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Zes maanden geleden presenteerden we onze 10 thema's voor 2018. 
Het eerste thema was "Een gewaarschuwd man is er twee waard". 
Dit betekent dat beleggers rekening moeten houden met een stijging 
van de volatiliteit na de ongebruikelijk lage niveaus die een groot deel 
van 2017 beheersten.

De volatiliteit is inderdaad gestegen, wat het gevolg kan zijn van 
diverse recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld de wereldwijde 
handelsspanningen en het opflakkeren van problemen in de 
eurozone. Maar de hoge volatiliteit komt ook doordat we ons in een 
zeer late fase van de economische cyclus bevinden. De huidige 
periode van aanhoudende Amerikaanse groei is bijna de langste 
periode ooit gemeten. De positionering van portefeuilles en de 
selectie van effecten moeten passen bij de hogere volatiliteit die 
kenmerkend is voor een late fase van de cyclus.

Het goede nieuws is dat de wereldwijde economie nog steeds snel 
groeit ondanks de politieke onzekerheden, zoals wordt verwoord in 
ons tweede thema: "Groei is geopolitieke gebeurtenissen te snel af". 
De Amerikaanse economie blijft snel groeien en we zijn van mening 
dat de kans op een recessie erg klein is. Bovendien is dankzij de 
aanhoudende economische groei, in combinatie met een gradueel 
stijgende inflatie, het proces van normalisering van het monetaire 
beleid een stuk eenvoudiger dan het in een andere situatie zou 
zijn geweest (in het derde thema wordt dit "Centrale banken in 
overgangsperiode" genoemd). We zijn bijna 10 jaar verder na de 
faillissementsaanvraag van Lehman Brothers (15 september 2008). 
Deze gebeurtenis wordt over het algemeen beschouwd als de start 
van de wereldwijde financiële crisis. Op vele vlakken kampen we nog 
met de nasleep hiervan, maar er wordt vooruitgang geboekt met de 
normalisering van het beleid, zoals getoond op de tijdlijn op pagina 8.

We moeten ook bedenken dat historisch gezien een latere fase in 
de cyclus vaak zowel hogere rendementen als een hogere volatiliteit 
heeft opgeleverd. Dit is dus een periode om belegd te blijven, maar 
de risico's af te dekken. Het beschermen van uw beleggingen kan op 
korte termijn kosten met zich meebrengen, maar het is verstandig om 
rendementen op langere termijn te beschermen in volatiele markten 
waar we grote, tijdelijke, trendwijzigingen kunnen zien.
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sectorselectie en een continu actief 
beheer zullen belangrijk zijn wanneer 
prestaties van de verschillende sectoren 
opnieuw meer uiteen zullen lopen. 
Deze late fase van de cyclus kan enige 
tijd duren en mogelijk ligt de piek in de 
bedrijfswinstgroei van deze cyclus al 
achter ons. De absolute piek in winsten 
ligt mogelijk verder in de toekomst, 
wat de aandelenmarkten weer zal doen 
stijgen. We zien ook nog steeds positieve 
signalen op lange termijn bij de "de 
'nieuwe' opkomende aandelenmarkt van 
Azië", ondanks de recente turbulentie. 
Dit is te danken aan de aanhoudende 
economische dynamiek in de regio.

Spreiding moet een andere belangrijke 
portefeuilledoelstelling zijn en we stellen 
voor dat u "alternatieve beleggingen 
onderzoekt" als mogelijke methode 

Risicobeheer van portefeuilles kan op 
verschillende manieren plaatsvinden, 
van verschillende methoden van 
risicoafdekking tot spreiding, selectiviteit 
en actief beheer. Uit onze andere 
thema's voor 2018 blijkt hoe belangrijk 
deze factoren kunnen zijn. We hebben 
voorgesteld dat u "vastrentende 
beleggingen onder de loep" zou moeten 
nemen (d.w.z. selectief zijn), en dat is nog 
steeds zeer relevant. Er doen zich kansen 
voor, maar er zijn ook risico's, zoals we 
hebben gezien bij recente bewegingen 
in high yield obligaties en obligaties van 
opkomende markten. Staatsobligaties 
van ontwikkelde markten zijn absoluut 
geen veilige vluchtwaarde meer. Uit de 
vooruitzichten voor marktrendementen 
blijkt dat er "nog wat zuurstof voor 
aandelen" is. Dit is een van onze andere 
thema's voor 2018. Aandelen- en 

om deze doelstelling te bereiken. 
Sommige liquide of illiquide alternatieve 
beleggingen spelen mogelijk een 
belangrijke rol in portefeuilles, vanwege 
hun lage correlatie in potentieel moeilijke 
marktomstandigheden. U kunt ook 
gestructureerde producten gebruiken 
om het risico-rendementsprofiel van een 
portefeuille te verbeteren.

Marktrelaties ontwikkelen zich ook 
verder. Ons thema "Dynamische 
invloeden op valuta's" is gericht op de 
verschillende factoren die hebben geleid 
tot onze succesvolle prognose voor 
een sterkere Amerikaanse dollar. We 
verwachten nog steeds dat olieprijzen 
dalen tot lagere niveaus van voorheen, 
doordat de productie toeneemt. Dit 
zal een geval zijn van "een déjà vu voor 
olie". We zijn nog steeds van mening 
dat beleggers langetermijnideeën op 
basis van sociale, demografische en 
technologische veranderingen moeten 
overwegen: "thema's van morgen". Op 
pagina 5 voorzien we een update van al 
deze thema's.

De volgende zes maanden kunnen 
productief zijn voor portefeuilles. Zoals 
eerder vermeld, kunnen rendementen in 
de late fase van een cyclus gepaard gaan 
met hogere volatiliteit van activaklassen. 
Blijf dus belegd, maar dek de risico's af.

Spreiding moet een andere belangrijke 
portefeuilledoelstelling zijn en we stellen voor 
dat u "alternatieve beleggingen onderzoekt" 
als mogelijke methode om deze doelstelling te 
bereiken. 
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Te onthouden: Brief aan beleggers

 o Latere fasen van de economische cyclus gaan gepaard met verhoogde 
volatiliteit,

 o Maar de rendementen in die fase kunnen hoog zijn. Blijf dus belegd, maar dek 
de risico's af.

 o Risicobeheer en spreiding blijven belangrijk.
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De beleggerswereld biedt ruime kansen, 
maar door de hogere volatiliteit in de 
latere fase van de economische cyclus zijn 
er uitdagingen. Blijf dus belegd, maar dek 
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Zoals verwacht, is de Fed 
dit jaar koploper in de 
geleidelijke overgang van het 
beleid van centrale banken 

naar een minder soepele houding. 
Dit is te danken aan de aanhoudende 
Amerikaanse groei. We verwachten dat 
de Fed vóór eind juni 2019 de rente nog 
drie keer verhoogt. Het is onwaarschijnlijk 
dat de ECB de rente voor de tweede helft 
van 2019 verhoogt, maar de ECB heeft 

We hadden verwacht dat 
de economische groei sterk 
zou blijven, ondanks alle 
geopolitieke onzekerheden. 

Dit blijkt nu het geval, met een verwachte 
groei van meer dan 2% dit jaar voor vier 
van de vijf economieën. De sterke groei 
in het eerste kwartaal in de VS lijkt zich 
te hebben voortgezet in het tweede 
kwartaal en belangrijke indicatoren voor 
de arbeidsmarkt en productie duiden op 
een sterke economie. De groei van het 
bbp in de VS in de eerste helft van 2018 
bedraagt gemiddeld 2,5% op jaarbasis 

Aan het begin van het jaar 
voorspelden we dat de 
ongebruikelijk lage volatiliteit 
van 2017 zou plaatsmaken 

voor onrustigere markten en we hebben 
beleggers aangeraden om zich hierop 
voor te bereiden. De duur van het 
huidige herstel (de Amerikaanse groei is 
momenteel de op twee na langste in de 
geschiedenis) leidt tot volatiliteit in de late 
fase van de economische cyclus, versterkt 
door zorgen over een verstrakkend 

monetair beleid, aanhoudende handels- 
en geopolitieke spanningen. De S&P 
500-index heeft in 2018 nu al 36 dagen 
achter de rug met een prijsbeweging 
van meer dan 1%. In heel 2017 waren 
dit slechts acht dagen. Daarnaast is de 
volatiliteitindex (VIX) al 39 keer boven de 
18 gesloten. Dit is het hele vorige jaar niet 
één keer gebeurd. We verwachten dat de 
volatiliteit de rest van het jaar hoog blijft, 
met handelsspanningen als belangrijke 
trigger.
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Tien thema’s
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en we verwachten dat deze de 2,7% 
bereikt voor het hele jaar, mede dankzij 
belastinghervormingen, deregulering 
en verhoogde fiscale uitgaven. De 
Europese cijfers zijn verbeterd en uit 
de inkoopmanagersindexen kunnen we 
afleiden dat de groei zich voortzet. De 
Japanse economie profiteert van een 
sterke groei van de werkgelegenheid en 
dankzij de aanhoudende binnenlandse 
consumptie in China blijft de groei hoog, 
ondanks schuldafbouw en handelszorgen.

Normalisatie in laag 
tempo

03 Centrale banken in overgangsfase
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wel de intentie aangekondigd om het 
huidige programma van kwantitatieve 
versoepeling aan het eind van dit jaar af 
te bouwen. De Bank of England moet 
de rente mogelijk veel eerder verhogen. 
Alleen de centrale bank van Japan zal het 
huidige, zeer soepele, beleid handhaven. 
De stijging van de Amerikaanse rente 
heeft diverse gevolgen, vooral voor 
sommige opkomende markten.

Tien thema’s voor 2018: 
update
De schaal vergelijkt onze mate van overtuiging (omcirkelde grijze 
bol) begin dit jaar met het huidige niveau (groene bol).

Gelieve deze QR code te 
scannen om een video te 
bekijken van onze Global 
CIO Christian Nolting over 
de update van onze 10 
thema's.
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De recente marktvolatiliteit 
en relatief gematigde 
verwachtingen voor aandelen 
en vastrentende waarden 

vormen een reden om beleggingen te 
zoeken die geen sterke relatie hebben 
met de belangrijke activaklassen tijdens 
moeilijke marktomstandigheden, waardoor 
een portfolio beter gespreid zal zijn. Dit zijn 
onder andere kansen in minder bekende 
delen van conventionele activaklassen, 
alsook liquide en illiquide alternatieve 
beleggingen. Deze groep kan obligaties 

Opkomende markten hebben 
een onrustig eerste halfjaar 
beleefd, niet in de laatste 
plaats door de zorgen over een 

stijgende Amerikaanse rente en dreigende 
handelsgeschillen. We zijn echter van 
mening dat opkomende markten in Azië 
aantrekkelijk blijven, door de verwachte 
sterke regionale economische groei 
en een winstgroei met dubbele cijfers. 
Bovendien vertegenwoordigt technologie 
bijna een derde deel van de MSCI Asia ex 
Japan-index en de verwachting is dat de 

De aanhoudende sterke 
economische groei in 
belangrijke markten en een 
verwachte verdere stijging van 

bedrijfswinsten zullen naar verwachting 
gunstig zijn voor de aandelenmarkten 
wereldwijd. Maar onze belangrijkste 
boodschap is dat de verschillen tussen 
sectoren en binnen sectoren enorm zijn 
toegenomen. Dit bevestigt het belang 
van selectiviteit en het actief beheer van 
portefeuilles. Risico's van de late cyclusfase 
blijven bestaan, maar we zouden een 
overweging in cyclische sectoren 

We zien nog steeds 
mogelijkheden in 
vastrentende waarden, 
maar het is belangrijk om 

selectief te zijn. Door de stijging van de 
rente zijn staatsobligaties van ontwikkelde 
markten geen veilige haven meer. Binnen 
investment grade bedrijfsobligaties lijken 
de fundamentele cijfers momenteel redelijk 
sterk, maar het technische beeld in Europa 
kan snel achteruitgaan vanwege het einde 
van de QE-aankopen. Bij high yield activa 
heeft de toegenomen volatiliteit in andere 
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activaklassen al geleid tot een verhoging 
van de spread, maar de falingsratio’s 
zullen waarschijnlijk laag blijven. We blijven 
positief over obligaties van opkomende 
markten in harde valuta, vooral in Azië, 
waar de economieën dynamisch blijven en 
de technische marktsituatie verbetert. Een 
spreiding over verschillende emittenten 
helpt, maar blijf zeker bewust van 
landspecifieke risico's.

behouden. Zelfs als het groeitempo van 
winsten afzwakt, zijn 'piekwinsten' nog 
enkele jaren verwijderd. De markten zullen 
volatiel zijn en regionale voorkeuren zullen 
na verloop van tijd verschuiven. Op dit 
moment lijken Amerikaanse aandelen beter 
bestand tegen tegenslag dan Europese 
aandelen. We zijn nog steeds enthousiast 
over aandelen van opkomende markten, 
ondanks de recente hobbelige rit.

winsten in deze sector in 2018 erg sterk 
zullen zijn. Een sterke Amerikaanse dollar 
zal voor enkele economieën tegenwind 
bieden, maar niets wat ze niet aankunnen. 
Opkomende markten in Azië zullen de 
evolutie van het handelsgeschil tussen de 
VS en China nauwlettend volgen, maar 
we verwachten niet dat dit uit de hand zal 
lopen.

Een manier om te 
spreiden

07 Onderzoek beleggingsalternatieven
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met variabele rente (een van de sectoren 
met de hoogste rendementen van dit jaar 
tot op heden) en converteerbare obligaties 
met een hoge blootstelling aan technologie 
omvatten. 
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Nu de tweede jaarhelft 
begonnen is, herhalen 
we nogmaals onze 
thema's op lange termijn, 

met dit jaar extra nadruk op slimme 
mobiliteit en artificiële intelligentie, 
naast de bestaande thema's van 
cyberbeveiliging, infrastructuur en 
de wereldwijde vergrijzing. Slimme 
mobiliteit houdt rekening met de impact 
van technologische ontwikkelingen op 
transport. Artificiële intelligentie heeft 
een invloed op meerdere sectoren, 

De prijs van ruwe olie is in 
het eerste halfjaar scherp 
gestegen als gevolg van een 
stijgende vraag aan de ene 

kant en zorgen over het aanbod aan de 
andere kant. Zorgen over het aanbod 
zijn het gevolg van het vermogen van 
de OPEC om vast te houden aan de 
productiedoelen, de dalende productie 
in Venezuela en elders, en spanningen 
in het Midden-Oosten, meer precies de 
verlenging van de sancties tegen Iran. De 
olieprijzen zijn echter begin juli opnieuw 
beduidend gedaald omdat de havens in 

Na een zwakke periode in 
het eerste kwartaal van 
2018 is de dollarkoers (zoals 
verwacht) gestegen, mede 

dankzij een verschil in rentetarieven 
met andere ontwikkelde markten, 
de sterke economische groei in de 
VS en stimulerende effecten van de 
Amerikaanse belastinghervormingen. 
De grootste dollarwinsten liggen 
mogelijk achter ons, maar we verwachten 
nog een beperkte verdere stijging 
gedurende de komende 12 maanden. 

aangezien we op een slimme manier 
reeksen taken kunnen automatiseren 
en leren om correct te anticiperen 
op menselijke acties. In het huidige 
klimaat met een hogere volatiliteit 
zijn deze thema's niet immuun voor 
marktbewegingen op korte termijn. 
We blijven er echter van overtuigd 
dat deze thema's op langere termijn 
steeds belangrijker zullen worden en 
steeds meer deel zullen uitmaken van 
mainstream beleggingen.
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Te onthouden: 10 thema’s voor 2018

 o De thema’s houden rekening met een mix van volatiliteit 
en groei.

 o Selectiviteit binnen activaklassen is een 
gemeenschappelijke factor binnen alle thema’s.

 o De recente sterke Amerikaanse dollar ondersteunt het 
FX thema. 

We verwachten eind juni 2019 een EUR/
USD-koers van 1,15. Let echter ook op 
andere valutafactoren, zoals het effect 
van zorgen over een handelsoorlog of 
mogelijke spanningen tussen Italië en 
de Europese Unie op de euro. Markten 
blijven zoeken naar aanwijzingen uit 
uiteenlopende politieke, beleids- en 
economische indicatoren, die kunnen 
leiden tot periodes van volatiliteit.

Libië weer werden geopend. We zijn van 
mening dat een verdere verhoging van de 
productie in de VS zal leiden tot verdere 
neerwaartse druk. Bovendien zijn de 
netto long-posities dicht bij het hoogste 
niveau ooit, wat zou kunnen leiden tot 
een ommekeer. Dit is een geval van déjà 
vu in olie, met een stijgende productie in 
de VS om de hogere vraag bij te houden. 
Onze 12-maanden voorspelling (WTI) 
blijft gehandhaafd op USD 60 per vat.
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Rustig voortkabbelende economieën
Macro-economie

Amerikaanse arbeidsmarkt 
vormt geen bedreiging

In de VS is er nog steeds een sterk 
onderliggend momentum dat gesteund 
wordt door gunstige omstandigheden 
bij huishoudens en bedrijven, een nog 
steeds soepele financiële omgeving en 
fiscale prikkels. Als de huidige periode 
van economische expansie voortduurt tot 
de zomer van 2019, zal deze de langste 
ooit zijn. Vormt de werkgelegenheid 
op middellange termijn een bedreiging 
voor de groei, nu de onderbenutting 
van arbeidskrachten grotendeels is 
verdwenen? Het basisscenario is dat elke 
toekomstige stijging van de arbeidskosten 
beperkt zal zijn, gezien de nog steeds vrij 
lage arbeidskosten en een redelijk vlakke 
Phillips-curve (meer werkgelegenheid 
leidt dus niet per se tot hogere inflatie). 
Het risico van oververhitting op de 

Het vooruitzicht voor de wereldwijde groei 
van het bbp bedraagt 3,9% voor 2018 en 
3,9% voor 2019. Zoals blijkt uit Figuur 2, 
verwachten we een lichte afname van 
de groei in de VS (van 2,7% in 2018 naar 
2,4% in 2019), de eurozone (van 2,2% 
naar 1,9%) en Japan (van 1,5% naar 1%). 
In de opkomende markten blijft de groei 
in zowel 2018 als 2019 sterk op 5,3%, 
ondanks een verdere lichte daling van de 
groei van het Chinese bbp.

Hoewel deze groeivooruitzichten 
historisch gezien matig zijn, lijkt het er 
niet op dat in een van de ontwikkelde 
markten een recessie nakende is. De 
groeidynamiek kan echter steeds meer 
uiteen lopen tussen de regio's.
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arbeidsmarkt bestaat echter nog steeds 
en in dit geval zou een door de Fed 
gestuurde ’zachte landing’ moeilijker zijn. 

De groei in de eurozone 
houdt aan, maar handel is 
een zorgenkind

De iets lagere groei in de eurozone tijdens 
het eerste kwartaal van 2018 wordt 
toegeschreven aan koud weer, ziekte en 
de geopolitieke context. Maar de meeste 
arbeidsmarktsignalen zijn nog altijd 
positief, en de impuls die loonstijgingen 
geven aan de consumptie wordt slechts in 
geringe mate tenietgedaan door hogere 
olieprijzen. De capaciteitsbenutting 
is hoog en uit onderzoek blijkt al dat 
investeringen naar verwachting ook 
de groei zullen blijven stimuleren. Een 
flexibelere benadering van fiscaal beleid 

Figuur 1: 
Tijdslijn - Tien jaar sinds het faillissement van Lehman Brothers: regulering, kwantitatieve versoepeling en de S&P 500 index.  
Bron: Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank AG. Gegevens van 11 juli 2018.
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DEC 2007
Fed zet eerste liquidity 
facility op, alsook de 
eerste lijnen van valuta 
swaps met andere 
centrale banken

JUL 2010
Dodd-Frank Act omgezet naar wet.
TARP autoriteit verminderd en 
beperkt tot bestaande programma.

OKT 2008
TARP financieel stabiliteitspakket in 
plaats gesteld

FEB 2009
Financial Stability Plan 
aangekondigd.
Recovery Act ondertekend.

MAA 2009
TALF programma gelanceerd om de 
kredietmarkten te helpen heropleven.
PPIP programma aangekondigd om  de 
hypotheekmarkt te helpen heropleven.

APR 2009
G-20 ministers van financiën 
kondigen gecoördineerd 
antwoord op wereldwijde 
financiële crisis aan.

SEP 2008
Lehman Bros. 

faillissement
AIG stabilisatiepoging

Treasury garandeert 
money market mutual 

funds.

MAA 2008
Bear Stearns stort in 
elkaar. Fed opent Primary 
Dealer Credit Facility.

MEI 2009
Resultaten van uitgebreide 
stress test op banken 
vrijgegeven.

JUN 2009
Eerste grote banken betalen TARP 
terug. GM and Chrysler beëindigen 
herstructureringen. 

SEP 2008
De Dow Jones 

index dealt met 
778 punten.

Q
E

1
A

A
N

G
E

KO
N

D
IG

D

Q
E

1
E

IN
D

E

Q
E

3
A

A
N

G
E

KO
N

D
IG

D

Q
E

2
E

IN
D

E B
E

R
N

A
N

K
E

H
IN

T
 O

P
 Q

E
3

“T
A

P
E

R
TA

N
T

R
U

M
” Q

E
3 

E
IN

D
E

Q
E

1
U

IT
G

E
B

R
E

ID

Q
E

2
A

A
N

G
E

KO
N

D
IG

D

BERNANKE HINT OP
QE2 IN SPEECH IN

JACKSON HOLE

O
P

E
R

A
T

IO
N

 T
W

IS
T

A
A

N
G

E
KO

N
D

IG
D

Q
E

3 
TA

P
E

R
(v

er
st

ra
kk

in
g)

A
A

N
G

E
KO

N
D

IG
D

O
P

E
R

A
T

IO
N

 T
W

IS
T

Q
E

3 
U

IT
G

E
B

R
E

ID
,

O
P

E
R

A
T

IO
N

 T
W

IS
T

 E
IN

D
E

R
E

C
E

S
S

IE
D

ec
 2

00
7 

- J
un

 2
00

9

OKT 2017
Fed begint haar balans af te bouwen (QT)

DEC 2015
Fed begint het proces van beleidsnormalisatie 
met een eerste renteverhoging  

DEC 2018
GEPLAND EINDE VAN QE VAN ECB  
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VS Eurozone VK Japan China

Figuur 2: 
Belangrijkste vooruitzichten voor groei en inflatie 
Bron: Deutsche Bank AG. Vooruitzichten op 21 juni 2018. Meer vooruitzichten vindt u in de tabel 
met macro-economische vooruitzichten op pagina 20.

INFLATIEDOELSTELLING
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kan ook helpen de overheidsuitgaven op 
peil te houden. Zorgen over handel (met 
name export naar de VS) kunnen echter 
leiden tot een lagere bijdrage van de 
netto-export aan de groei. Het sentiment 
kan ook schade oplopen door een conflict 
tussen de Italiaanse overheid en de EU. 
In het ergste geval laait dan de eurocrisis 
weer op.

Binnen de eurozone lijkt de Duitse groei 
sterk te blijven, zij het iets lager dan 
de niveaus van 2017. De Franse groei 
zal in 2019 hoger zijn dan de Duitse, 
voornamelijk dankzij investeringen. 
De Italiaanse groei zal waarschijnlijk 
negatief worden beïnvloed door de 
politieke onzekerheid, ondanks een 
aanzienlijke bijdrage door particuliere 
consumptie. Spanje zal naar verwachting 
in 2018 en 2019 het economische 
momentum vasthouden. Buiten de 

eurozone duiden recente bbp-cijfers 
en sentimentindicatoren van het VK op 
een mogelijke verdere groeivertraging 
en de investeringen zullen waarschijnlijk 
afnemen door onzekerheden rond de 
brexit.

Japan, China en de 
opkomende markten

In het eerste kwartaal was de groei in 
Japan lager dan verwacht, maar we 
denken dat deze in de rest van het jaar 
zal herstellen. De gematigde groei van 
de consumptie zal naar verwachting 
nog enkele kwartalen aanhouden. De 
arbeidsmarktomstandigheden zullen 
gunstig blijven, maar een steeds 
heterogener wereldwijd klimaat zal tot 
meer zorgen leiden.

In China blijft de binnenlandse 
consumptie de belangrijkste groeimotor; 
deze zal ervoor zorgen dat de vertraging 
van de bbp-groei in 2018 en 2019 
slechts gering zal zijn. Schuldafbouw 
en financiële regulering zullen leiden 
tot een vermindering van schuld- en 
financiële problemen, maar er blijven 
grote problemen bestaan. De hervorming 
van staatsbedrijven zal doorgaan en de 
overcapaciteit lijkt al af te nemen.

De economieën in de meeste andere 
opkomende markten zullen naar 
verwachting bestand zijn tegen een 
strakker monetair beleid in de VS. 
We verwachten bijvoorbeeld een 
aanhoudende sterke groei in India en 
de ASEAN-landen. Er is echter ook een 
groep opkomende markten (Rusland 
en Brazilië) waar de economieën veel 
zwakkere groeicijfers laten zien. Verder 
kan een verkeerd beleid (met name op het 
gebied van inflatiebeheersing) sommige 
economieën in problemen brengen. 

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. 
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Inflatie: grotendeels  
onder controle

blijven voor koersschommelingen van 
valuta's en veranderingen van olie- en 
voedselprijzen, en zal gemiddeld 1,5% 
bedragen in 2017 en 1,7% in 2019. In 
Japan is het moeilijker om een structurele 
trend te zien die de inflatie omhoog drijft. 
De overheidsdoelstelling van 2% is er nog 
ver weg. Voor China wordt in 2018 slechts 
een matige inflatie (2%) verwacht. De 
algemene trend voor opkomende markten 
is een lichte stijging, maar in sommige 
landen (bijvoorbeeld Argentinië en Turkije) 
zal de stijging mogelijk hoger uitvallen.

De verwachte inflatie van 
consumentenprijzen in de VS blijft matig, 
ondanks de verdere verkrapping op de 
arbeidsmarkt en meer tekenen dat de 
lonen stijgen. De inflatie zal waarschijnlijk 
richting 2% gaan, wat de doelstelling 
van de Fed is. Een sterke stijging lijkt 
onwaarschijnlijk: we verwachten 1,9% 
in 2018 en 2% in 2019. De verwachting 
voor de eurozone is dat de kerninflatie 
langzaam zal stijgen en dat de 
consumenteninflatie ook weer omhoog 
gaat. De algemene inflatie zal gevoelig 

Te onthouden:  
Macro

 o  Groei in de VS zal waarschijnlijk 
niet leiden tot krapte op de 
arbeidsmarkt.

 o Groei in de eurozone wordt 
overschaduwd door zorgen over 
handelsspanningen

 o Binnenlandse consumptie 
stimuleert de Chinese groei. 

Figuur 3:
Schematische voorstelling van de economische cyclus en de geprefereerde activaklassen. 
Bron: Deutsche Bank AG. 

Perspectief op de late fase van de 
economische cyclus

Aanbeveling “Blijf geïnvesteerd”Aanbeveling “Aankoop” Aanbeveling “Verkoop”Aanbeveling “Blijf geïnvesteerd, 
maar dek af)

Economisch
herstel

Afzwakking
na boom 

Economische neergang,
recessie

Obligaties 
(staatsobligaties, 
focus op ‘veiligheid’)

Aandelen (cyclische aandelen)
obligaties (bedrijfsobligaties)

Aandelen
(defensieve aandelen,
hedge)

Obligaties
(staatsobligaties
met korte duratie, 
cash)
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 – Sterke economische fundamentals 
en weinig tekenen van “te hoge 
waardering” suggereren dat de huidige 
stijgende markt zou kunnen voortduren.

 – Er is nog wat zuurstof voor de 
aandelenmarkt. In het verleden was het 
hoogtepunt van de aandelenmarkten op 
zeven maanden na een recessie. We zijn 
hier nog niet, en de beleggers zouden 
veel potentieel opgeven door niet 
geïnvesteerd te zijn. 

 – Echter, naast stijgende rente is 
stijgende aandelenvolatiliteit een 
typisch symptoom van de latere fase 
van de cyclus.

 –  Correlaties tussen activaklassen 
blijven nog steeds laag, en bieden 
diversificatievoordelen. Een gematigde 
stijging van de volatiliteit leidt 
gewoonlijk niet tot significant hogere 
correlaties, wat multi-asset beleggingen 
ondersteunt. Alleen plotse pieken in 
volatiliteit komen vaak samen voor bij 
een tijdelijke stijging in de correlatie 
tussen activaklassen.

 – Tijdens deze late fase van de 
economische cyclus is het niet 
ongewoon dat markten gevoeliger 
worden voor 'bull market' correcties. We 
raden aan neerwaartse bescherming in 
te bouwen.

Figuur 4: Gemiddelde nominale kwartaalprestaties van activaklassen sinds 1975
Alle activaklassen hebben positieve gemiddelde nominale kwartaalprestaties afgeleverd tijdens de vorige late fasen van cycli.
Bron: JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG.

Figuur 5: Gemiddelde prestatie op 1 jaar tijdens de late fase van de economische cyclus. Aandelen van de energiesector, de financiële 
sector en Europese aandelen presteerden in het verleden beter dan andere aandelen tijdens de late fase van de economische cyclus.
Bron: Morgan Stanley, Deutsche Bank AG.
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Verhoogde volatiliteit

Niveaus die als 
“normaal” beschouwd
worden

Goldilocks
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Overgang naar late fase 
van economische cyclus

Multi-asset

De onderliggende macro-economische 
situatie en beleidssituatie zijn bekend: 
we verwachten dat verdere wereldwijde 
economische groei gepaard zal gaan 
met een geleidelijke verstrakking van het 
monetaire beleid door de centrale banken 
van de meeste ontwikkelde markten, 
alsook een gematigde stijging van de 
inflatie. Ondanks dit over het algemeen 
nog altijd positieve macro-economische 
vooruitzicht, veroorzaken een aantal 
problemen (zoals handelsspanningen en 
spanning in de eurozone) toenemende 
onrust op de markten tijdens deze latere 
cyclusfase. Hierdoor keert de volatiliteit 
terug naar normalere niveaus na de 

Multi-asset portefeuilles moeten voorbereid zijn op de context 
van een late cyclusfase. Effectieve spreiding en risicobeheer zijn 
belangrijk als bescherming tegen volatiliteit.

"Goldilocks"-periode van ongebruikelijk 
lage volatiliteit in 2017. Multi-asset 
portefeuilles moeten inspelen op deze 
stijging van de volatiliteit. 

Aandelen en obligaties

Op het gebied van aandelen hebben we 
een voorkeur voor Amerikaanse aandelen, 
omdat we van mening zijn dat deze beter 
bestand zijn tegen handelsspanningen 
en andere zorgen. We blijven ook positief 
over aandelen van de opkomende 
markten, die na recente marktdalingen 
kansen bieden, vooral in Azië. We zijn 

Figuur 6:
Volatiliteit terug naar normale niveaus  
Bron: Bloomberg Finance LP, DWS, Deutsche Bank AG. Gegevens van juni 2018.

CBOE Market Volatility Index – Price Index

Stéphane Junod
CIO EMEA
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voorzichtiger tegenover Europese en 
Japanse aandelen, die mogelijk kwetsbaar 
zijn voor zorgen over invoerheffingen.

Op het gebied van obligaties blijven we 
voorzichtig tegenover staatsobligaties 
in een klimaat van stijgende rente. We 
zijn ook eerder behoedzaam over high 
yield obligaties, gezien het risico dat 
de Fed het beleid verder verstrakt en 
de ECB de kwantitatieve versoepeling 
afbouwt, evenals de kleine spreads en 
de late fase van de economische cyclus. 
We zijn positiever over investment grade 
obligaties en zijn van mening dat schulden 
in sterke valuta van opkomende markten 
na een wisselvallige start in 2018 nog 
steeds kansen bieden. Op het gebied van 
rentegevoeligheid hebben we een lichte 
voorkeur voor een korte looptijd.

Spreiding en liquide 
alternatieven

Spreiding zal belangrijk zijn in deze late 
fase van de cyclus en mogelijk zijn er 
alternatieve beleggingen beschikbaar 
voor portefeuilles. Op het gebied van 
liquide alternatieven handhaven we een 
neutrale visie op de algehele verdeling. 
Hogere marktvolatiliteit en grotere 
verschillen binnen sectoren en markten 
leiden tot een klimaat dat mogelijk 
gunstiger is voor enkele niet-traditionele 
beleggingsstrategieën. 

Figuur 7: 
Asset-allocatie (balanced portefeuille, op 26 juni 2018)

Voetnoot: Asset allocatie op 26 juni 2018. 1 Alternatieve investeringen zijn niet geschikt voor en 
mogelijk ook niet toegankelijk voor alle beleggers. Er zijn bepaalde restricties van toepassing. Bron: 
EMEA Regional Investment Committee, Deutsche Bank AG. Deze allocatie is mogelijk niet geschikt 
voor alle beleggers. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Er 
kan niet verzekerd worden dat een vooruitzicht, beleggingsdoelstelling en/of verwacht rendement 
wordt bereikt. Allocaties kunnen zomaar gewijzigd worden. De vooruitzichten zijn gebaseerd 
op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen, die uiteindelijk niet 
correct zouden kunnen zijn. Bij beleggen hoort risico. De waarde van uw belegging kan zowel 
dalen als stijgen en uw kapitaal is niet steeds beschermd. Het zou kunnen dat u uw oorspronkelijk 
ingelegde bedrag niet te allen tijde terugkrijgt. Het wordt de lezer aangeraden om de disclaimers en 
risicowaarschuwingen op het einde van dit document te raadplegen.
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Te onthouden:  
Multi-asset

 o Portefeuilles moeten worden 
afgestemd op een hogere 
volatiliteit.

 o Spreiding is belangrijk 
tijdens latere fasen van de 
economische cyclus.

 o Grotere spreiding vereist 
selectieve benadering.
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Nog steeds wat  
zuurstof

Aandelen

Een hogere volatiliteit kan gepaard gaan met goede rendementen 
op 12 maanden. De grootste risico's zijn de aanhoudende 
handelsspanningen en een hogere stijging van de Amerikaanse 
rente dan verwacht.

In onze CIO Insights van het vorige 
kwartaal schreven we dat we ons in 
een late fase van de economische 
cyclus bevinden. Dit is nog steeds het 
geval en wordt bevestigd door goede 
macro-economische cijfers en sterke 
bedrijfswinsten, in combinatie met een 
verhoogde volatiliteit. We zien nog geen 
einde aan de cyclus en verwachten dat de 
meeste aandelenmarkten een opwaarts 
potentieel hebben van 6 tot 8% in de 
komende 12 maanden.

Doelstelling voor VS 
verhoogd

Voor de VS hebben we onze 12-maanden 
doelstelling voor de S&P 500-index 
van 2.850 naar 2.900 verhoogd. In lijn 
met deze verwachting van de late fase 
van de cyclus geven we nog steeds de 
voorkeur aan groei boven waardering. 
Technologie blijft een voorkeurssector, 
samen met financiële dienstverlening 
en gezondheidszorg. We geven ook de 
voorkeur aan large-cap-aandelen boven 
small-cap-aandelen. Er zijn risico's 
voor Amerikaanse aandelen wat betreft 
waarderingen, inflatie en risico's op de 
obligatiemarkt.

Voorzichtig optimisme in 
Europa 

Deze gunstige visie op de aandelenmarkt 
geldt ook voor Europa, ondanks de 
toenemende politieke onzekerheid in de 
eurozone en de zorgen over de Europese 
financiële instellingen. Daarnaast 

zijn er ook risico's door het huidige 
handelsconflict met de VS, waardoor 
de goede vooruitzichten enigszins 
getemperd worden. Daarom hebben we 
onze 12-maanden doelstelling voor de 
Eurostoxx 50-index iets verlaagd van 
3.640 naar 3.550, maar we handhaven 
onze doelstelling voor de Stoxx 600 
op 390. Het zwaarste negatieve effect 
van een sterke euro op de Europese 
bedrijfswinsten zou nu achter ons 
moeten liggen. Op sectorniveau zijn we 
positief over IT-aandelen met structurele 
groei, grondstoffen/chemie en duurzame 
consumptiegoederen/luxeartikelen.

Als we kijken naar de kerncijfers, worden 
Japanse aandelen nog steeds gesteund 
door een solide winstgroei en sterke 
balansen. Een sterkere yen (ten opzichte 
van de valuta's van handelspartners) en 
tekenen van een einde aan de cyclus 
van economisch herstel duiden erop dat 
enige voorzichtigheid gepast is. 

Opkomende markten zijn 
nog steeds aantrekkelijk

De aandelen van de opkomende markten 
ondervinden hinder van een sterkere 
Amerikaanse dollar, maar ze zullen 
profiteren van sterke onderliggende 
economische fundamentals (vooral in 
Azië). We verwachten hier dan ook een 
solide winstgroei in 2018. We hebben 
onze doelstellingen voor opkomende 
landen echter verlaagd omwille van de 
zorgen over de valuta's en de handel. We 
hebben onze 12-maanden doelstelling 
voor de MSCI Emerging Markets-index 

Wij verwachten 
dat de meeste 
aandelenmarkten 
tijdens de komende 
twaalf maanden over 
een opwaarts potentieel 
beschikken van 6-8%.
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van 1.280 naar 1.150 verlaagd, voor 
de MSCI Asia ex Japan-index van 790 
naar 740 en voor de MSCI Latam-index 
van 3.200 naar 2.500. Verder hebben 
we over het algemeen nog steeds 
een positieve visie op aandelen van 
opkomende markten, met nog steeds 
een voorkeur voor Azië. Voor de MSCI 
Asia ex Japan-index verwachten we 
een stijging van ongeveer 11% vanaf 
het huidige niveau. Dit is het hoogste 
verwachte totale rendement van alle 
indexen waarvoor we vooruitzichten 
geven. De voornaamste risico's zijn 

de mogelijke impact van een verdere 
sterke stijging van de Amerikaanse 
rente of van de Amerikaanse dollar (wat 
we niet verwachten), of aanhoudende 
internationale handelsspanningen. In dat 
geval moeten we onze huidige positieve 
visie op Chinese aandelen heroverwegen. 
Voor Latijns-Amerika houden we de 
politieke ontwikkelingen in Brazilië 
nauwlettend in de gaten naarmate de 
verkiezingen van oktober naderen. Onze 
sectorvisies staan vermeld in figuur 9 op 
de ommezijde. 
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Te onthouden:  
Aandelen

 o Verdere winsten verwacht op 
een horizon van 12 maanden.

 o Maar hogere volatiliteit 
verwacht tijdens deze late fase 
van de cyclus.

 o Technologie blijft een van onze 
favoriete sectoren.

Figuur 8:
Vooruitzichten voor aandelenmarkten en evolutie van indexen sinds jaarbegin per regio
Bron: Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank AG. Gegevens en vooruitzichten op 3 juli 2018.  
Alle rendementen zijn sinds jaarbegin (YTD).

VK (FTSE 100)
Indexwijziging YTD (GBP): 1,1%

Vooruitzicht eind juni 2019: 7.800

Verenigde Staten (S&P 500)
Indexwijziging YTD (USD): 

2,5% 
Vooruitzicht eind juni 2019: 

2.900

Eurozone (Eurostoxx 50)
Indexwijziging YTD (EUR):

-0,2%
Vooruitzicht eind juni 2019: 

3.550

Azië excl. Japan (MSCI Asia excl. Japan)
Indexwijziging YTD (USD): -6,0%

Vooruitzicht eind juni 2019: 
790

Japan (MSCI Japan)
Indexwijziging YTD (JPY): -5,4%
Vooruitzicht eind juni 2019: 1.080

Latijns-Amerika (MSCI Latam)
Indexwijziging YTD (USD): -11,5%
Vooruitzicht eind juni 2019: 3.200

Zwitserland (SMI)
Indexwijziging YTD (CHF): -5,0%
Vooruitzicht eind juni 2019: 8.850
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Figuur 9: 
Aandelenvisie per sector 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 21 juni 2018.

POSITIEF NEGATIEFSECTOR

Overweging Neutraal Onderweging

Gezond-
heidszorg
VISIE

 – Voldoende productinnovatie om aandelen met goede 
groeivooruitzichten te vinden.

 – Farmaceutische bedrijven en large-cap-
biotechbedrijven zijn nog steeds aantrekkelijk 
gewaardeerd.

 – De Amerikaanse belastinghervormingen hebben een 
positief effect op fusies en overnames.

 – Small- en mid-cap-bedrijven kunnen profiteren van 
een overname door gevestigde bedrijven die hun 
pijplijn willen versterken.

 – Aanhoudende prijsdruk in gebieden met veel 
concurrentie.

 – Farmaceutische en biotechnologische large-cap-
bedrijven krijgen te maken met groeiproblemen.

 – De tussentijdse verkiezingen in de VS kunnen onrust 
veroorzaken rond medicijnprijzen.

Farmaceutische industrie

Biotechnologie

Medische technologie

Dienstverlening en 
voorzieningen

Industrie

VISIE

 – Commentaren van bedrijven over het tweede kwartaal 
zijn positief.

 – Investeringen in energie en materialen worden beter
 – Luchtvaart toont sterke groeicijfers

 – Door de hoge verwachtingen van de aanhoudende 
groeicyclus zijn positieve verrassingen moeilijk te 
verwezenlijken.

 – Door valutatrends zijn onderliggende verbeteringen 
voor Europese bedrijven niet erg zichtbaar.

 – Risico op protectionisme en tariefverhogingen op 
eindproducten, productiekosten en in distributieketen.

Conglomeraten

Kapitaaluitgaven voor 
olie, gas en mijnbouw

Ruimtevaart en defensie

Informatie-
technologie 
(IT)
VISIE

 – Diverse sector met duidelijke marktleiders in 
subsectoren, sterke marges en aanzienlijke 
belemmeringen om toe te treden.

 – Groeipotentieel door innovatie en verstoring in andere 
sectoren.

 – Solide balansen en sterke vrije cashflow.

 – Korte productcycli kunnen bedrijfsmodellen mogelijk 
verstoren.

 – De penetratie van mobiele telefoons, voorheen een 
belangrijke groeifactor, is nu de verzadigingsfase 
ingegaan.

 – IT is nu een volwassen sector en gevoelig voor 
volatiliteit, met name door de regulering en de vrees 
voor een handelsoorlog.

Software en dienstverlening

Hardware

Halfgeleiders

Grondstoffen

VISIE

 – De beperking van leveringen door China tijdens de 
zomer zal helpen om de periode van zwakke vraag te 
compenseren.

 – Papier/verpakking en pulp profiteren van sterk 
economisch klimaat.

 – De winst van chemiebedrijven is over het algemeen 
goed, vooral in de grondstoffenchemie.

 – De handelsoorlog zou vooral nadelig zijn voor 
Europese producenten van plaatstaal.

 – Gespecialiseerde chemiebedrijven getroffen door 
grondstofprijzen.

 – De prijs van ijzererts wordt beïnvloed door beperkte 
Chinese staalproductie.

Chemische industrie

Metalen en mijnbouw

Telecommuni-
catie
VISIE

 – Inkomsten van mobiele diensten verbeteren.
 – Trends van datagebruik zijn nog steeds sterk en 

stijgen.
 – Waarderingen terug op aantrekkelijkere niveaus van 

vóór fusies en overnames.

 – Het vooruitzicht op stijgende obligatierendementen 
leidt tot lagere aantrekkingskracht van sector.

 – Contentkosten zijn in veel markten nog steeds hoog.
 – Penetratie in VS nadert verzadiging.

Telecommunicatie

Nutsbedrijven

VISIE

 – In Europa is de consumptie gestegen door het slechte 
weer.

 – Valuta's zijn momenteel ongunstig voor Europese 
bedrijven, maar dit kan omslaan en leiden tot stijging 
van de winst per aandeel.

 – De recente fusie en ruiltransactie van activa in 
Duitsland bevestigt onze positieve visie op de 
Europese nutssector.

 – De renteomgeving wordt minder ondersteunend.
 – De overheid van het VK heeft de toezichthouder 

gevraagd een maximumtarief in te stellen voor 
energie.

 – Er is enige prijsdruk in de sector van windenergie.

Nutsbedrijven

Duurzame 
consump-
tiegoederen
VISIE

 – Consumentenvertrouwen stijgt verder in de 
VS, ondersteund door lage werkloosheid en 
belastingverlagingen.

 – Consumentenuitgaven stijgen ook in Europa, Japan 
en China.

 – Gematigde stijging van de inflatie kan een positieve 
factor zijn voor winstmarges.

 – Opkomende markten profiteren van de effecten van 
verstedelijking en welvaart.

 – Verdere verhogingen van de Amerikaanse 
beleidsrente kunnen een negatieve invloed hebben 
voor de consumptie.

 – Een vergelding voor de verhoging van invoertarieven 
kan leiden tot hogere prijzen. 

 – Zwak consumentensentiment na brexit in het VK.
 – Lagere investeringen en verdere schuldafbouw in 

China.

Auto's en onderdelen

Duurzame consumptiegoederen 
en kledij

Dienstverlening 

Media

Detailhandel

Niet-duurzame 
consump-
tiegoederen

VISIE

 – Niet-duurzame consumptiegoederen profiteren van 
verbeteringen in opkomende markten op vlak van 
macro/consumptie en wisselkoersen.

 – Redelijkere waarderingen.
 – Nog steeds goede omstandigheden voor fusies en 

overnames (sterke balansen, lage financieringskosten 
en behoefte aan groei).

 – Bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal bevestigen 
moeilijke onderliggende handelstrends en problemen 
op sommige opkomende markten op korte termijn.

 – Productiekosten stijgen, terwijl bedrijven slechts 
beperkte mogelijkheden hebben om hun prijzen aan 
te passen.

 – Gebruik van de sector als ”bond proxy” heeft een 
negatief effect in een klimaat van stijgende rente.

 – Voor veel consumptiegoederen met een hoge 
omloopfrequentie vormt de vooruitgang in de 
e-commerce een tweesnijdend zwaard.

Detailhandel voeding

Dranken

Voedselproducten

Tabak

Huishoudelijke en persoonlijke 
producten

Energie

VISIE

 – Oliemarkten lijken een algemeen evenwicht te hebben 
gevonden.

 – Producenten op het Amerikaanse vasteland handelen 
nu rationeler als marginale leveranciers.

 – Grote oliebedrijven profiteren van toenemende vrije 
cashflow.

 – De OPEC heeft geen exit-strategie voor de huidige 
aanpak.

 – Er is een opwaarts risico voor de schattingen van 
kapitaaluitgaven van 2019 en 2020.

 – Fracking kan als marginale productiewijze de stijging 
van de olieprijzen begrenzen.

Apparaten en dienstverlening

Geïntegreerd

Exploratie en productie

Raffinage en marketing

Financiële 
dienstverlening
VISIE

 – Omkering van de Amerikaanse rentecyclus en 
belastinghervormingen.

 – Stijgende dividenden en terugkoop van aandelen.
 – Mogelijkheid op meervoudige expansie door stijgende 

rendementen op aandelen, in een periode van lage 
groei.

 – Lage rente nog steeds nadelig voor marges en 
inkomsten uit beleggingen buiten de VS.

 – Regulering wordt waarschijnlijk een last voor 
bankactiviteiten.

Banken

Verzekeringen

Diverse vormen van financiële 
dienstverlening

REGIONALE 
VOORKEUR
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Twee stappen vooruit,  
één stap terug

Vastrentende producten en deviezen

De meeste centrale banken verstrakken geleidelijk het beleid, met 
de Fed als koploper. Staatsobligaties kunnen echter nog steeds 
aantrekkelijk zijn als vluchtwaarde. Investment grade-obligaties en 
schuldpapier van opkomende markten zijn nog steeds aantrekkelijk. 
We zijn terughoudender ten opzichte van hoogrentende schuld.

Alleen in Japan blijft het monetaire 
beleid zeer accommoderend. In deze 
omstandigheden zullen de rendementen 
van staatsobligaties waarschijnlijk verder 
stijgen, maar de weg omhoog zal niet in 
een vloeiende beweging verlopen. De 
marktvolatiliteit neemt toe en het gebruik 
van staatsobligaties van kernlanden 
als vluchtwaarde kan tijdelijk leiden tot 
lagere rendementen. Dat zijn dus twee 
stappen vooruit en één stap terug.

De VS zal de rente in de komende 12 
maanden waarschijnlijk nog drie keer 
verhogen en dit zal gepaard gaan met 
een gestage afname van de balans van 
de Fed. De cumulatieve afname zal medio 
2019 bijna USD 700 miljard bedragen. 
In Europa heeft de ECB aangekondigd 
dat aankopen in het kader van de 
kwantitatieve versoepeling eind dit 
jaar zullen stoppen. Renteverhogingen 
zullen waarschijnlijk niet vóór de 
tweede helft van 2019 plaatsvinden. 
De Bank of England moet de rente 
mogelijk al veel eerder verhogen. 

Afvlakking van 
Amerikaanse rentecurve

We hebben ons vooruitzicht op 
12-maanden voor Amerikaanse 10-jarige 
staatsobligaties (Treasuries) ten opzichte 
van het vorige kwartaal ongewijzigd 
gelaten op 3,25%, maar hebben onze 
verwachting voor 2-jarig schatkistpapier 
verhoogd van 2,80% naar 3,00%. We 
verwachten dus een verdere afvlakking van 
de rentecurve, al denken we niet dat dit een 
voorbode is van een economische recessie. 

Figuur 10:
Spread tussen 10-jarige Bunds en Amerikaanse Treasuries op historische hoogte
Bron: Bloomberg Finance LP, DWS, Deutsche Bank AG. Gegevens op juni 2018.
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Amerikaans investment grade (IG) 
krediet zal profiteren van de nog 
steeds versnellende economische 
groei, de geringe kans op een recessie, 
de terugstroom van buitenlandse 
inkomsten en sterke bedrijfsbalansen. 
We verwachten dat IG-spreads in de 
komende 12 maanden iets zullen dalen, 
naar 100 basispunten. Hoogrentende 
Amerikaanse schulden werden recent 
met een uitstroom van beleggers 
geconfronteerd, en onze verwachting is 
dat de spreads tegen eind juni 2019 iets 
zullen stijgen, tot 370 basispunten. Het 
falingsratio zal echter slechts marginaal 
stijgen en er zullen dus enkele kansen 
liggen.

Lage rendementen op 
Duitse staatsobligaties, 
maar overschaduwd door 
Italië

Ons vooruitzicht op 12 maanden voor 
het rendement op 10-jarige Duitse 
staatsobligaties (Bunds) is ongewijzigd 
gebleven op 1%. Dit is aanzienlijk hoger 
dan het huidige niveau van 0,34%. Door 
het geleidelijk afbouwen van de aankoop 
van staatsobligaties door de ECB zal de 
vraag afnemen. De rol als vluchtwaarde 
van Bunds vormt echter een 
belemmering voor een stijging van het 
rendement tot boven dit niveau omdat 

beleggers door politieke onzekerheden 
en handelsspanningen waarschijnlijk naar 
veilige activa zullen vluchten. De spread 
tussen 10-jarige Bunds en Amerikaanse 
Treasuries is momenteel historisch 
hoog, zoals getoond in figuur 10, en zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen.

Anders dan voor de VS verwachten we 
niet dat de rentecurve voor de eurozone 
zal afvlakken en daarom hebben we 
ons vooruitzicht voor het rendement op 
de 2-jarige Bund ongewijzigd gelaten 
op 0,10%. Door de zorgen over Italië 
voorspellen we een spread ten opzichte 
van de Bund van 200 basispunten over 
een periode van 12 maanden. Spreads 
voor Spanje zullen veel lager zijn, en deze 
obligaties worden verhandeld als een 
‘semi-kernland’.

Bij de Europese vastrentende waarden 
blijven we positief over investment 
grade krediet, dankzij de aantrekkelijke 
waarderingen. We hebben echter 
ons 12-maanden doel voor de spread 
verhoogd van 75 naar 95 basispunten. 
Europese hoogrentende schulden blijven 
aantrekkelijk, omdat ze profiteren van 
een stabiel economisch vooruitzicht en 
de huidige hoge spreads.

Maar het is hier wel van groot belang om 
selectief te zijn, gezien de mogelijk grote 
prijsbewegingen bij slecht nieuws.

Figuur 11:
EUR/USD wisselkoers overheen de laatste acht maanden
Bron: Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank AG. Gegevens op 18 juli 2018. 
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Te onthouden: Vastrentende producten en 
deviezen

 o Afvlakking van Amerikaanse rentecurve, maar geen recessie

 o Stijging van Europese rendementen is beperkt door rol van veilige 

haven van Bunds.

 o Claim van sterke dollar gerechtvaardigd, waarschijnlijk beperkte 
verdere stijging.

Elders in Europa zullen de rendementen 
van 10-jarige obligaties van het VK 
waarschijnlijk stijgen, doordat de Engelse 
centrale bank de rente in de komende 
12 maanden minimaal één keer zal 
verhogen. 

Japan heeft geen haast 
om het beleid te wijzigen

De centrale bank van Japan heeft geen 
haast om het monetaire beleid binnenkort 
te wijzigen. Ondanks het doel van “circa 
JPY 80 biljoen” aan jaarlijkse aankopen 
van Japanse staatsobligaties, bedragen 
de aankopen momenteel rond de JPY 50 
biljoen en zullen waarschijnlijk rond de 
JPY 40-60 biljoen blijven.

Het lijkt waarschijnlijk dat het 
rendementsdoel zal worden aangepast 
voordat er enige renteverhoging 
plaatsvindt. Voor dit jaar wordt er geen 
verhoging verwacht. Voor een rentestap 
zijn mogelijk een hogere inflatie en een 
zwakkere yen nodig, en geen van beide 
lijkt op dit moment aanwezig.

Opkomende markten: 
potentiële rendementen 
versus risico's

Schulden van opkomende markten zijn 
lang een favoriete activaklasse geweest, 
gesteund door sterke economische groei 
in veel opkomende markten. Door de 
sterkere Amerikaanse dollar wordt het 
voor bedrijven in deze regio's echter 
steeds duurder om schuldverplichtingen 
in harde valuta te voldoen. Een potentieel 
aantrekkelijk rendement moet daarom 
worden afgewogen tegen de risico's van 
handelsbeleid en de dalende waarde 
van lokale valuta's, alsook de specifieke 
risico's rond individuele deviezen.

De dollar is nog steeds 
machtig

Onze sinds lang gekoesterde 
verwachting (tegen de consensus 
in) ten aanzien van de Amerikaanse 
dollar is in de afgelopen maanden 
waarheid geworden. De koers is in 
het tweede kwartaal aanhoudend 
gestegen, met name door de sterke 
rente en de verschillen in groeicijfers 
tussen de VS en andere ontwikkelde 
economieën. Zoals we in onze laatste 
CIO Insights vermeldden, worden 
enkele potentiële negatieve factoren 
voor de Amerikaanse dollar naar 
onze mening overschat. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de verkoop van 
Amerikaans schatkistpapier door 
China.

Wat zijn de verdere verwachtingen? 
Onze vooruitzichten op 12 maanden 
voor de EUR/USD blijft op 1,15, wat 
inhoudt dat we vanaf het huidige 
niveau een verdere, lichte stijging 
verwachten. In de tussentijd kan 
de USD dit doel natuurlijk tijdelijk 
overschrijden, onder invloed van 
het momentum van de Amerikaanse 
groei en het verstrakkende beleid 
van de Fed, evenals de terugstroom 
naar de VS van buitenlandse 
inkomsten van Amerikaanse 

bedrijven die willen profiteren van 
de recente belastinghervormingen. 
Voor een aanhoudende versterking 
tot onder de 1,15 is waarschijnlijk 
een verkoopgolf van aandelen in 
combinatie met een bearmarkt 
voor obligaties vereist. Dit gaat 
historisch gezien gepaard met een 
sterkere Amerikaanse dollar. Wij 
achten een dergelijke verkoopgolf 
onwaarschijnlijk. Een ander 
scenario dat zou kunnen leiden 
tot een scherpe stijging van de 
Amerikaanse dollar is wanneer 
de Fed van voorzitter Powell 
ondergeschikt zou worden aan het 
fiscale beleid van president Trump, 
de renteverhogingen van de Fed 
achterop zouden raken en de Fed 
vervolgens de rente agressief zou 
moeten verhogen. Ook dat scenario 
achten we niet waarschijnlijk. 
Een derde mogelijkheid is dat de 
onzekerheden rondom Italië weer 
oplaaien, waardoor de euro onder 
druk komt te staan en een vlucht 
naar de Amerikaanse dollar ontstaat.

Volledige valutavooruitzichten zijn 
uiteengezet op pagina 21.
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Macro-economische vooruitzichten
Deutsche Bank

DB 2018 Vooruitzichten DB 2019 Vooruitzichten

bbp groei (%)

VS*  2,7  2,4

Eurozone (waarvan)  2,2  1,9

Duitsland  2,1  1,8

Frankrijk  2,0  2,0

Italië  1,3  1,1

VK  1,4  1,6

Japan  1,5  1,0

China  6,5  6,3

India  7,5  8,0

Rusland  2,0  1,8

Brazilië  1,5  2,5

Wereld  3,9  3,9

Consumptieprijs inflatie (%)

VS*  1,9  2,0

Eurozone  1,5  1,7

VK  2,5  2,0

Japan  1,0  1,4

China  2,0  2,2

Saldo van lopende rekening (% van bbp)

VS –2,8 –3,0

Eurozone  3,0  2,9

VK –3,8 –4,0

Japan  3,8  3,8

China  1,5  1,2

Fiscale balans (% van bbp)

VS –4,1 –4,7

Eurozone –0,9 –0,8

VK –2,5 –2,7

Japan –4,0 –3,8

China –3,5 –3,2

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 1,7% in 2018 en 1,8% in 2019. 
Bbp groei in de VS jaar-op-jaar (vierde kwartaal) is 2,8% in 2018 en 2,6% in 2019. Bron: Deutsche Bank AG, op 22 juni 2018. 



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

Officiële koersen Einde juni 2019 (V)
Referentierentevoeten
VS Fed fund rates  2,50-2,75%
Eurozone Refi rate  0%
VK Repo rate  0,75%
Japan Overnight call rate  0%
FX
EUR vs USD EUR/USD  1,15
USD vs JPY USD/JPY  111
EUR vs JPY EUR/JPY  128
EUR vs GBP EUR/GBP  0,90
GBP vs USD GBP/USD  1,28
USD vs CNY USD/CNY  6,5

Market Index Einde juni 2019 (V)
Aandelen
VS S&P 500  2.900
Duitsland DAX  13.500
Eurozone Eurostoxx 50  3.550
Europa Stoxx 600  390
Japan MSCI Japan  1.080
Zwitserland SMI  8.850
VK FTSE 100  7.800
Opkomende markten MSCI EM  1.150
Azië ex Japan MSCI Asia ex Japan  740
Latam MSCI Latam  2.500
Grondstoffen
Goud Gold spot  1.290
Olie WTI spot  60
Vastrentend
VS
Amerikaanse Treasury op 2 jaar U.S. 2yr yield  3,00%
Amerikaanse Treasury op 10 jaar U.S. 10yr yield  3,25%
Amerikaanse Treasury op 30 jaar U.S. 30yr yield  3,45%
Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties BarCap U.S. Credit  100bp
Amerikaanse high yield obligaties Barclays U.S. HY  370bp
Europa
Duitse staatsobligatie op 2 jaar (Schatz) GER 2y yield –0,10%
Duitse staatsobligatie op 10 jaar (Bund) GER 10y yield  1,00%
Duitse staatsobligatie op 30 jaar (Bund) GER 30y yield  1,60%
Engelse staatsobligatie op 10 jaar (Gilt) UK 10y yield  1,75%
Investment grade bedrijfsobligaties in EUR iBoxx Eur Corp all  95bp
High yield obligaties in EUR ML Eur Non-Fin HY Constr. Index  300bp
Asia Pacific
Japanse staatsobligatie op 2 jaar JPN 2y yield –0,10%
Japanse staatsobligatie op 10 jaar JPN 10y yield  0,10%
Obligaties in Azië JACI Index  255bp
Global
Staatsobligaties uit de groeilanden EMBIG Div  350bp
Bedrijfsobligaties uit de groeilanden CEMBI  330bp



De Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) bestaat 
uit Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Thailand, 
Brunei, Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam. 

De Bank of England (BoE) is de centrale bank van het Verenigd 
Koninkrijk. 

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

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

Credit is een strategie die gericht is op het grijpen van kansen 
binnen verschillende soorten kredieten van eenzelfde emittent 
of tussen kredieten van vergelijkbare kwaliteit van verschillende 
emittenten. 

Cyclische aandelen worden beïnvloed door de bedrijfscyclus 
en omvatten meestal aandelen van bedrijven die goederen en 
diensten leveren die niet onder primaire levensbehoeften vallen.

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

Distressed is een strategie die gericht is op effecten van 
entiteiten die op de rand van faillissement staan of die een ander 
type van zakelijke tegenspoed ondervinden. 

Equity long/short is een strategie die gericht is 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 gericht is op het grijpen 
van kansen binnen een bepaalde marktsector, geografisch 
gebied of andere categorisering.

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

De Euro Stoxx 50-index volgt de prestaties van 50 
toonaangevende beursgenoteerde bedrijven in de eurozone. De 
Euro Stoxx 600-index heeft een grotere omvang en bevat 600 
bedrijven uit 18 landen in de Europese Unie. 

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

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

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

De FTSE 100 Index volgt de prestaties van de 100 belangrijkste 
bedrijven die worden verhandeld aan de London Stock Exchange.

De Wereldwijde financiële crisis is de crisis van 2007-2008. 

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

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

JGB staat voor Japanse staatsobligaties.

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

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

De MSCI Asia ex Japan Index omvat large- en mid-capbedrijven 
in Azië in twee van de drie ontwikkelde landen (exclusief Japan) 
en acht groeilanden. 

De MSCI Japan-index werd ontworpen om de prestaties van de 
large- en mid-cap-segmenten van de Japanse markt te meten.

De MSCI Latam-index bevat large- en mid-cap-bedrijven uit 
Latijns-Amerika. 

De MSCI EM-index bestaat uit large- en mid-cap-bedrijven uit 23 
groeilanden. 

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

De Phillipscurve beschrijft de omgekeerde relatie tussen 
werkloosheidscijfers en stijgingen van prijzen of lonen. 

Kwantitatieve versoepeling (Quantitative Easing, QE) is een 
onconventioneel monetair beleidsinstrument waarbinnen 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. 
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De Swiss Market Index (SMI) omvat 20 large- en mid-
capbedrijven in Zwitserland. 

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. 

De VIX-index is een meting van de volatiliteit op basis van de 
prijzen van S&P 500-indexopties. 

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


