit voorspoedig, maar lijkt tekenen te 
vertonen dat de piek bereikt is, en zal in 2019 waarschijnlijk wat 
terugzakken, maar boven het langetermijngemiddelde blijven. 
We verwachten dat de huidige economische expansie medio 
2019 de langst durende ooit wordt. De arbeidsmarkt is al krap 
en wordt nog krapper. De lonen blijven stijgen. De inflatie staat 
bijna terug op het streefniveau van 2% van de Federal Reserve. 
We verwachten nog twee renteverhogingen in 2019. De hogere 
Amerikaanse inflatie en een groter aanbod van Amerikaans 
schatkistpapier zouden tot een onverwachte, doch waarschijnlijk 
eerder bescheiden stijging van obligatierendementen kunnen 
leiden.

Europa 
De politieke onzekerheid over de Italiaanse begroting, die met 
de december deal waarschijnlijk nog niet volledig opgelost is, 
en de brexit-onderhandelingen blijven Europa parten spelen. 
Er wordt echter steun van de consument verwacht nu de 
lonen stijgen en dus de consumptie stimuleren. De hogere 
capaciteitsbenutting kan mogelijk aanleiding zijn voor wat extra 
investeringen. Aan de andere kant dreigt het Amerikaanse 
handelsbeleid de export negatief te beïnvloeden. In de eurozone 
is de ECB begonnen met het normaliseren van haar monetair 
beleid, maar doet dit zeer geleidelijk. We verwachten de eerste 
aanpassing van de huidige negatieve depositorente eind 2019, 
maar zonder verhoging van de beleidsrente. De rendementen 
op staatsobligaties van perifere landen zouden het meest lijden 
onder de strengere monetaire omstandigheden. Ondertussen 
verwachten we dat de economische groei in de eurozone boven 
haar potentieel blijft en dat de inflatie zich ontwikkelt in de 
richting van het streefpercentage van bijna 2% - in 2019 zal 
deze naar verwachting uitkomen op 1,7%.

China
We verwachten dat het handelsconflict tussen China en de VS 
de komende kwartalen een verdere impact zal hebben op de 
groei van het bbp. Onze groeiprognose van 6% voor 2019 is 
lager dan de huidige consensus, mede omdat we verwachten 
dat de consumentenbestedingen wat zullen afnemen. De 
Chinese regering en de PBoC (de centrale bank van China) 
hebben aangekondigd hun fiscale en monetaire beleid te 
willen versoepelen, als het handelsconflict met de VS het 
economisch momentum negatief blijft beïnvloeden. Een ander 
punt van zorg is de financiële schuldgraad van de economie. 
Sinds de crisis van 2008/2009 zijn de schulden van de Chinese 

Marketingdocument - Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Vooruitzichten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties. Het wordt de lezer 
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Regionale focus

Figuur 3: Macro-invloeden in 2018 en 2019 
Bron: Deutsche Bank AG.  
Data op 20 december 2018.

2018 2019

Gesynchroniseerde groei. Uiteenlopende vertraging.

Inflatie hoofdzakelijk 
aangestuurd door 
grondstoffenprijzen.

Kerninflatie stijgt 
vanwege een krappere 
arbeidsmarkt en hogere 
capaciteitsbenutting.

Wereldwijde liquiditeit is 
gestegen, maar wel aan een 
lager tempo.

Wereldwijde liquiditeit zal 
beginnen afnemen.
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Kapitaalmarkten –  
Opletten voor volatiliteit

Thema 2

De financiële markten doen er alles aan om zich aan te passen aan het economisch beleid en de 
tegenstrijdige macro-economische ontwikkelingen. De volatiliteit zal waarschijnlijk hoog blijven 
als gevolg van geopolitieke risico's, een vertragende economische groei, lagere bedrijfswinsten, 
wereldwijd minder liquiditeiten bij de centrale banken en matig stijgende rentetarieven. Bijgevolg 
zullen de rendementen voor een gegeven risico dalen. De economie blijft echter groeien, dus het 
totaalbeeld voor ons blijft positief voor de meeste activaklassen. 

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 januari 2019.

CIO Insights
Thema's van 2019

11



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 januari 2019.

Figuur 4: Motoren van opbrengsten en volatiliteit in 2018 en 2019 
Bron: Deutsche Bank Wealth Management. Data op 20 december 2018. 

2018 2019 GEVOLG

Overgangsjaar van 'goldilocks' naar nieuw 
normaal.

Laatcyclische omgeving impliceert hogere 
volatiliteit.

In een dergelijke omgeving kunnen 
strategieën die het risico afzwakken of die als 
doel hebben te profiteren van een zijwaartse 
marktbeweging een voorzichtige aanpak zijn.

Gebruik kansen en oplossingen die profiteren 
van hogere volatiliteit. Koop bijvoorbeeld 
gestructureerde producten op onze regio’s of 
sectoren van voorkeur.

Groei is geopolitieke gebeurtenissen te snel 
af.

Groei is fragieler en gevoeliger geworden voor 
geopolitiek.

Soepele monetaire voorwaarden zorgen 
voor wat tijd om de angst in de markt te 
verminderen.

Ondersteuning van soepele monetaire 
voorwaarden vervaagt.

De efficient frontier aan een hoog niveau 
sinds 2010, en toont nu tekenen van een 
daling.

De efficient frontier daalt, minder opbrengst 
voor hetzelfde niveau van risico.

Markttrends met duidelijke richting tot relatief 
laat in het jaar.

Markten zonder duidelijke trend. Handel 
eerder gebaseerd op krantenkoppen dan op 
fundamentals.

Volatiliteit kan kansen creëren
Over het algemeen genomen is de economische context 
positief. Tegelijkertijd zijn we getuige van een beleggingsklimaat 
met tijdelijke heroplevingen van de markten en een hoge 
volatiliteit, wat typerend is voor het einde van een cyclus. Het 
is duidelijk dat de volatiliteit de ongewoon lage niveaus van 
2017 achter zich heeft gelaten en is teruggekeerd naar de 
meer "normale" niveaus van eerdere historische gemiddelden. 
Dit zal wellicht niet tot het einde van de bull market leiden. In 
feite zijn wij ervan overtuigd dat elke volatiliteitspiek kansen 
creëert. Hoewel de kans op degelijke beleggingsopbrengsten 
moet worden afgewogen tegen een aantal risico's, zijn wij 
nog altijd voorstander van beleggen, maar dan wel met enige 
voorzichtigheid. Voor aandelen blijven we in het algemeen 
positief, maar we verwachten wel regelmatig opstoten van 
volatiliteit die op hun beurt dan weer kansen kunnen creëren.

Op lange termijn gaat de efficient 
frontier achteruit
Het is duidelijk dat op lange termijn de zogenaamde efficient 
frontier – de curve waarop opbrengsten tegenover risico’s 
worden uitgezet – afglijdt van zijn hoge niveaus in het recente 
verleden. Bijgevolg zullen sterke, strategische transacties 
in een bepaalde richting waarschijnlijk zeldzamer worden. 
In plaats daarvan raden wij een meer tactisch gerichte 
beleggingsbenadering aan, met de focus op relatieve waarde- 
en, indien mogelijk, ook carry-strategieën op bv. Amerikaanse 
vastrentende effecten en schuldeffecten van opkomende 
markten in harde valuta.

Hoewel de kans op degelijke 
beleggingsopbrengsten moet 
worden afgewogen tegen een 
aantal risico's, zijn wij nog altijd 
voorstander van beleggen, maar 
dan wel met enige voorzichtigheid.
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Agressiever versoepelingsbeleid van 
de centrale banken
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groeiversnelling 
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Figuur 5: Onze risicomatrix voor 2019 
Bron: Deutsche Bank Wealth Management. Data op 1 december 2018. 
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Waarderingen van aandelen

Waarderingen van vastrentende en 
schuldeffecten 

Geopolitieke risico's 

Amerikaanse politieke risico's 

Europese politieke risico's 

Liquiditeit
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Rente is terug  
van weggeweest

Thema 3

In grote delen van de vastrentende wereld zullen de rendementen op obligaties steeds 
aantrekkelijker worden, zeker als je kijkt naar de risicogewogen rendementen, gezien onze grotere 
voorzichtigheid ten aanzien van risicovolle beleggingen. Vooral de kortere looptijden op de 
Amerikaanse rentecurve en enkele geselecteerde staats- en bedrijfsobligaties  uit opkomende 
markten in sterke valuta zouden in goed gediversifieerde portfolio's overwogen moeten worden. De 
wanbetalingspercentages op hoogrentende kredieten zijn nog altijd laag, maar wij zijn van mening 
dat de huidige renteverschillen niet alle risico's volledig compenseren. Kortom, bij vastrentende 
activa is een selectieve aanpak van regio's en sub-activaklassen van belang. 
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10 jaar na het begin van de financiële crisis - en vervolgens 
het beleid van kwantitatieve versoepeling - zijn we gewend 
geraakt aan lage rendementen op obligaties. Maar nu, en dat 
is voor het eerst sinds jaren, bieden investment grade liquide 
referentiestaatsleningen rond 3% rendement in de VS en (bij 
enkele emittenten) in Europa. Bovendien laten de referentie-
indexen voor obligaties in opkomende markten in sterke valuta 
rendementen van 6 tot 8% zien. 

Rendementen op Amerikaans 
schatkistpapier in de lift
Het patroon is natuurlijk niet overal identiek. De rendementen 
op Amerikaans schatkistpapier zijn eind 2018 gestegen, 
gedeeltelijk door de verwachting van een strakker beleid van 
de Fed en een flink hogere inflatie, maar zijn sindsdien opnieuw 
gedaald te midden van de algemene marktvolatiliteit. Zelfs 
met een positievere beleggingsomgeving die we in de loop 
van 2019 verwachten, denken we niet dat de rendementen 
op een horizon van 12 maanden sterk zullen stijgen. De 

Amerikaanse inflatieverwachtingen lijken goed verankerd en 
we denken dat de Amerikaanse economie gevoelig zou zijn 
voor rentes van boven de 3,5% op 10-jaars schatkistpapier. 
Nog grotere verschillen in rendement met andere markten 
zouden natuurlijk wel meer kopers aantrekken, wat het 
rendement dan weer drukt. We denken daarom, ondanks 
het feit dat er in de komende 12 maanden waarschijnlijk nog 
twee renteverhogingen van de Fed komen, dat de impact 
op de rendementen van schatkistpapier gering zal zijn. We 
verwachten geen blijvende inversie van de Amerikaanse 
rentecurve in 2019 en ons 12-maandenvooruitzicht bedraagt 
2,75% voor Amerikaans schatkistpapier met een looptijd van 
2 jaar, 3% voor schatkistpapier met een looptijd van 10 jaar en 
3,20% voor schatkistpapier met een looptijd van 30 jaar.

Bunds blijven achter, opgelet voor 
de periferie
De rendementen op Bunds daarentegen zijn laag gebleven 
als gevolg van de langzame groei in de eurozone, een nog 
altijd soepel beleid van de ECB en politieke onzekerheid in 
de EU. Daarbij bestaat het risico dat eventuele stijgingen 
van de rendementen snel teniet worden gedaan door een 
grote instroom in veilige-haven-beleggingen. We zien een 
lichte neiging tot afvlakking van de Duitse rentecurve, met 
een prognose voor eind 2019 van -0,30% voor Bunds met 
een looptijd van 2 jaar, respectievelijk 0,60% en 1,20% voor 
Bunds met een looptijd van 10 en 30 jaar en naar verwachting 
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Figuur 6: Niet-Amerikaanse obligatierendementen keren 
langzaam terug naar een normaal niveau 
Bron: Deutsche Bank AG Data op 28 december 2018. 

een aanhoudende lage kerninflatie in de eurozone. Meer 
algemeen heeft de recente marktvolatiliteit de evolutie van de 
rendementen in Europa en elders tijdelijk op pauze gezet. Wij 
verwachten een geleidelijke daling van het aantal obligaties met 
een negatief rendement (zie figuur 6).

In de eurozone is besmetting door Italië vooralsnog beperkt 
gebleven en blijven de spreads nog ver onder die van de 
eurocrisis in 2011-2012. Wanbetalingen op Italiaanse obligaties 
lijken de komende paar jaar onwaarschijnlijk. Kortlopende 
obligaties kunnen daardoor aantrekkelijk zijn, maar Italiaanse 
obligaties met een lange looptijd moeten worden vermeden.

Bedrijfsobligaties: kiezen voor 
hogere kwaliteit?
Spreads van hoogrentend schuldpapier en Amerikaanse 
bedrijfsobligaties blijven op laag niveau vergeleken met het 

Evoluties van rendementen van 
staatsobligaties in de ontwikkelde 
markten zullen ver van uniform zijn: 
meerdere factoren spelen mee.
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recente verleden. De volatiliteit van de aandelenmarkt heeft 
tot nu toe slechts in geringe mate geleid tot grotere spreads. 
Gezien de sterke economische basis in de VS en het beperkte 
risico van een recessie in de komende 12 maanden in de VS, 
verwachten we dat de Amerikaanse wanbetalingspercentages 
laag blijven, maar ze zouden iets kunnen stijgen. Spreads van 
EUR bedrijfsobligaties zijn dit jaar al flink toegenomen ten 
door de politieke risico's (Italiaanse begrotingsperikelen, het 
Franse begrotingstekort dat -3% kan overschrijden in 2019, 
brexit, domino-effect op de handel) en een zwakker economisch 
vooruitzicht in de eurozone. Toch blijven de High Yield EUR 
spreads nog ruim onder hun historisch gemiddelde. Maar als 
de 'jacht op rendement' omkeert, voldoet lage kwaliteit niet 
langer voor de toekomst: beleggers zullen voor hogere kwaliteit 
moeten gaan. 

Opkomende markten bieden 
mogelijkheden 
In 2018 drukte het dalende risicosentiment wereldwijd zwaar 
op de schulden van opkomende markten, net zoals de sterke 
USD, waarbij hoge uitgifteniveaus ook niet meehielpen. Toch is 
de basis in veel economieën solide en de huidige spreadniveaus 
lijken mogelijkheden te bieden. De spreads op Aziatische 
bedrijfsobligaties (zoals gemeten door CEMBI Asia) laten de 
hoogste niveaus sinds 2016 zien. Ze zijn in 5 jaar nog niet 
zo goedkoop geweest vergeleken met Latijns-Amerikaanse 
bedrijfsobligaties, wat verrassend is gezien het superieure 
kredietprofiel van Aziatische bedrijfsobligaties t.o.v. de rest van 
de opkomende markten. 

Op regionaal vlak zijn we dus positief over Azië in het algemeen. 
We zijn positief over India, en hebben een neutrale visie op 
China. We zijn neutraal over Latijns-Amerika, waarbij we ook 
neutraal zijn over Mexico, maar negatief op Brazilië. Ook over 
Rusland en Zuid-Afrika zijn we neutraal, maar negatief op 
Turkije.

Figuur 8: Katalysatoren voor obligaties in 2018 en 2019 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 20 december 2018.

2018 2019 GEVOLG

Verkrapping door Fed en hogere inflatie 
leidde met name in de VS tot een stijging van 
rendementen.

Verdere gestage stijging verwacht van de 
Amerikaanse rente.

De kortere looptijden op de Amerikaanse 
rentecurve worden aantrekkelijker. Vermijd 
de langere looptijden, omdat de stijging in 
rendement de duration niet compenseert.

Bund rendementen zijn nog steeds niet 
aantrekkelijk.

Obligaties van opkomende markten 
in harde valuta (met korte maturiteit) 
zouden overwogen moeten worden in een 
gediversifieerde portefeuille.

De zoektocht naar rendement zou kunnen 
omkeren, wat lagere kredietkwaliteiten niet 
ondersteunt. Selectiviteit geboden voor High 
Yield. Hogere kwaliteit krijgt de voorkeur.

Trage groei, nog steeds accomoderend ECB-
beleid alsmede politieke onzekerheid binnen 
de EU hield Bund rendementen laag.

Stijging van Bund rendementen, die nog 
steeds laag blijven als gevolg van de trage 
verstrakking door de ECB.

Italiaanse budgetgesprekken leidden tot 
hogere BTP-spreads.

Het akkoord met de Italiaanse regering 
vermindert de onmiddellijke bezorgdheid, 
maar de uitvoering zal eerder afhangen van de 
toegenomen druk van de financiële markten, 
dan van de Europese Commissie.

Obligaties van opkomende markten zijn 
negatief beïnvloed door een hogere rente en 
een sterkere USD.

Recente spread niveaus zijn aantrekkelijk en 
fundamentals ondersteunen obligaties van 
opkomende markten in harde valuta.

High Yield wanbetalingspercentages blijven 
laag, maar huidige spreads compenseren het 
risico niet.

Spreads zouden kunnen toenemen indien de 
groei lager is dan verwacht.

Verenigde Staten
UST 2 yr U.S. 2yr yield 2,75%

UST 10yr U.S. 10yr yield 3,00%

UST 30yr U.S. 30yr yield 3,20%

U.S. IG CORP BarCap U.S. Credit 150bp

U.S. HY Barclays U.S. HY 480bp

Europa
Schatz 2yr GER 2y yield –0,30%

Bund 10yr GER 10y yield 0,60%

Bund 30yr GER 30y yield 1,20%

Gilt 10yr UK 10y yield 1,75%

EUR IG Corp iBoxx Eur Corp all 150bp

EUR HY ML Eur Non-Fin HY Constr. Index 430bp

Asia Pacific
JGB 2yr JPN 2y yield –0,05%

JGB 10yr JPN 10y yield 0,20%

Asia Credit JACI Index 285bp

Global
EM Sovereign EMBIG Div 420bp

EM Credit CEMBI Broad 390bp

Figuur 7: Vooruitzichten rendementspreads voor eind 2019 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 20 december 2018.
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Aandelen – 
bedrijfswinstgroei neemt af

Thema 4

Wanneer we door de recente marktvolatiteit heenkijken, hebben wereldwijde aandelen nog heel 
wat te bieden. Goede bedrijfsresultaten zouden naar verwachting aandeleninkoopprogramma’s 
moeten stimuleren, en fusie- en overnameactiviteiten (M&A) werken hoogstwaarschijnlijk 
ondersteunend. Regionaal gaat onze voorkeur uit naar Amerikaanse t.o.v. Europese aandelen 
en voor de opkomende markten verkiezen we Azië boven Latijns-Amerika. Ondertussen is 
de correlatie tussen aandelen en obligaties nog steeds negatief. Bovendien bestaat er buiten 
de VS nog steeds een flink rendementsverschil. Dus het lijkt nog te vroeg om te zeggen dat 
de wereldwijde populariteit van risicovolle activa ten einde is. We moeten hier echter wel de 
kanttekening bijplaatsen dat de winstgroei zijn piek heeft bereikt en dat deze vanaf nu onder de 
verwachtingen kan uitkomen, nu de markten zich wereldwijd aan de realiteit aanpassen. Houd dus 
rekening met lagere rendementen op aandelen. 



Waarderingen lijken aantrekkelijker 
– maar let op bedrijfswinsten
Het voordeel van de correcties op de aandelenmarkt wereldwijd 
eind 2018 is dat de waarderingen er mogelijk aantrekkelijker 
uitzien. De koers/winstverhouding ligt onder het niveau van 
begin 2018 en van het gemiddelde over 5 jaar. Vanuit dat 
oogpunt zijn de Amerikaanse markt en de Duitse DAX-index de 
twee meest aantrekkelijke in verhouding tot hun gemiddelde 
over 5 jaar. Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Houd 
vooral het winstgedeelte van de koers/winstverhouding in 
de gaten. Momenteel is de consensus dat de bedrijfswinst 
wereldwijd zal blijven stijgen en in 6 van de 8 regio's boven 
het resultaat van 2018 zal eindigen. Maar deze verwachtingen 
zouden wel eens te hoog kunnen zijn en naar beneden 
bijgesteld moeten worden. Als het verschil te groot is, kan dit de 
aandelenmarkt verder door elkaar schudden. 

Binnen de ontwikkelde markten blijven we over de VS het 
meest positief, ondanks het feit dat de rugwind van de 
Amerikaanse belastingmaatregelen iets begint af te nemen. 
Ook al verwachten we dat de winstgroei van de S&P 500 index 
volgend jaar zal afnemen, blijft deze bovengemiddeld. Dankzij 
de goede liquiditeitspositie van bedrijven en de doorlopende 
terugstroom van vreemde-valutaholdings, verwachten we 
veel aandeleninkoopprogramma’s van Amerikaanse bedrijven. 
Daar komt nog bij dat de fusie- en overnameactiviteit op weg 
is naar het op één na hoogste niveau sinds 2000. Amerikaanse 
aandelen hebben in het verleden nooit uitgeblonken aan het 
einde van een cyclus, maar de wereldwijd lage groeicijfers 
zullen naar verwachting gunstig zijn voor de relatieve prestaties 
hiervan. De opkomende markten hebben zich hersteld na 
de recente ellende en de Europese markten zijn zich aan het 
instellen op het zwakkere economische momentum in Duitsland. 
Duitse autoproducenten ondervinden nog steeds hinder van 
'dieselgate' en ondanks de winstgroei is de Stoxx-index flink 
gedaald. Dit kan echter ook te maken hebben met de eerder 

Figuur 9: Invloed op aandelen in 2018 en 2019 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 20 december 2019 
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Piek van de winstgroei. Conservatievere 
winstgroeiverwachtingen.

Conservatieve verwachtingen voor 
prestaties van aandelenmarkten, 
maar nog steeds verkozen boven 
vastrentende activa.

Voorkeur voor VS boven Europa, en Azië 
boven Latijns-Amerika in de opkomende 
markten.

Prestatie gedreven door zowel winsten 
als waarderingen.

Wees selectief op regio- en 
sectorniveau.

Verander van stijl.

Sterke opwaartse herzieningen van 
winsten.

Opwaartse herzieningen van 
winstgroeiverwachtingen doven uit.

Waarderingen dalen van 
bovengemiddelde niveaus. Waarderingen worden aantrekkelijker.

Grote regionale verschillen. Grote regionale verschillen.

Begin van sectorrotatie. Sectorrotatie blijft naar verwachting 
voortduren.
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genoemde angst voor lagere winstgroeiverwachtingen. We 
gaan hier dieper op in in het multi-activa gedeelte op pagina 30.

Hoe lang kan dit nog duren? 
De S&P 500 piekte in het verleden zo'n 7 tot 8 maanden 
voor de volgende recessie en daalde dan flink de diepte in. 
Maar aangezien we de komende 12 maanden geen recessie 
verwachten in de VS, is het vooruitzicht voor bepaalde 
aandelen nog enigszins positief; wel hebben we diverse 
12-maandenvooruitzichten iets naar beneden bijgesteld. 
Aandelen hebben nog steeds een aantrekkelijk winstrendement 
in verhouding tot Amerikaanse en Europese staatsobligaties. 

Ondanks de recente handelsspanningen blijven de Chinese 
winstmarges stabiel in zowel de staatsbedrijven als de 
ondernemingen in private handen. Winstmarges van bedrijven 
zouden mogelijk kunnen worden ondersteund door een hogere 
inflatie. Sinds 2014 neemt de consumptie in China sneller toe 
dan de bruto kapitaalaangroei. We kunnen er echter niet van 
uitgaan dat dit verschil op het huidige niveau blijft. De stijging 
van de consumptie kan op termijn afvlakken als consumenten 
meer druk blijven voelen, wat goed mogelijk is, en waardoor 
ook de volatiliteit in China zal toenemen. Wonen, zorg, vrije tijd 
en onderwijs blijven de grootste kostenposten van de Chinese 
middenklasse. Net als in de westerse wereld geven Chinese 
millennials steeds meer uit aan vrije tijd, maar op lange termijn 
kan deze groeitrend haperingen vertonen. 

Dit jaar heeft de centrale bank van India een grote rol gespeeld 
in het beheersen van de externe risico's van het land, met 
behulp van renteverhogingen en het gebruik van vreemde-
valutareserves om de munt te stabiliseren. Ondanks het feit dat 
de economische groei in India in Q3 daalde naar 7,1% jaar op 
jaar (tegenover 8,2% in Q2), denken we dat de Indiase economie 
kan profiteren van twee meevallers in de afgelopen twee 
maanden: de lagere inflatie en de daling van de prijs van ruwe 
olie. Onzekerheid over de gevolgen van de verkiezingen volgend 
voorjaar zouden tot meer volatiliteit op de financiële markten 
kunnen leiden. We nemen dan ook een neutraal standpunt in 
ten aanzien van Indiase aandelen, omdat we denken dat India 
in 2019 meer last kan ondervinden van een opnieuw stijgende 
olieprijs en een sterkere USD. We voorspellen een USD/INR 
wisselkoers van 75,0 over 12 maanden, wat neerkomt op een 
lichte waardevermindering ten opzichte van de huidige niveaus. 

Japanse bedrijfsresultaten zijn positief en de Japanse winst 
op aandelen is genormaliseerd vergeleken met de rest van 
de wereld. De arbeidsmarkt blijft onverminderd krap. Dit 
ondersteunt het consumentenvertrouwen, wat op zijn beurt 
de groei van het bbp stimuleert. Recente inflatiecijfers zijn 
veelbelovend, maar het blijft de vraag hoe en wanneer de BoJ 
het doel van 2% denkt te bereiken. De beperkingen van het 
beleid komen steeds duidelijker naar voor. Risicomijdende 
maatregelen, die een dure yen als gevolg hebben, 
zouden kunnen leiden tot het naar beneden bijstellen van 
winstprognoses van exportgerichte bedrijven. We geloven 
echter dat de sterke balansen en bedrijfsresultaten en de goede 

VS S&P 500 2,850

Duitsland DAX 11,800

Eurozone Eurostoxx 50 3,150

Europa Stoxx 600 360

Japan MSCI Japan 990

Zwitserland SMI 9,000

VK FTSE 100 7,080

Opkomende markten MSCI EM 1,050

Azië ex Japan MSCI Asia ex Japan 650

Figuur 10: Aandelenmarktvooruitzichten voor eind 2019 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 20 december 2018.
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Amerikaanse aandelen hebben in 
het verleden nooit uitgeblonken aan 
het einde van een cyclus, maar de 
wereldwijd lage groeicijfers zullen 
naar verwachting gunstig zijn voor 
de relatieve prestaties hiervan.

winsten Japan nog steeds aantrekkelijk maken, ondanks de 
tekenen van een langzamer herstel van de winsten. Al bij al zijn 
we neutraal over Japanse aandelen. 
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Vreemde valuta's en 
grondstoffen – dollar en 
olie in de hoofdrol

Thema 5

We verwachten dat de USD begin 2019 sterk blijft, maar dat er gedurende het jaar wat erosie zal 
plaatsvinden door het anticiperen op het beleid van de centrale bank en toenemende zorgen over 
de hoge Amerikaanse tekorten, het zogenaamde twin deficit. Valutastrategieën zullen dus in de 
loop van het jaar moeten worden aangepast. 



In het Romeinse rijk leidden alle wegen naar Rome: 
tegenwoordig leiden alle valutadiscussies uiteindelijk naar de 
USD. En dat heeft niet enkel te maken met de status van de 
dollar als internationale reservevaluta. Zoals we recent hebben 
kunnen zien, hebben wisselkoersevoluties en -verwachtingen 
een invloed op de groei van het bbp in alle ontwikkelde markten 
en leiden ze tot verschillen in bbp-groei tussen ontwikkelde 
en opkomende markten, gedeeltelijk door de impact die 
wisselkoersen hebben op de winstverwachting van individuele 
bedrijven. 

Ondersteunende factoren voor de 
USD op middellange termijn
De Amerikaanse midtermverkiezingen in 2018 hebben op 
zich niets veranderd aan de factoren die op dit moment een 
invloed hebben op de USD. President Trump blijft gericht op 
het buitenland, zowel met heffingen (bv. China) als met sancties 
(bv. Iran). De heffingskwestie is steeds meer een wedstrijd 
armworstelen tussen Amerika en China aan het worden. Het 
handelsconflict en de sterke USD hebben de druk op de CNY (de 
Chinese munt) verhoogd, en als de USD/CNY-wisselkoers door de 
grens van 7 heen zou schieten, legt dit nog meer druk op de munt.

De USD is natuurlijk ook niet immuun voor volatiliteit en de 
lopende onderzoeken naar President Trump en zijn staf kunnen 
hieraan bijdragen. Europa kampt potentieel met ernstige 
problemen, zoals de zorgen over de aanslepende Italiaanse 
begroting en de brexit. Deze en andere politieke kwesties zouden 
het vooruitzicht voor Europa in het algemeen en de eurozone 
in het bijzonder kunnen vertroebelen. Dit alles kan ertoe leiden 
dat de ECB beperktere mogelijkheden heeft om op korte termijn 
de rentetarieven te normaliseren en daarmee ten minste één 
ondersteunende factor voor de EUR (althans tijdelijk) weg te 
nemen. 

Figuur 12: Invloed op valuta's in 2018 en 2019 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 1 december 2018.  
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Solide groei, fiscale boost, hogere rente, 
winnaar handelsoorlog.

Nog steeds ondersteuning door groei en 
rente, maar gedurende 2019 zijn beide 
tanende, ook zorgen over stijgende dubbele 
tekorten.

USD blijft sterk, maar kan in de loop van 2019 
verzwakken.

Tanende groeidynamiek, stijgend 
politiek risico, lage rentevoeten en 
obligatierendementen.

Risico's door politieke gebeurtenissen 
verdwijnen niet (Italië, toekomst van de EU), 
ECB schakelt echter over van QE naar QT 
(quantitative tightening, verstrakking van het 
monetair beleid) en verhoging beleidsrente in 
2e helft 2019.

Zwak in eerste helft 2019, sterker in tweede 
helft 2019.

Terughoudende BoE, zwakker 
groeimomentum, krachtige brexit-risico's 
doemen op.

Op een of andere manier duidelijkheid over de 
brexit; nieuw equilibrium na 29 maart 2019.

Alles hangt af van de brexit: Geen/softe brexit 
(basisscenario) leidt tot krachtig herstel, harde 
brexit tot verdere verliezen.

Verderzetting van QE en rentecurve onder 
controle houden, maar nog steeds veilige 
haven.

Rendementsverschillen en lage carry drukken 
op de valuta, echter niet veel verandering 
verwacht.

Obligaties zullen binnen een kleine vork 
verhandeld worden.

Sterke groeidaling, versoepeling binnenlands 
beleid, vrees voor verdere handelsoorlogen.

Expansief monetair en fiscaal beleid, han-
delsoorlog en politieke conflicten verdwijnen 
wellicht langzaam, maar blijven waarschijnlijk 
aanwezig.

Yuan blijft onder druk met het risico op een 
ondermaatse prestatie bij een escalerende 
handelsoorlog.

EUR vs USD EUR/USD 1,15

USD vs JPY USD/JPY 115

EUR vs JPY EUR/JPY 132

EUR vs GBP EUR/GBP 0,90

GBP vs USD GBP/USD 1,28

USD vs CNY USD/CNY 7,0

Figuur 11: FX-prognoses voor eind 2019 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 20 december 2018.
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Valuta's en een inhaalbeweging 
voor het beleid
De afname van de kracht van de USD zal geleidelijk gebeuren. 
Zorgen over een eventuele Amerikaanse oververhitting en 
een daarop volgende beleidsfout van de Fed kunnen verder 
toenemen, maar een sterkere USD (als resultaat van een te strak 
beleid) is wel gunstig om de Amerikaanse inflatie onder controle 
te houden. Hoe dan ook, er bestaan voldoende alternatieven 
voor valutabeleggers in een scenario waarbij de Amerikaanse 
economie afglijdt. Zo zijn er beleggingen in Europa -waar de 
normalisatie van het beleid ook in 2019 nog niet aan de orde 
lijkt- of in China (dat waarschijnlijk zelf het monetaire beleid zal 
versoepelen) of in Japan (dat zijn rente wel wil, maar niet kan 
verhogen). Voor beleggers die valuta's uit opkomende markten 
overwegen, kunnen de kosten van USD-afdekking te duur zijn in 
verhouding tot het potentiële rendement. Dus, ondanks het feit 
dat sommige valuta's van opkomende markten zeer laag staan, 
denken we dat het nog te vroeg is om in de eerste helft van 
2019 al in deze markt te stappen.
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Figuur 13: Chinese olie-import blijkt veerkrachtig t.o.v. tragere 
groei 
Bron: Bloomberg Finance L P, IEA Maandelijks olierapport, Deutsche 
Bank AG. Gegevens op 28 november 2018.

Chinese import van ruwe olie (vaten per maand)
bbp groei China (% jaar-op-jaar)

Olie: afstemming van vraag en aanbod 

Goud: op zoek naar een katalysator

Ons vooruitzicht voor de olieprijs tegen het einde van 2019 
is 60 USD per vat (WTI).  De olieprijzen zijn sinds juni 2017 
gestegen tot 76 USD per vat (WTI), waarna ze daalden en in 
december 2018 rond 46 USD per vat schommelden. Deze 
daling werd geïnterpreteerd als een teken van zwakte van 
de wereldeconomie, wat bij aandelenbeleggers leidde tot de 
vrees dat het einde van de bull market van de afgelopen jaren 
mogelijk in zicht was. Sinds kort zijn de prijzen weer licht aan 
het herstellen, dankzij de hoop dat een of andere vorm van 
handelsovereenkomst tussen de VS en China de wereldwijde 
vraag naar olie een boost zal geven.

Het is echter belangrijk om stil te staan bij de werkelijke 
oorzaken van de olieprijsdaling eind 2018. Het was niet zozeer 
een plotse daling van de vraag, maar vooral een groter dan 
verwacht aanbod waardoor de prijzen omlaag gingen. Dit 
werd nog versterkt toen bekend werd dat de Amerikaanse 
sancties tegen Iraanse olieproductie minder streng zouden 
zijn dan verwacht. We zien aan de vraagzijde voor de komende 
12 maanden een zeer beperkt risico op een recessie in de VS 
en verwachten dat de vraag in China, ondanks de wat tragere 
groei van het Chinese bbp (Figuur 12), op peil zal blijven. De 
wereldwijde vraag naar olie zou kunnen stijgen met 1,4 miljoen 
vaten per dag. Aan de aanbodzijde verwachten we dat de OPEC 
ook in 2019 een productieplafond zal hanteren. Daar komt nog 
bij dat de Noord-Amerikaanse olieproductie zeker tot het derde 
kwartaal van 2019 hinder zal ondervinden van een beperkte 
capaciteit van pijpleidingen en knelpunten in het transport 
van olie. Wij denken daarom dat het huidige overaanbod zal 
afnemen terwijl de wereldwijde vraag naar ruwe olie blijft 
toenemen, zodat de olieprijzen in 2019 zullen stijgen.

Goud wordt vaak gezien als de veiligste belegging die er is. Het 
feit dat goud geen rendement oplevert, wordt gecompenseerd 
door de status die goud bij sommige beleggers heeft als goede 
verzekering tegen inflatie, geopolitieke risico's en onrust op de 
financiële markten. Toch heeft de goudprijs in 2018 niet perfect 
voorspelbaar gereageerd op dit soort kwesties. Na in april 
een niveau te hebben bereikt van 1.350 USD/oz, daalde hij in 
augustus naar minder dan 1.180 USD/oz om vervolgens weer te 
stijgen naar ongeveer 1.250  USD/oz. Een sterke USD hielp ook 

niet mee (ten dele omdat deze de prijzen in lokale valuta hoog 
hield in de traditionele centra voor fysieke vraag naar goud, 
hetgeen de vraag afzwakte). De sinds oktober toegenomen 
volatiliteit op de markten (versterkt door onzekerheden op het 
gebied van handel en andere geopolitieke kwesties) heeft de 
goudprijs echter opgedreven. Los van de prestaties, blijven 
we van mening dat goud een aantrekkelijk middel is om de 
portefeuille te diversifiëren.

En hoe zit het dan met goud? De goudprijzen hebben in 2018 
niet echt gereageerd op de politieke onzekerheid. De prijs zakte 
van een hoogtepunt rond de USD 1.350/oz aan het begin van 
het jaar naar rond USD 1.250/oz en bleef daar de afgelopen 
maanden hardnekkig hangen. Kijken we echter naar de langere 
termijn, dan valt een extra element op. Veranderingen van de 

goudprijs waren in het verleden vaak een (vertraagde) reactie op 
de Amerikaanse fiscale balans: grotere tekorten werden gevolgd 
door hogere goudprijzen. We voorspellen geen enorme toename 
van het Amerikaanse begrotingstekort in 2019, maar voor de 
lange termijn is dit iets om in de gaten te houden.
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Beleggingen voor de lange 
termijn – transitie in tech

Thema 6

We blijven enthousiast over ’thema’s van morgen vandaag’ en voegen daar voor dit jaar ESG 
(Environmental, Social en Governance – dit zijn duurzame thema’s) en Enhanced Infrastructure 
(Verbeterde Infrastructuur) als thema's aan toe. Maar dit is ook het jaar om onze voorkeuren in de 
technologiesector te evalueren, want regelgeving is een rem en individuele thema’s lopen uiteen. 



Twee nieuwe langetermijnthema's 
voor 2019: ESG en Enhanced 
Infrastructure
Zoals figuur 16 hieronder laat zien, hebben we de afgelopen 
jaren onze langetermijnthema's opgebouwd. Vorig jaar voegden 
we smart mobility (slimme mobiliteit) en artificial intelligence 
(artificiële intelligentie) toe en voor 2019 zijn dat ESG en 
Enhanced Infrastructure.

ESG-beleggingen (die te maken hebben met milieu, sociale en 
bestuurlijke factoren) bestaan al langer – de eerste ethische 
fondsen in de VS dateren van 1928 en sociaal bewogen 
beleggingen gaan al eeuwen terug. Maar met het werk van 
Milton Moskowitz in 1998 is het besef ontstaan dat het 
verbeteren van corporate governance-procedures de financiële 
resultaten niet in de weg hoeft te zitten. Sterker nog, het zorgt 
voor maximale productiviteit en bedrijfsefficiëntie en het leidde 
tot het aantrekken en inzetten van superieur managementtalent. 

Bijkomende factoren hebben de aantrekkingskracht van 
ESG nog vergroot. Een groeiend besef en de toegenomen 
kennis van de financiële markten bij beleggers zorgden 
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Figuur 15: Amerikaanse infrastructuur blijft onder historisch 
gemiddelde 
Bron: FactSet, Deutsche Bank AG. Gegevens op 31 oktober 2018 

Figuur 14: ESG: een acroniem met veel betekenissen
Een brede waaier aan benaderingen en doelstellingen 
Bron: Schroders, Deutsche Bank AG.

Gemiddelde totale publieke uitgaven aan infrastructuur, als 
percentage van het bbp
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voor een vraag naar specifiekere beleggingsdoelen. Ook 
werden institutionele beleggers zich, net als de rest van de 
samenleving, meer bewust van het belang van duurzaamheid. 
Tegelijkertijd laat opinieonderzoek zien dat er een groeiende 
interesse bestaat onder de jongere generatie – millennials 
is een van onze andere thema's – in milieuvriendelijke en 
sociaal verantwoorde beleggingen, hoewel het misschien 
nog wat tijd kost voordat deze interesse daadwerkelijk wordt 
omgezet in daden. Het kan nog enkele decennia duren 
voordat millennials over vergelijkbare middelen beschikken 
als de babyboomersgeneratie, maar de eerste effecten zijn al 
zichtbaar. 

Figuur 16: Langetermijnthema's 2017-2019 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 1 december 2018  
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Herevaluatie van voorkeuren binnen 
tech 
Ons enthousiasme voor tech (dat aan de grondslag ligt van veel 
langetermijn beleggingsthema’s) blijft. Maar de omkering van 
de trend van sommige tech aandelen in 2018 herinnert ons 
eraan dat het hier geen eenrichtingsverkeer betreft: voorkeuren 
moeten misschien worden herzien, rekening houdend met 
risico's, bijvoorbeeld rond de regulering van grote bedrijven 
en divergerende trends binnen artificiële intelligentie (bv. bio-, 
fin- and legal-tech). Hou ook rekening met een verschillend 
leiderschap in verschillende sectoren: bij internet of things 
voor consumenten blijft de VS aan de leiding, maar Europa, 
met name Duitsland, kan koploper worden bij de meer zakelijk 
gerichte toepassingen. Leidende bedrijven en cijfers veranderen 
en de nieuwe sectoren zullen meer aandacht krijgen. 

Ons tweede thema voor 2019, Enhanced Infrastructure, bouwt 
voort op onze eerdere argumenten voor de behoefte aan 
infrastructuur. De VS laat hier een zeer sterk voorbeeld van zien: 
infrastructuur is het onderwerp in Washington dat op steun 
van beide partijen in het congres kan rekenen. Figuur 14 laat 
zien dat uitgaven aan infrastructuur, als percentage van het 
bbp de afgelopen 6 jaar, onder het historisch gemiddelde zijn 
gebleven (gemeten op basis van uitgaven aan publieke werken). 
De American Society of Civil Engineers schat dat er tot in 2020 
3.600 miljard USD te weinig aan infrastructuur uitgegeven zal 
zijn. Het grootste gat zit in wegenbouw en openbaar vervoer 
(rond de 1.600 miljard USD) gevolgd door scholen. 

Een groeiend besef en de 
toegenomen kennis van de 
financiële markten bij beleggers 
zorgden voor een grotere bereidheid 
om beleggen actief te benaderen.
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Rendement versus risico
Multi-Asset

In een van onze thema’s voor 2018 zeiden we het al: 'een 
gewaarschuwd man is er twee waard'. Beleggers moeten 
voorbereid zijn op meer volatiliteit, versterkt door regionale 
verschillen en aanhoudende geopolitieke onzekerheden. Deze 
prognose is juist gebleken en nu, met 2019 in zicht, zijn veel van 
deze onzekerheden nog steeds aanwezig. Dat geldt gelukkig 
ook voor sommige positieve aspecten: de aanhoudend sterke 
Amerikaanse groei en een relatief voorspelbaar monetair beleid 
met meerdere renteverhogingen van de Fed enerzijds en het 
afbouwen van de kwantitatieve versoepeling (QE) door de ECB 
anderzijds. Maar het klimaat verandert en dat zal uiteindelijk zijn 
weerslag krijgen op de beleggingsstrategieën.

De economische achtergrond voor Multi-Asset portfolio's zal 
in 2019 gekenmerkt worden door een lichte vertraging van de 
groei van het bbp, maar zonder sterke daling. De Amerikaanse 

In 2019 zullen Multi-Asset beleggingen een zorgvuldige afweging 
van potentieel rendement versus risico moeten maken om 
succesvol te zijn. Aandelen lijken nog altijd aantrekkelijker dan 
vastrentende waarden.  Daarnaast mogen we ook de opkomende 
markten zeker niet uit het oog verliezen.

groei zal in 2019 licht dalen naar 2,4% onder invloed van de 
rentegevoeligheid en een afname van de fiscale stimulans, 
maar dit zal toenemende krapte op de arbeidsmarkt en verdere 
renteverhogingen niet tegenhouden. Het economische 
momentum in de eurozone zal blijven afnemen, maar de ECB 
zal naar verwachting einde dit jaar toch de QE beëindigen. De 
groeivooruitzichten in de eurozone blijven boven de trend. De 
Chinese groei neemt  in 2019 vermoedelijk af tot 6% en voor 
de groei in opkomende markten over het geheel genomen is de 
verwachting 5%.

Aandelen blijven aantrekkelijk

Nu er voorlopig nog geen recessie in de VS lijkt aan te komen, 
zijn aandelen nog steeds aantrekkelijk, te meer omdat, na 
recente correcties, de waarderingen niet langer als buitensporig 

Figuur 17: Laag volatiliteitsregime is voorbij: S&P 500 gerealiseerde volatiliteit in 1 jaar 
Bron: Deutsche Bank AG, DWS. Data op 28 november 2018.
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hoog worden gezien. De VS wordt beschouwd als de meest 
veelbelovende ontwikkelde aandelenmarkt op een horizon van 
3 maanden. We zijn neutraal over Japan en relatief somber over 
Europa. Na een algemeen gesproken moeilijk jaar kunnen Multi-
Asset portfolio's wellicht een groter percentage aandelen uit 
opkomende markten opnemen, aangezien deze, vooral in Azië, 
goede kansen lijken te bieden.

Wees selectief bij vastrentende waarden

Sommige delen van het vastrentende universum moeten 
mogelijk met enige terughoudendheid worden benaderd. 
Het gevaar bij vastrentende waarden zit hem in het feit dat 
het potentiële rendement laag kan uitvallen, terwijl onze 
12-maandendoelstellingen voor spreads juist verhoogd zijn. 
High Yield obligaties kunnen natuurlijk harder geraakt worden 
door geopolitieke risico's, renteverhogingen van de Fed, 
enzovoort. Een stijgende olieprijs daarentegen zou dan weer 
helpen in plaats van tegenwerken, althans in de VS. Daar staat 
tegenover dat obligaties van opkomende markten aanzienlijke 
opportuniteiten kunnen bieden, opnieuw voornamelijk in Azië.

Staatsobligaties blijven een belangrijk onderdeel van de 
Multi-Asset portefeuille. Beleggers moeten zich wel bewust 
zijn van het feit dat de rendementen in de VS licht zullen 
blijven stijgen, terwijl die van de Bunds wel eens onder druk 
kunnen komen te staan ten gevolge van onzekerheid over de 
implementatie van de Italiaanse begroting en de brexit. Er zijn 
enkele opportuniteiten: 2-jarig Amerikaans schatkistpapier zou 
wel eens de gunstigste risico-rendementsverhouding kunnen 
hebben. Let ook op het rendement dat cash oplevert, nu de 
Amerikaanse rentetarieven stijgen.

Wisselkoersen blijven van invloed op de prestaties van Multi-
Asset portfolio's. In 2018 werd er gefocust op de sterkte van 
de USD, in 2019 is dit waarschijnlijk iets genuanceerder: een 
eventuele beperkte verdere stijging van de USD in het eerste 
kwartaal van 2019 zou mogelijk later in het jaar weer teniet 
kunnen worden gedaan. Op dit moment nemen wij over het 
algemeen een neutraal standpunt in wat betreft de USD, EUR 
en JPY - maar dit kan in de loop van 2019 veranderen.

Voor sommige beleggers met Multi-Asset portfolio's zouden 
alternatieve beleggingen mogelijk een aantrekkelijke bron van 
diversificatie en rendement kunnen bieden. Op het gebied van 
grondstoffen blijft goud geschikt voor diversificatie.

Te onthouden: Multi-Asset

 o Binnen aandelen zijn de VS en de opkomende markten 
aantrekkelijk.

 o Het rendement van vastrentende waarden moet 
tegenover de risico's worden afgewogen.

 o Redelijk neutrale positionering in deviezen is op dit 
moment aan te bevelen.

Figuur 18: Activa-allocatie (gebalanceerde portefeuille,  
op 21 december 2018)
Voetnoot: Activa-allocatie op 21 december 2018. 1 Alternatieve 
investeringen zijn niet geschikt en mogelijk ook niet toegankelijk voor 
alle beleggers. Er zijn bepaalde restricties van toepassing. Bron: Europe 
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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De Bank of Japan (BoJ) is de centrale bank van Japan.

Brexit is een combinatie van de woorden ‘Groot-Brittannië’ en ‘Exit’ 
en duidt het mogelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese Unie aan.

Bunds zijn Duitse staatsobligaties. 

CTA (Commodity Trading Advisors) strategieën zijn strategieën die 
gebaseerd zijn op de handel in goederentermijncontracten die op 
beurzen worden verhandeld.

Kern- of onderliggende inflatie is een maatstaf van inflatie waarbij 
sommige volatiele componenten (bv. energie) niet worden 
meegerekend. Deze niet-meegerekende componenten kunnen per 
land verschillen.

De Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) is een index 
van JPMorgan waarin obligaties zijn opgenomen die in USD zijn 
uitgegeven door opkomende markten. 

De DAX is een index van blue-chipaandelen bestaande uit de 30 
belangrijkste Duitse blue-chipbedrijven die worden verhandeld op 
de beurs van Frankfurt; andere DAX-indexen omvatten een breder 
scala aan bedrijven.

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 soorten 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.

ESG-beleggingen zijn beleggingen met milieubewuste, sociale en/of 
corporate governance doelen. 

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

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

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 rentetarieven te bepalen. 

Gilts zijn Britse staatsobligaties. 

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

De G20 is een internationaal forum van regeringsleiders en 
vertegenwoordigers van centrale banken van 19 landen — 
Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, 
India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, 
Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-
Korea en de Europese Unie.

Hedgefondsen zijn alternatieve beleggingsinstrumenten die 
een aantal verschillende strategieën kunnen hanteren om actief 
rendement voor hun beleggers te behalen.

De JP Morgan Asia Credit Index (JACI) meet het totale rendement 
van de Aziatische obligatiemarkt in USD. 

Fusiearbitrage is een beleggingsstrategie die inspeelt op 
onzekerheden en marktinefficiënties voor en na een fusie van 
bedrijven. 

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

De Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is 
een internationale organisatie van olieproducerende landen die als 
doel heeft het oliebeleid van haar 12 leden te coördineren en op één 
lijn te brengen.

De People’s Bank of China (PBoC) is de centrale bank van de 
Volksrepubliek China.

Koers-winstverhoudingen (K/W) meten de actuele aandelenkoers 
van een bedrijf in verhouding tot de winst per aandeel. LTM (laatste 
twaalf maanden) verwijst in deze context naar de winsten van de 
afgelopen twaalf maanden.

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

De S&P 500 Index omvat 500 toonaangevende Amerikaanse 
bedrijven die ongeveer 80% van de beschikbare Amerikaanse 
marktkapitalisatie voor hun rekening nemen.

Amerikaans schatkistpapier zijn obligaties die zijn uitgegeven 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.

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

De rentecurve toont de verschillende rentevoeten voor obligaties 
met verschillende looptijden, maar met dezelfde kredietkwaliteit.
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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. 

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.








