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We bevinden ons nog steeds in een tijd van uitersten. Enerzijds 
hebben we een sterke groei en stijgende bedrijfswinsten in de VS, 
anderzijds zien we politieke, structurele en beleidsrisico's in Europa, 
Japan en de opkomende markten. Er zijn zorgen dat deze kloof 
mogelijk nog verder zal groeien. Dit kan gebeuren als de positieve 
invloed van wereldwijde organisaties en handel verzwakt en 
divergerende krachten (politieke of andere) de bovenhand krijgen.

Ik blijf positief over de economische ontwikkeling, maar de 
wereldeconomie verandert en beleggers zullen zich moeten 
aanpassen. De afgelopen 70 jaar is de mondiale regulering van 
de economie volgens mij door vijf verschillende fases gegaan. 
Momenteel staan we op het punt een zesde fase in te gaan met grote 
gevolgen voor de wereldeconomie en de beleggers.

De eerste fase, meteen na WOII, was er een van een sterk 
gestructureerde aanpak via het Bretton Woods-systeem. In eerste 
instantie voer de wereldeconomie er wel bij, maar uiteindelijk bleek 
deze aanpak niet flexibel genoeg voor de toenemende groeidynamiek 
en hield hij geen stand. De tweede fase werd gekenmerkt door een 
meer ad hoc-aanpak met een samenwerking tussen de centrale 
banken om de inflatie en wisselkoersen te beheersen. De derde fase 
was er een van integratie: voormalige communistische economieën 
en opkomende markten werden volledig opgenomen in het 
mondiale economische- en handelssysteem. De vierde fase werkte 
in essentie verdelend: een versoepeling van regels omtrent lenen en 
andere restricties om mensen de kans te geven te profiteren van de 
globalisering, maar we weten allemaal waar dit uiteindelijk toe leidde: 
financiële instabiliteit en een krach. De vijfde fase, waarin we ons nu 
bevinden, focust op systeemstabilisatie door middel van kwantitatieve 
versoepeling door de centrale banken en andere uitzonderlijke 
maatregelen.

In deze vijfde fase zien we met mondjesmaat hervormingen op 
nationaal en mondiaal niveau op het gebied van economisch bestuur. 
Er wordt echter geen consensus op academisch of politiek niveau 
gevonden over wat 'Bretton Woods 2.0' dan zou moeten inhouden 
en ik denk ook niet dat zoiets er zal komen. Met andere woorden, 
we gaan niet terug naar een sterk gestructureerde wereldwijde 
economische orde. Er lijkt dus geen magische oplossing voorhanden.
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diverse activaklassen waarschijnlijk wordt 
versterkt door politieke onzekerheid. Op 
langere termijn kan ook de ontwrichting 
van bestaande verdienmodellen en 
een toenemende overheersing van de 
kennisindustrie voor problemen zorgen. 
We kunnen dus niet terug naar een status 
quo en zullen moeten leren leven met 
een langere periode van politieke en 
economische onzekerheid.

Wat betekent deze nieuwe situatie nu 
voor beleggers? De laatste 30 jaar zijn de 
rendementen van activaklassen hoger 
geweest dan hun gemiddelden over de 
afgelopen 100 jaar. Zelfs in een scenario 
van aanhoudende economische groei 
is het aannemelijk dat de rendementen 
terugvallen naar het gemiddelde wanneer 
centrale banken hun steunmaatregelen 
afbouwen. Lagere rendementen dan 
voorheen zullen bovendien waarschijnlijk 

De afwezigheid van een consensus over 
wereldwijd economisch bestuur maakt 
ons op een aantal punten kwetsbaar. 
Vooral de perceptie van toenemende 
ongelijkheid in de wereld, die gedeeltelijk 
in de hand is gewerkt door een stijging 
van activaprijzen als gevolg van de 
kwantitatieve versoepeling, speelde 
een belangrijke rol. Hierdoor nam de 
rijkdom van vermogensbezitters toe, 
wat heeft bijgedragen tot de opkomst 
van populisme en ontevredenheid over 
het huidige economische systeem. De 
situatie wordt verder gecompliceerd 
door de kans dat we niet alleen het einde 
van een conjunctuurcyclus naderen, 
maar ook aan het begin staan van een 
nieuwe structurele cyclus, die we de 
'techonomie' zouden kunnen noemen. 
Deze structurele verschuiving betekent dat 
het 'normale' laat-cyclische gedrag (zoals 
volatiliteit en sectorversnippering) van 

gepaard gaan met meer volatiliteit. 
Met al deze markten in beweging 
gaan we mogelijk een uitdagende 
beleggingsomgeving tegemoet. Maar mijn 
advies luidt nog steeds: blijf belegd en 
beperk de risico’s, in de breedst mogelijk 
zin van het woord. Gebruik daarbij het hele 
spectrum aan oplossingen, van spreiding 
van individuele effecten en activaklassen 
tot specifieke risicobeheerstrategieën. 

Terwijl de huidige markt om een meer 
tactische aanpak vraagt, mag de lange 
termijn zeker niet worden vergeten. Blijf 
de strategische trends en opportuniteiten 
op langere termijn van de nieuwe 
'techonomie' in de gaten houden: in een 
wereld in ontwikkeling blijven onderwijs, 
technologie, innovatie en nieuwe vormen 
van globalisering dé remedie tegen 
economische en sociale malaise. Meer 
nog dan de overheden, zou technologie 
hier wel eens de motor kunnen zijn. We 
zijn samen verantwoordelijk om deze 
uitdagingen aan te gaan, zeker wanneer 
(waar het naar uitziet) een consensus 
tussen overheden ver weg lijkt te zijn. 
Wanneer we deze uitdagingen het hoofd 
kunnen bieden, en dat kunnen we, daar 
ben ik van overtuigd, zullen zich ook 
aanzienlijke beleggingskansen aandienen.

Het ziet ernaar uit dat we ons niet alleen het eind 
van een conjunctuurcyclus bevinden, maar ook 
aan het begin van een nieuwe structurele cyclus, 
die van de nieuwe 'techonomie'
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Te onthouden: Brief aan 
onze beleggers

 o De wereldeconomie verandert en beleggers moeten 
zich aanpassen.

 o Aanhoudende volatiliteit houdt de aandacht van 
beleggers op risicobeheer

 o De nieuwe 'techonomie' zorgt voor uitdagingen, maar 
ook voor kansen.
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Thema samengevat:  
Dankzij hogere waarderingen en toenemende geopolitieke onrust 
zal de volatiliteit in het laatste trimester van 2018 waarschijnlijk 
toenemen.

Thema samengevat:  
Sterke economische fundamentals zullen winnen van toegenomen 
volatiliteit. Belastingverlagingen in de VS zijn een katalysator.

Thema samengevat:  
Centrale banken blijven een soepel beleid voeren, maar keren 
langzaam terug naar een normale situatie, met de Fed op kop. 
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Onze 10 thema’s voor 2018: 
huidige analyse

Tien thema’s

Een gewaarschuwd man 
is er twee waard

Groei is geopolitieke 
gebeurtenissen te snel af

Centrale banken  
in overgangsfase

EVALUATIE

Positief Neutraal Negatief 

EVALUATIE

EVALUATIE

Kon 2017 omschreven worden als een jaar van 
gesynchroniseerde mondiale groei, dan laat 2018 zich kenmerken 
door meer onzekerheid en regionale verschillen. Een minder 
accomoderend monetair beleid, hogere grondstoffenprijzen, 
een sterkere USD en aanhoudende politieke risico's zorgen 
voor volatielere financiële markten dan in voorgaande jaren. De 
volatiliteitsindex 'VIX' piekte in oktober boven 18, terwijl deze 
begin dit jaar nog op 9 stond.

De geopolitieke risico's zijn niet verdwenen, maar de financiële 
markten hebben er tot nu toe niet heel veel last van gehad. Tot 
dusver heeft de realiteit de perceptie bepaald in plaats van 
andersom; zo is voorkomen dat de angst voor geopolitieke risico's 
een 'self-fulfilling prophecy' werd. Ondanks de turbulentere 
markten en een minder uniform groeimomentum wereldwijd, 
verwachten we niettemin 2% BBP-groei in de eurozone en 
2,9% BBP-groei in de VS. Deze laatste mede dankzij een 
soepel, procyclisch fiscaal beleid en sterke macro-economische 
fundamentals. We verwachten volgend jaar enig verlies van 
momentum, waar China nu al de eerste tekenen van vertoont.

De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat ze 
van plan is in december te stoppen met haar kwantitatieve 
versoepelingsprogramma (effecten op vervaldag zullen in 
2019 nog geherinvesteerd worden, maar er zullen geen nieuwe 
obligaties worden aangekocht). De ECB zal de rente echter niet 
eerder verhogen dan halverwege 2019 en vanuit de Bank of 
Japan worden geen grote veranderingen verwacht. De Fed heeft 
daarentegen net haar achtste renteverhoging in deze economische 
cyclus doorgevoerd en zal dit hoogstwaarschijnlijk nog eenmaal 
in 2018 en nog driemaal in 2019 doen. In tegenstelling tot de 
ECB heeft de Bank of England de rente wel verhoogd, maar de 
renteverhoging van augustus lijkt een eenmalige actie. Sommige 
centrale banken in de opkomende markten zijn gedwongen een 
strakker monetair beleid te voeren om de negatieve gevolgen van 
de sterker wordende dollar tegen te gaan. Kortom, centrale banken 
zijn in transitie, maar sommige staan al verder dan andere.
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Vastrentende beleggingen 
onder de loep
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Nog wat zuurstof  
voor aandelen 

De 'nieuwe' opkomende 
aandelenmarkt van Azië
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Onderzoek 
beleggingsalternatieven
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EVALUATIE

EVALUATIE

EVALUATIE

EVALUATIE

Thema samengevat:  
Een langzame stijging van de rente op staatsobligaties zal naar 
verwachting opportuniteiten in bedrijfsobligaties en obligaties in 
opkomende markten ondersteunen. 

Thema samengevat:  
Ondanks de hoge waarderingen zorgen de stijgende winsten 
en sterke economische groei voor een ondersteuning van 
aandelenkoersen.

Thema samengevat:  
De sterke economische groei en een winstgroei met dubbele 
cijfers zal naar verwachting gunstiger zijn voor de opkomende 
markten dan voor de ontwikkelde markten. Binnen de 
opkomende markten is Azië onze favoriet.

Thema samengevat:  
Gezien de lagere rendementsverwachtingen voor aandelen 
en vastrentende waarden, adviseerden wij om alternatieven te 
overwegen.

Zoals verwacht hebben de renteverhogingen van de Fed 
de staatsobligaties onder druk gezet. Rendementen op 
10-jaars Amerikaanse staatsobligaties bedroegen in oktober 
meer dan 3,2%. Vanwege de krappe spreads zijn we ook 
voorzichtig tegenover high yield obligaties, maar we zien wel 
opportuniteiten in het segment investment grade en zijn nog 
steeds positief, zij het selectief, ten aanzien van schuldpapier 
van opkomende markten uitgegeven in harde valuta.

Vele aandelenmarkten blijken veerkrachtig ondanks de grotere 
volatiliteit en diverse economische en politieke tegenslagen. 
De aandelenmarkten laten opnieuw zien dat ze goed kunnen 
presteren in een late fase van de economische cyclus. De 
bedrijfsresultaten waren het hele jaar door veelbelovend en 
duwden de aandelenkoersen hoger. 

Macro-economische fundamentals blijven sterk in heel 
opkomend Azië. De economische groei in China neemt echter 
af door de maatregelen van de regering om de financiële 
schuldenlast in te dammen. Amerikaanse heffingen op Chinese 
import en de dreiging van een handelsoorlog hebben ook een 
negatief effect. Daarnaast beginnen landen met een groot 
tekort op de lopende rekening, zoals Indonesië, de pijn van de 
sterkere dollar te voelen, omdat het aflossen van hun schuld in 
vreemde valuta's duurder wordt. Tot slot zijn beleggers over het 
algemeen voorzichtiger geworden met de opkomende markten 
na de recente valutacrises in Turkije en Argentinië, ondanks het 
feit dat deze geen besmettingseffect hadden op andere landen.

Veel alternatieve beleggingsmogelijkheden hebben het dit 
jaar goed gedaan in een onzekere marktomgeving, mede 
dankzij de angst voor het einde van deze economische cyclus. 
Daarbij heeft toegenomen volatiliteit de rendementen van de 
belangrijkste activaklassen minder voorspelbaar gemaakt, 
waardoor de focus verschoof naar het potentiële voordeel van 
portefeuillediversificatie aan de hand van alternatieven. 
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Dynamische invloeden 
op valuta's

Een déjà vu voor olie

Thema's van 
morgen vandaag
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Te onthouden: 10 thema’s voor 2018

 o Groei is hogere volatiliteit te snel af geweest

 o Selectiviteit blijft noodzakelijk binnen de activaklassen

 o Een sterke Amerikaanse dollar domineert nog steeds 
het valutathema

EVALUATIE

EVALUATIE

EVALUATIE

Thema samengevat:  
De USD wordt ondersteund door renteverschillen, een sterkere 
groei en de katalysator van Amerikaanse belastingmaatregelen.

Thema samengevat:  
Toenemende productie in de VS en een toenemende vraag naar 
alternatieve brandstoffen zullen naar verwachting de prijsstijging 
van olie temperen.

Thema samengevat:  
We herhaalden onze langetermijnthema's van 2017 en 
introduceerden artificiële intelligentie en smart mobility als 
nieuwe thema's.

De Amerikaanse dollar heeft geprofiteerd van de sterke macro-
economische fundamentals van de economie in de VS, van 
goede cijfers doorheen het jaar en van een stevige groei van 
het BBP, maar bovenal van de regelmatige renteverhogingen 
door de Fed. Die zorgen voor een renteverschil met andere 
ontwikkelde markten en stuwen de winst van activa in USD 
omhoog. De DXY, een gewogen index die gebaseerd is op de 
waarde van de USD, was begin oktober ten opzichte van een 
mandje van zes andere valuta's met ongeveer 4% gestegen 
sinds het jaarbegin.

De aanhoudende hoge mondiale vraag naar olie, gestimuleerd 
door de wereldwijde economische groei, de achterblijvende 
Venezolaanse productie en de op handen zijnde sancties 
tegen Iran hebben de olieprijs (WTI) tussen begin 2018 en 
begin oktober opgedreven met ongeveer 20%. De voorspelde 
toenemende productie in de VS was niet genoeg om dit tegen 
te gaan en tegelijkertijd bleek de OPEC niet welwillend om 
productiequota's te verhogen, wat de prijs nog verder opdreef.

In 2018 blijkt technologie opnieuw een van de voornaamste 
groeisectoren te zijn die de economische cyclus voortstuwen. 
Smart mobility in het bijzonder heeft kunnen profiteren van 
een levendige en goed gefinancierde start-up omgeving. 
Daartegenover stond artificiële intelligentie die een gemengd 
jaar kent met onder meer tegenslagen met de zelfrijdende 
auto na een reeks ongelukken die tot veel negatieve publiciteit 
hebben geleid. 
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Het leven gaat voort
Macro-economie

De bescheiden Europese groei wordt 
momenteel ondersteund door positieve 
ontwikkelingen, zoals stijgende lonen. 
Ook de Duitse economie doet het goed, 
al geven recente indicatoren van het 
sentiment gemengde signalen af. De 
brexit en Italië blijven echter belangrijke 
aandachtspunten. Zelfs als we ervan 
uitgaan dat beide kwesties zonder al te 
veel problemen kunnen worden opgelost, 
zien we in de eurozone alsnog een daling 
van de groei van 2,0% in 2018 tot 1,8% in 
2019. Uitgaande van een relatief soepel 
verlopende brexit kan de groei in het 
VK jaarlijks rond de 1,5% schommelen; 
de Japanse groei lijkt op 1% te blijven 
hangen.  

De sterke economische groei in de VS 
blijft zich onderscheiden van de eerder 
bescheiden groei in Europa en Japan 
en de tekenen van een  verminderde 
groei in China. Het consumenten- en 
ondernemersvertrouwen in de VS blijven 
nog altijd op een van de hoogste niveaus 
sinds tientallen jaren, en ook andere 
indicatoren blijven heel sterk. Om die 
reden hebben wij onze vooruitzichten 
voor de groei van het BBP in de VS voor 
2018 verhoogd naar 2,9% (Q4 2018 
vergeleken met Q4 2017). We verwachten 
wel dat het stimulerende effect van 
belastingmaatregelen en de banengroei 
onvermijdelijk zal afnemen, waardoor het 
BBP in 2019 naar 2,4% zal dalen.    
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Chinese veerkracht 
Ondertussen lijkt het vuur van de draak 
te doven. In China lijkt een daling van 
de groei onvermijdelijk. De effecten van 
eerdere pogingen om de schuldpositie 
te reduceren, worden (onbedoeld) 
versterkt, onder meer door de druk die 
op de handel wordt gelegd. De grote 
vraag is hoe veerkrachtig de Chinese 
binnenlandse consumptie zal reageren en 
welke ingewikkelde beleidsmaatregelen 
China in stelling zal brengen om het tij 
te keren. Er is al sprake van fiscale en 
monetaire versoepeling en er volgen later 
dit jaar waarschijnlijk meer maatregelen. 
Desondanks zal het moeilijk worden om 
de impact van de Amerikaanse verhoging 
van de invoerrechten te compenseren. 

Aandacht voor inflatie
Het inflatieniveau lijkt in de ontwikkelde 
economieën maar weinig toe te nemen. 
Zorgen rond capaciteitsbeperkingen 
(zeker in de VS) beginnen te leiden 
tot sterkere loonstijgingen, maar de 
inflatieverwachting blijft laag. In sommige 
opkomende markten is de inflatie echter 
al een probleem als gevolg van hogere 
olieprijzen en zwakkere valuta’s.  

In ontwikkelde markten 
wordt nog steeds een 
verstrakkingsbeleid gevoerd 
Hoe doen we het nu, alles in 
rekening genomen, op wereldschaal? 
Samengevat: niet slecht, dus grote 
beleidsveranderingen lijken niet aan de 
orde. De tragere groei in de Verenigde 
Staten, de eurozone en China zal niet 
leiden tot een grote daling in globale groei. 
Het leven gaat voort. Tien jaar na het 
begin van de wereldwijde economische 
crisis gaat het normalisatieproces van 

Komend jaar zouden veel economieën wat van hun momentum 
kunnen verliezen. Zal dit leiden tot grote beleidsveranderingen?

Figuur 1: 
Belangrijke groei- en inflatievooruitzichten 
Bron: Deutsche Bank AG. Vooruitzicht sinds 15 oktober 2018. Meer vooruitzichten zijn te vinden in 
de macro-economische vooruitzichten op pagina 18.

VS Eurozone UK Japan China
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economie en beleid langzaam verder, in 
elk geval in de ontwikkelde markten. De 
verwachting is dat de Federal Reserve, 
na de renteverhoging van september, 
de rente nog vier keer zal verhogen 
in de komende 12 maanden. De Fed 
Funds rate lijkt af te stevenen op een 
piek van 3 tot 3,25% tegen eind 2019. 
Ondertussen gaat de Fed gestaag door 
met het afbouwen van haar balans. 
Begin 2020 moet de balans met 1.000 
miljard USD verminderd zijn, waarbij 
twee derde van de reductie treasuries 
betreft en een derde mortgage-backed 
securities (MBS). De Europese Centrale 
Bank zal zoals gepland in december 2018 
stoppen met het opkopen van activa, 
maar herinvesteringen zullen nog tot in 
2020 plaatsvinden. De langzame, maar 
gestage inflatiestijging in de eurozone 
zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat 
de ECB zijn depositorente in het najaar 
van 2019 verhoogt, met kort daarna een 
verhoging van de herfinancieringsrente. 
Het lijkt er daarentegen op dat de 
Bank of Japan geen noemenswaardige 
beleidsveranderingen zal doorvoeren. In 
Azië zal de focus liggen op China en hoe 
daar de transitie van een strak naar een 
losser beleid zal plaatsvinden, wat meer 
zal omvatten dan alleen monetair beleid.

Te onthouden:  
Macro-economie

 o De Amerikaanse economie 
groeit nog steeds sneller dan die 
van andere ontwikkelde markten

 o Buiten de Verenigde Staten zal 
de monetaire verstrakking in 
de ontwikkelde landen beperkt 
blijven

 o Geen sterke daling verwacht van 
de groei in de groeilanden

Resterende risico’s
Wat zijn de risico’s? De meeste zijn 
bekend. De weg naar de brexit blijft uiterst 
onvoorspelbaar en het is niet duidelijk in 
hoeverre Italië zijn begrotingstekort gaat 
aanpakken (en hoeveel de EU bereid is 
toe te geven). Heffingen op nog eens 
200 miljard USD aan Chinese import eind 
september gooiden olie op het vuur van 
het handelsconflict tussen China en de VS 
en dit vuur zou nog wel eens flink kunnen 
oplaaien. Onze prognose blijft echter dat 
de spanning na de Amerikaanse mid-term 
verkiezingen in november zal afnemen 
onder invloed van concretere plannen 
om het conflict op te lossen. Nieuwe 
NAFTA-deals moeten voor eind november 
ondertekend zijn willen ze nog door het 
huidige congres worden goedgekeurd en 
de herinvoering van essentiële sancties 
tegen Iran gaat op 4 november van 
kracht. En er komen nog meer belangrijke 
verkiezingen aan. Brazilië gaat in oktober 
naar de stembus, terwijl twee belangrijke 
deelstaten in India in december aan de 
beurt zijn. Ondanks onze bezorgdheid 
over opkomende markten voor de 
middellange termijn, blijven we positief 
gestemd over de lange termijn.
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Opkomende markten onder vuur
Beleggingen in opkomende markten 
(EM) hadden het zwaar in 2018. De 
MSCI Emerging Markets Index is sinds 
het voorjaar met ongeveer 20% gedaald 
en ook de valuta's van de opkomende 
markten lagen onder vuur. De opkomende 
markten werden van drie kanten bedreigd: 
een sterke dollar, spanningen op de 
handelsmarkt tussen Amerika en China 
en hogere olieprijzen. Een sterkere 
dollar leidt doorgaans tot hogere kosten 
voor aflossingen en herfinancieringen 
voor de opkomende markten, de 
handelsspanningen zijn van invloed 
geweest op het handelsklimaat (zij het 
vooralsnog niet op de handelsvolumes) 
en hogere olieprijzen drukken op de 
betalingsbalans van olie-importerende 
opkomende markten, wat (wanneer 
subsidies worden betaald) weer kan leiden 
tot begrotingsontsporing. Deze dreiging 
alleen al maakt beleggers nerveus en als 
daar nog eens lokaal wanbeleid bijkomt 
(zoals in Argentinië en Turkije begin dit 
jaar), kan dat leiden tot een crisis. Zoals 
te verwachten werden de economieën 
met externe zwakke plekken het hardst 

geraakt, met rentestijgingen in Indonesië 
en elders tot gevolg. 

Maar hoe staan de opkomende merkten 
er nu echt voor? Wanneer we iets verder 
kijken dan de huidige somberheid, 
zien de fundamentals (zoals BBP-
groei of bedrijfsresultaten) er voor de 
meeste opkomende markten goed uit. 
Politieke kwesties spelen slechts in 
enkele landen een rol, maar niet op de 
opkomende markten in hun totaliteit. 
Wij blijven van mening dat de Aziatische 
markt er beter voor staat dan andere 
opkomende markten. Het aandeel van 
portfolio-investeringen, ten opzichte van 
investeringen in de reële economie, is 
er geringer, waardoor de markt minder 
gevoelig is voor een ‘hot money’ leegloop. 
Ook is de dynamiek van de inflatie er 
gunstiger (waardoor beleidsmakers 
meer ruimte hebben om in te grijpen 
bij een groeivertraging) en biedt het 
hogere aandeel van technologie in 
Aziatische aandelenindices ondersteuning 
voor de middellange termijn. Op 
lange termijn zal Azië profiteren van 

Figuur 2: 
Externe zwakke plekken en verliezen in opkomende munten 
Bron: Bloomberg L P, Deutsche Bank Research, Deutsche Bank AG. Cijfers van september 2018.

Veranderingen in externe schulden in % BBP over 3 jaar (schaal rechts) Lopende rekening in % BBP (schaal rechts)
Jaarprestatie van de munt (schaal links)

toenemende intraregionale handel en een 
snelgroeiende middenklasse, maar voor 
de middellange termijn zijn de opkomende 
markten nog lang niet losgekoppeld van 
hun handelspartners in de ontwikkelde 
markten.

De komende maanden zouden nog meer 
problemen op de opkomende markten 
kunnen opduiken, maar het scenario blijft 
een zachte landing voor de opkomende 
markten, door de stabilisatie van de dollar 
en de financiële situatie, en de afname 
van de angst dat landen niet aan hun 
verplichtingen kunnen voldoen. Ondanks 
een sterke groeiverwachting voor volgend 
jaar in sommige opkomende markten, 
zoals Rusland en India, zal de groei over 
het algemeen teruglopen.
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De beleggingscontext 
evolueert

Multi-asset 

De multi-activa belegger moet altijd 
positieve en negatieve elementen met 
elkaar in balans brengen. Het goede 
nieuws is dat de economische toestand 
wereldwijd over het algemeen goed is; 
we hebben onze BBP-prognose voor 
de VS voor 2018 verhoogd. Voor 2019 
verwachten we echter wel een iets 
afnemende groei voor de VS. Europa en 
China en de opkomende markten blijven 
het zwaar hebben. Het overheidsbeleid 
lijkt redelijk voorspelbaar. De centrale 
banken van ontwikkelde markten 
gaan door met het terugschroeven 
van het soepele monetaire beleid, 

De kenmerkende volatiliteit van fases laat in de economische cyclus 
zorgt voor extra risico, maar een gevarieerde portefeuille kan nog 
steeds een behoorlijk rendement opleveren. Op termijn zal deze 
veranderende beleggingscontext echter grote gevolgen hebben. 

terwijl sommige van hun collega's 
in de opkomende markten wellicht 
genoodzaakt zijn meer dringende acties 
te ondernemen.

De uitdaging voor multi-activabeleggers 
is dat ze naast deze algemeen 
positieve economische vooruitzichten 
hoogstwaarschijnlijk te maken zullen 
krijgen met een hogere volatiliteit en 
tijdelijke richtingveranderingen van de 
markt die kenmerkend zijn voor de fase 
aan het einde van een economische 
cyclus. Specifieke factoren (zoals 
Amerikaanse invoerheffingen, de brexit 
en de situatie in Italië) dragen bij tot de 
volatiliteit en daarnaast is er het besef 
dat het succes van de Amerikaanse 
economie (hogere rente en een sterkere 
USD) een risico blijft vormen en 
problemen kan opleveren voor sommige 
opkomende markten. 

Het is duidelijk dat de zogenaamde 
efficient frontier (de curve die opbrengst 
afzet tegen het risico) van recente hoge 
niveaus naar beneden verschuift, wat 
betekent dat er minder opbrengst te 
rapen valt bij een bepaald risiconiveau. 
In het huidige klimaat lijkt er minder 
ruimte voor directionele en strategische 
transacties. In plaats daarvan lijkt een 
meer tactische aanpak op zijn plaats, 
waarbij de focus meer op relatieve 
waarde en, indien beschikbaar, carry-
strategieën ligt (bijvoorbeeld rond 
Amerikaanse vastrentende waarden en 
schuldinstrumenten uit de opkomende 
markten in harde valuta ).

Figuur 3: 
S&P 500 resultaten voor en na recessies  
Bron: FactSet, Deutsche Bank AG. Cijfers van juni 2018. Het gemiddelde van de laatste zeven 
Amerikaanse recessies gedurende de laatste 50 jaar, geïndexeerd tot datum van recessie. 

Geïndexeerde prestatie van de S&P 500 rond een recessie

Stéphane Junod
CIO EMEA
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Markten aan het einde van 
de beleggingscyclus

We kunnen lessen trekken uit de 
geschiedenis nu we het einde van de 
cyclus naderen. De eerste les is dat de 
S&P 500 in het verleden 7 maanden 
voor een recessie piekte om daarna 
naar beneden te duiken (figuur 3). De 
rente op Amerikaanse staatsobligaties 
daarentegen is in de 24 maanden 
voor een recessie gemiddeld met 150 
basispunten gestegen om vervolgens 
tijdens een vlucht naar veiligheid te 
dalen gedurende de crisis. Les twee is 
dat aandelen het meestal goed deden 
tot de laatste renteverhoging van de Fed 
tijdens de cyclus en het dan (gemiddeld) 
nog twee jaar volhielden, hoewel deze 
periode varieert. Uit les drie leren we dat 
het simpelweg meten van de volatiliteit 
alleen misschien niet voldoende is om 
te begrijpen wat er gaande is. Terwijl 
de volatiliteit op dit moment historisch 
laag is, nam de kans op extreme 
koersschommelingen van de S&P 500 
recentelijk toe.

Te onthouden:  
Multi-asset

 o Aandelen nog steeds 
aantrekkelijk, maar regionale 
voorkeuren kunnen verschuiven 

 o Voorzichtig met staatsobligaties, 
maar er zijn andere 
vastrentende mogelijkheden

 o Neutraal over valutaproducten 
gezien bescheiden verwachte 
opbrengst van de USD

Activaklassen bekeken

In het huidige klimaat, waarin degelijke 
opbrengsten mogelijk zijn, maar zich ook 
risico's bevinden, denken we toch dat 
het logisch is om niet te verkopen, maar 
risico's af te dekken. We behouden een 
overweging in aandelen, maar na zoveel 
maanden van outperformance in de VS 
lijkt het slim om hier wat winst te nemen 
en vervolgens in Europese en Japanse 
aandelen te beleggen met het doel te 
'kopen na een daling'. Bij vastrentende 
activa blijven we terughoudend 
tegenover staatsobligaties in een klimaat 
van stijgende rentes. We hebben ook nog 
steeds een onderweging in hoogrentende 
activa, gezien de huidige kleine spreads 
en de verwachting van hogere spreads. 
In plaats daarvan zouden we liever 
inzetten op schuldinstrumenten uit 
de opkomende markten uitgegeven 
in harde valuta (selectief), gezien de 
hogere rendementen in dit segment na 
de recente spreadstijging. We blijven 
neutraal over investment grade en liquide 
alternatieven. Wat betreft buitenlandse 
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valuta staan we neutraal tegenover de 
USD, de EUR en de JPY en hebben we 
in dit stadium nog geen uitgesproken 
voorkeur. De USD kan over 12 maanden 
een bescheiden winst boeken. 

Samengevat geven we in deze late fase 
van de cyclus nog steeds de voorkeur 
aan aandelen boven schuldinstrumenten, 
en aan de VS en Europa boven de 
opkomende markten (met Japan 
als mogelijk alternatief). Er blijven 
opportuniteiten te vinden in vastrentende 
activa, maar selectiviteit is geboden 
- dus hoewel schuldinstrumenten in 
harde valuta uit de opkomende markten 
aantrekkelijk zijn, blijven we weg van de 
meeste schuldinstrumenten in lokale 
valuta's en van valutaproducten. Het kan 
ook nodig zijn vooral tactisch te denken 
en niet alleen maar te focussen op 
strategische transacties. 

Figuur 4: 
Activa-allocatie (gebalanceerde portefeuille, op 26 september 2018)
Voetnoot: Activa-allocatie op 26 september 2018. 1 Alternatieve investeringen zijn niet geschikt 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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De wereldwijde aandelenmarkt in een 
late fase van de economische cyclus 

Aandelen

Het in het algemeen positieve momentum 
op de wereldwijde aandelenmarkten, 
zoals we schetsten in onze laatste CIO 
Insights, is nog onverminderd aanwezig. 
Maar het plaatje wordt wel gevarieerder. 
We verwachten dat de rendementen 
over 12 maanden voor aandelen in de 
ontwikkelde markten rond 5% zullen 
uitkomen, maar de verschillen tussen 
regio's nemen toe en we verwachten 
dat deze ontwikkeling zich de komende 
12 maanden zal doorzetten. De 
aandelenmarkten zouden zich tijdens de 
huidige cyclus van renteverhogingen van 
de Federal Reserve wel eens heel anders 
kunnen gaan gedragen dan na de eerdere 
renteverhogingen. We verwachten een 

onrustige markt, maar tegelijkertijd zien 
we mogelijkheden voor bescheiden 
koerswinsten.  

Vooruitzichten VS 
opnieuw opwaarts 
bijgesteld
We hebben nogmaals onze doelstelling 
op 12 maanden voor de S&P 500 index 
naar boven bijgesteld van 2.900 naar 
3.000 vanwege het sterke economische 
momentum in de VS, dat naar 
verwachting de bedrijfswinsten - die we 
op $169 schatten - zal ondersteunen. 
Verder geven we, in lijn met het recente 
verleden, nog altijd de voorkeur aan 

groei boven waarde vanwege het 
aanhoudende sterke economische 
klimaat. We hebben echter onze visie 
op technologie, voorheen onze favoriete 
sector, afgezwakt tot neutraal op globaal 
niveau omdat de waarderingen hun 
hoogste niveau in de afgelopen 30 
jaar hebben bereikt (behalve tijdens 
de 'dotcom bubble' eind jaren ‘90). Het 
aanhoudende en zelfs escalerende 
handelsconflict met China, dat ook 
gevolgen kan hebben voor Europa, vormt 
een kortetermijnrisico voor de markten. 
De Amerikaanse mid-term verkiezingen 
in november gelden weliswaar niet als 
een groot risico, maar kunnen wel voor 
een piek in de volatiliteit zorgen.

Figuur 5:
Vooruitzichten voor aandelenmarkten en evolutie van indexen sinds jaarbegin per regio
Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG. Gegevens en vooruitzichten op 18 oktober 2018. Alle rendementen zijn sinds jaarbegin (YTD).

VK (FTSE 100)
Indexwijziging YTD (GBP): 

 -8,6%
Vooruitzicht eind sep 2019: 

 7.400

Verenigde Staten (S&P 500)
Indexwijziging YTD (USD): 3,6% 

Vooruitzicht eind sep 2019: 3.000

Eurozone (Eurostoxx 50)
Indexwijziging YTD (EUR):  

-8,3%
Vooruitzicht eind sep 2019: 

3.410

Azië excl. Japan (MSCI Asia excl. Japan)
Indexwijziging YTD (USD):  

-16,6%
Vooruitzicht eind sep 2019: 

680

Latijns-Amerika (MSCI Latam)
Indexwijziging YTD (USD): -4.6%
Vooruitzicht eind sep 2019: 2.500

Zwitserland (SMI)
Indexwijziging YTD (CHF): -6,4%
Vooruitzicht eind sep 2019: 9.100
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Japan (MSCI Japan)
Indexwijziging YTD (JPY): -5.4%
Vooruitzicht eind sep 2019: 1.090



CIO Insights
Aandelen
14

Europese aandelen 
ingedut
Europese aandelen zijn deze zomer 
achtergebleven in vergelijking met hun 
Amerikaanse evenknieën. Ze hebben 
een relatief hoge blootstelling aan 
opkomende markten, en bovendien 
beïnvloedt het lot van Italië’s 
begrotingstekort, en daarmee de 
Italiaanse staatsobligatiespreads, de 
koersen van alle bankaandelen in de 
eurozone. Anderzijds zijn de koersen op 
dit moment aantrekkelijk en beloven de 
bedrijven een flinke winstgroei, maar 
er zijn geen duidelijke katalysatoren 
om de koersen op korte termijn op te 
drijven. We hebben onze doelstelling 
op 12 maanden voor de Eurostoxx 50 
van 3.550 naar 3.410 bijgesteld, maar 
hebben ons vooruitzicht voor de Stoxx 
600 onveranderd gelaten op 390. In de 
nabije toekomst zullen meer duidelijkheid 
over de brexit-deal en een oplossing voor 
de impasse tussen Italië en de EU over 
de begroting van 2019 de zorgen van 
beleggers over de regio wegnemen.  

Japan verrast positief
We zien een bescheiden opwaarts 
potentieel voor Japanse aandelen dankzij 
sterke bedrijfsbalansen en positieve 
verwachtingen voor de toekomst. 
Daarom hebben we onze doelstelling op 
12 maanden voor de MSCI Japan van 
1.080 naar 1.090 aangepast.  

Opkomende markten 
rusten even uit 
Opkomende markten hebben nog steeds 
last van de valutacrises in Turkije en 
Argentinië. Het gevolg is dat landen 
met een groot begrotingstekort, zoals 
Indonesië, hun valuta's in waarde 
zien dalen, zelfs nadat centrale 
banken ingegrepen hebben met 
renteverhogingen. Toch werd een 
algehele besmetting vermeden. Ook 
zagen we geen systematische uitstroom 
van kapitaal uit de opkomende markten. 
Sterker nog, de meeste opkomende 
markten, vooral in Azië dan, staan er 

Onze verschuiving van heel positief 
naar neutraal voor de techsector 
verdient nadere toelichting. Op 
het eerste gezicht is de sector 
nog steeds aantrekkelijk, met nog 
altijd heel uiteenlopende bedrijven, 
die vaak marktleider zijn in hun 
eigen subsegment. Deze hebben 
hoge winstmarges en worden 
beschermd tegen nieuwe uitdagers 
door hoge instapdrempels, 
zoals kapitaaluitgaven voor 
halfgeleiderfabrikanten 
en het netwerkeffect voor 
softwarebedrijven. Daar komt 
nog bij dat dit de sector is 
die hoogstwaarschijnlijk onze 
toekomst vorm zal geven op 
verschillende vlakken - denk 
bijvoorbeeld aan cloud computing, 
artificiële intelligentie, virtual reality 
en data analytics.

Maar het is zaak niet verblind te 
worden door dit mooie uitzicht. 
IT-bedrijven kunnen floreren, maar 
ook ten onder gaan aan korte 
productcycli. De marktpenetratie 
van smartphones is in het 
verleden een enorm belangrijke 
motor geweest voor hardware en 
halfgeleiders. Maar deze markt 
is ondertussen bijna verzadigd. 
Bovendien blijven, zoals eerder 
aangegeven, de waarderingen in 
deze sector stijgen. Kortom, wij 
zijn ondanks onze positieve kijk op 
technologie voor de lange termijn 
voorzichtiger geworden op korte 
termijn. Onze voorkeur binnen deze 
sector gaat uit naar bedrijven die 
een aantrekkelijk groeipotentieel 
laten zien, een dominante 
marktpositie hebben en een sterke 
vrije cashflow kunnen genereren. 
De cybersecurity-sector wordt 
bijvoorbeeld steeds belangrijker. 
Aan de ene kant omdat er steeds 
meer online dreigingen zijn, aan de 
andere kant dankzij technologische 
vooruitgang. Deze technologische 
subsector zal naar verwachting 
hoge groeicijfers blijven behalen, 
mogelijk ongeacht het lot van de 
rest van de IT-sector. 

financieel beter voor dan ooit en de 
macro-economische fundamentals blijven 
sterk in veel economieën. De sterkere 
USD drukt weliswaar op de opkomende 
markten, maar we verwachten wel 
dat deze waardestijging eindig is. We 
voorspellen dat de USD de komende 12 
maanden redelijk stabiel blijft. De Chinese 
economie is sinds het midden van het 
jaar langzamer gaan groeien, deels door 
regeringsmaatregelen om financiële 
schuldenlast, vooral in de vastgoedsector, 
in te dammen. Wat ook bijdraagt aan 
de afname van het groeitempo is het 
aanhoudende handelsconflict met 
de VS, dat de exportsector van het 
land dusdanig begint te treffen dat de 
People's Bank of China het nodig achtte 
in te grijpen en het monetaire beleid 
te versoepelen om deze tegenslag te 
counteren. 

Binnen de opkomende markten 
heeft Azië nog steeds onze voorkeur 
boven Latijns-Amerika vanwege het 
sterkere economische momentum en 
fundamentals, alsook grotere consistentie 
in het beleid.

Te onthouden:  
Aandelen

 o Amerikaanse aandelen 
overvleugelen de andere regio’s

 o De daling van de aandelen in de 
groeilanden is niet voor eeuwig

 o We hebben nog steeds een 
voorkeur voor ‘groei’ boven 
‘waarde’

Technologie 
is nog steeds 
aantrekkelijk op 
langere termijn
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Centrale banken blijven 
op het normalisatiepad

Vastrentende producten en deviezen

De centrale banken van de ontwikkelde markten gaan nog steeds 
geleidelijk over naar een strakker beleid, maar hun collega's in de 
opkomende markten laten een meer gevarieerde agenda zien. 
We zien nog steeds mogelijkheden in de opkomende markten 
en blijven over het algemeen positief over schuldpapier. Het kan 
echter nodig zijn een actief beheer te voeren. 

De centrale banken in de ontwikkelde 
markten blijven  hun beleid verder 
normaliseren. De Fed (de Amerikaanse 
centrale bank) heeft zoals verwacht de 
rente in september verhoogd en we 
verwachten nog drie renteverhogingen 
voor eind september 2019. De ECB (de 
Europese Centrale Bank) is van plan eind 
dit jaar te stoppen met het opkopen van 
activa, maar de eerste verhoging van de 
depositorente wordt niet eerder dan in de 
tweede helft van 2019 verwacht. De Bank 

verankerde inflatieverwachtingen zullen 
elke ongewenste overdrijving beperken. 
Daarom houden we vast aan onze 
12-maandenprognoses van 3% voor 
Amerikaanse staatsobligaties met een 
looptijd van 2 jaar, 3,25% voor 10 jaar 
en 3,45% voor 30 jaar. We verwachten 
geen inversie van de Amerikaanse 
rentecurve. In Europa zien we de 
Duitse rentecurve echter wel enigszins 
afvlakken. Voor Duitse staatsobligaties 
met een looptijd van 2 jaar blijft ons 
vooruitzicht onveranderd op -0,10%, maar 
wij passen onze prognose voor 10- en 
30-jaarsobligaties aan naar respectievelijk 
0,8% en 1,40%, omdat de kerninflatie 
in de eurozone waarschijnlijk laag blijft. 
Zoals we al vaker zagen de afgelopen 
maanden, kan de opwaartse trend van 
de rente op Duitse staatsobligaties 
snel worden omgekeerd door een 
vraag naar vluchtwaarden. Daar staat 
tegenover dat obligaties uit de Europese 
periferie kwetsbaar blijven voor sterke 
rentestijgingen ten gevolge van politieke 
onrust. Voor Japan verwachten we dat 
de rendementen zeer laag tot negatief 
blijven. Onze vooruitzichten op 12 
maanden zijn -0,1% voor 2-jarige en 0,1% 
voor 10-jarige JGB's. Over het algemeen 
hebben we een lichte voorkeur voor korte 
duratie.

Selectieve benadering van 
opkomende markten
De centrale banken van de opkomende 
markten hebben te maken met andere 
problemen, waarvan er veel direct 
of indirect verband houden met de 
Amerikaanse renteverhogingen en 

Figuur 6:
Met het naderende einde van de kwantitatieve versoepeling vlakt de curve van Duitse 
staatsleningen af.
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 18 september 2018. 

Rendementsverandering op 3 maanden 
(schaal links)

Verwachte rendementsverandering tot einde 
september 2019 (schaal rechts)

of Japan zal een soepel beleid blijven 
voeren om het doel van 2% inflatie te 
bereiken, maar er zal nog gediscussieerd 
worden over hoe de rentecurve onder 
controle gehouden moet worden.

Bescheiden rentestijgingen 
in ontwikkelde markten
De renteverhogingen van de Fed 
zullen het rendement op Amerikaanse 
staatsobligaties opdrijven, maar stevig 

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 september 2018.



besmetting door de opkomende markten 
en de snelheid waarmee Europees en 
Amerikaans 'normalisatiebeleid' wordt 
doorgevoerd. Toch blijven we van mening 
dat een wereldwijd credit event niet 
waarschijnlijk is.

de sterkte van de Amerikaanse dollar. 
Daarnaast zijn er echter ook problemen 
die voortvloeien uit tekenen van 
binnenlandse zwakte. Centrale banken 
in sommige kwetsbare economieën 
hebben (bijvoorbeeld als gevolg 
van externe verstoringen) de rente 
verhoogd en meer verhogingen zijn 
niet uitgesloten. De People's Bank of 
China (PBoC) daarentegen is bezig met 
een versoepeling van haar beleid om 
de economie te stimuleren. Tegen deze 
complexe achtergrond blijft landkeuze 
cruciaal, maar we zijn nog steeds positief 
over staatsobligaties van opkomende 
markten in harde valuta en geloven dat 
selectieve opportuniteiten zullen blijven 
bestaan, ook na de recente vergroting 
van spreads. Schuldpapieren in lokale 
valuta zijn over het algemeen minder 
aantrekkelijk als gevolg van onzekerheden 
betreffende valuta's.

Nog steeds positief over 
krediet
We blijven over het algemeen optimistisch 
over de kredietmarkten, maar hebben 
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Te onthouden: 
Vastrentende 
beleggingen en 
valuta’s

 o Elke overschatting van de 
Amerikaanse rentecurve zal 
tijdelijk zijn

 o De rentecurve in Bunds zal 
waarschijnlijk vlakker worden

 o Risico’s van high yield schuld 
blijven aanwezig, maar kunnen 
via selectie geneutraliseerd 
worden

onze 12-maanden vooruitzichten naar 
boven bijgesteld omdat de “tail risks” 
naar verwachting zullen toenemen. 
Zo hebben we bijvoorbeeld onze 
12-maandenvooruitzicht voor Europese 
en Amerikaanse investment grade 
spreads naar respectievelijk 100 en 
95 basispunten bijgesteld. Technische 
marktindicatoren zouden de komende 
maanden wel eens een belangrijke impuls 
kunnen geven aan de Amerikaanse 
investment grade, gezien de verwachte 
daling van het aanbod. Anticiperend op 
de afloop van het opkoopprogramma van 
de ECB heeft de Europese investment 
grade al prijsveranderingen ondergaan 
en wordt het meer en meer verhandeld 
als de tegenhangers in andere valuta. 
Zowel de Amerikaanse als de Europese 
hoogrentende markten hebben dit jaar 
tot nu toe te maken gehad met flinke 
uitstroom. Toch ziet het er naar uit dat 
de high yield default rates komend jaar 
slechts minimaal zullen stijgen, en dat 
het met de juiste selectie mogelijk moet 
zijn te profiteren van behoorlijk goede 
fundamentals. Naast idiosyncratische 
risico's zijn er risico's in de vorm van 

EUR/USD krachten in balans, maar zorgen 
over opkomende valuta's
Ons vooruitzicht op 12 maanden voor 
de wisselkoers EUR/USD blijft op 1,15 
staan, dicht bij het huidige niveau. De 
krachten die de EUR zwakker of sterker 
maken lijken momenteel redelijk in 
evenwicht nu er geen katalysator is die 
de munt een bepaalde richting in kan 
duwen. Meer negatief nieuws over Europa 
(bijvoorbeeld over Italië of brexit) zou voor 
een zwakkere euro kunnen zorgen. Verder 
zouden meer problemen in de opkomende 
markten de USD sterker kunnen maken 
ten opzichte van de EUR als gevolg van 
de daaruit voortvloeiende vlucht naar 
veilige beleggingen. Maar de USD zou 
zwakker kunnen worden onder invloed 
van politieke onzekerheid in de VS, en op 
de langere termijn onder invloed van de 
Amerikaanse begroting en schulden. 

Figuur 7:
Geselecteerde opkomende valuta's t.o.v. 
USD in 2018
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 18 
september 2018. Geïndexeerd; 1 januari  
2018 = 100

Opkomende valuta's blijven de komende 
tijd onder een vergrootglas liggen terwijl 
de markt op de volgende Amerikaanse 
renteverhoging anticipeert. Centrale 
banken in Indonesië en de Filipijnen 
hebben hun rentetarieven reeds verhoogd 
om hun munt te versterken en anderen, 
zoals de Reserve Bank of India, zouden 
dit voorbeeld weleens kunnen gaan 
volgen. Voor China zal de focus liggen 
op een gecontroleerde daling en dat 
lijkt mogelijk. Ons vooruitzicht voor de 
wisselkoers USD/CNY op 12 maanden 
is 7,00 tegenover het huidige niveau 
van ongeveer 6,90. Sterkere dalingen in 
andere opkomende markten zijn mogelijk. 
Met name Turkije en Argentinië blijven 
zorgwekkend. 

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 september 2018.
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Voortschrijdende rendementen op 10 jaar sinds 31 december 2002

Communicatie
Sterke fundamentals voor 
Amerikaanse spelers, maar 
fusiegesprekken tussen providers zouden voor 
vertraging kunnen zorgen. Europese spelers 
blijven aantrekkelijk; de kleinere spelers 
zijn gunstig geprijsd, maar hebben zwakke 
fundamentals.

Transport
De fundamentals van de 
Amerikaanse spoorwegen zijn 
stabiel. Europese waarderingen zijn volgens 
ons nog steeds hoger dan de fundamentals 
rechtvaardigen. Een beperkt aantal namen is 
aantrekkelijk in India, Australië en Europa.

Energie
De fundamentals zijn sterk dankzij 
een groeiende productie in de VS 
en stabiele of stijgende grondstoffenprijzen. 
De sterke fundamentals en aantrekkelijke 
waarderingen zorgen voor opportuniteiten; 
volatiliteit op de oliemarkt zou nadelig zijn.

Nutsvoorzieningen
Goede waarderingen in het VK. 
Redelijk gewaardeerd in Europa, 
maar de fundamentals missen glans en 
geopolitieke risico's liggen nog altijd op de loer. 
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Infrastructuur
Alternatieven

Marketingdocument - Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Vooruitzichten zijn geen betrouwbare indicatie voor 
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Sinds 2001 houdt de winstgroei in de 
infrastructuursector gemiddeld gelijke 
tred met die van de wereldwijde aandelen, 
namelijk zo'n 9% per jaar. Zelfs tijdens de 
kredietcrisis liet de infrastructuursector 
positieve resultaten optekenen. De 
prijs voor deze stabiliteit is dat deze 
aandelen in verhouding duurder zijn. 
Op dit moment echter, zijn de koersen 
relatief gezien op hun laagst sinds 2009, 
wat een interessant instapmoment zou 
kunnen zijn voor deze activa. Het verschil 
is tot 35 basispunten gekrompen, terwijl 
het historisch gemiddelde meer dan 
129 basispunten bedraagt. De oorzaak 
hiervan moet worden gezocht in het 
feit dat beleggers in deze late fase van 
de economische cyclus, nog steeds 
risicovolle beleggingen verkiezen. In tijden 
van stijgende markten hebben beleggers 
over het algemeen meer belangstelling 
voor de meer volatiele activa met een 
hoger rendement om hun winst te 

Vier infrastructuursegmenten nader 
bekeken 
Bron: DWS, Deutsche Bank AG. Data op 18 
september 2018. 

Figuur 8:
Overzicht voortschrijdend 10-jaars rendement activaklassen 
Bron: Deutsche Bank AG. Cijfers op 31 augustus 2018

maximaliseren. Zodra het sentiment weer 
naar een “risk-off” modus  gaat, voeren 
stabiliteit en voorspelbaarheid dan weer 
de boventoon. Een periode waarin de 
markten minder waarde hechten aan 
stabiliteit kan een goed moment zijn om 
in deze activaklasse in te stappen. Ons 
zevende thema voor 2018, 'Onderzoek 
beleggingsalternatieven' pleit voor 
alternatieve beleggingen als goede bron 
van diversificatie en deze zijn relatief 
aantrekkelijker naarmate we in een latere 
fase van de economische cyclus komen, 
waarin rendement uit klassieke aandelen 
en vastrentende waarden onzekerder 
wordt. 

De voorkeurspositie binnen infrastructuur 
wordt voornamelijk bepaald door 
aandeelspecifieke katalysatoren, maar er 
zijn enkele subsectoren die meer aandacht 
verdienen. 

Gemiddeld Huidig

Ons zevende thema voor 2018 “Onderzoek beleggingsalternatieven”, benadrukt de mogelijke 
diversificatie en andere voordelen van alternatieven in de portefeuille. Hieronder concentreren 
we ons op waarom beleggingen in infrastructuur zich op een aantrekkelijk instapniveau kunnen 
bevinden.
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Macro-economische vooruitzichten
Deutsche Bank

DB 2018 Vooruitzichten DB 2019 Vooruitzichten

bbp groei (%)

VS*  2,9  2,4

Eurozone (waarvan)  2,0  1,8

Duitsland  1,9  1,8

Frankrijk  1,7  1,7

Italië  1,1  1,0

VK  1,4  1,6

Japan  1,1  1,0

China  6,5  6,0

India  7,5  8,0

Rusland  1,8  1,8

Brazilië  1,5  2,0

Wereld  3,8  3,8

Consumptieprijs inflatie (%)

VS*  2,0  2,1

Eurozone  1,7  1,7

VK  2,5  2,0

Japan  1,0  1,4

China  2,0  2,2

Saldo van lopende rekening (% van bbp)

VS –2,7 –3,0

Eurozone  3,0  2,9

VK –3,8 –4,0

Japan  3,8  3,8

China  0,8  0,6

Fiscale balans (% van bbp)

VS –4,0 –4,6

Eurozone –0,9 –0,8

VK –2,5 –2,7

Japan –4,0 –3,3

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 2,1% in 2018 en 2,0% 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 12 oktober 2018. 
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Vooruitzichten activaklassen
Deutsche Bank

Officiële koersen Einde sep 2019 (V)
Referentierentevoeten
VS Fed fund rates  2,75%-3,00%
Eurozone Refi rate  0%
VK Repo rate  1,0%
Japan Overnight call rate  0%
FX
EUR vs USD EUR/USD  1,15
USD vs JPY USD/JPY  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  7,0

Market Index Einde sep 2019 (V)
Aandelen
VS S&P 500  3.000
Duitsland DAX  12.800
Eurozone Eurostoxx 50  3.410
Europa Stoxx 600  390
Japan MSCI Japan  1.090
Zwitserland SMI  9.100
VK FTSE 100  7.400
Opkomende markten MSCI EM  1.070
Azië ex Japan MSCI Asia ex Japan  680
Latam MSCI Latam  2.500
Grondstoffen
Goud Gold spot  1.275
Olie WTI spot  65
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  95bp
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  0,80%
Duitse staatsobligatie op 30 jaar (Bund) GER 30y yield  1,40%
Engelse staatsobligatie op 10 jaar (Gilt) UK 10y yield  1,75%
Investment grade bedrijfsobligaties in EUR iBoxx Eur Corp all  100bp
High yield obligaties in EUR ML Eur Non-Fin HY Constr. Index  325bp
Asia Pacific
Japanse staatsobligatie op 2 jaar JPN 2y yield –0,05%
Japanse staatsobligatie op 10 jaar JPN 10y yield  0,20%
Obligaties in Azië JACI Index  255bp
Global
Staatsobligaties uit de groeilanden EMBIG Div  350bp
Bedrijfsobligaties uit de groeilanden CEMBI  350bp

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 12 oktober 2018.



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

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

Bunds zijn Duitse staatsobligaties 

Correlatie is een statistische maatstaf van de manier waarop 
twee effecten (of andere variabelen) veranderen ten opzichte van 
elkaar.

Kredietstrategie is een strategie die erop is gericht te profiteren 
van kansen binnen verschillende typen kredieten van dezelfde 
emittent of tussen kredieten van dezelfde kwaliteit maar van 
verschillende emittenten.

Cyclische aandelen worden beïnvloed door de conjunctuurcyclus 
en omvatten meestal aandelen van bedrijven die goederen en 
diensten leveren die geen primaire levensbehoeften zijn.

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 
zakelijke tegenspoed ondervinden.

De efficient frontier wordt bepaald door een reeks portefeuilles 
die het hoogste rendement bieden bij een bepaald risiconiveau, 
of het laagste risico bij een bepaalde rendementsverwachting.

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

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

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

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

Event-driven hedgefondsstrategieën zijn erop gericht te 
profiteren van specifieke bedrijfsgebeurtenissen (bijv. fusies).

De Federal Reserve (Fed) 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 op de London Stock Exchange. 

Met de wereldwijde financiële crisis wordt de crisis van 2007-
2008 bedoeld.

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

JGB staat voor Japanse staatsobligaties.

Met infrastructuur worden de fysieke systemen bedoeld die de 
economie draaiende houden, zoals energie, riolering, transport en 
communicatie.

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

The MSCI Japan Index meet de prestaties van de large- en mid-
capbedrijven van de Japanse markt.

De MSCI Latam Index omvat large- en mid-capbedrijven uit 
Latijns-Amerika.

The MSCI EM Index omvat large- en mid-capbedrijven uit 23 
groeilanden.

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

De Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) is een 
internationale organisatie die als doel heeft het oliebeleid van 
haar lidstaten te "coördineren".

Kwantitatieve versoepeling (Quantitative easing, QE) is een 
onconventioneel monetair beleidsinstrument dat inhoudt dat een 
centrale bank op brede schaal activa aankoopt.

De S&P 500 Index omvat 500 toonaangevende Amerikaanse 
bedrijven die ongeveer 80% van de beschikbare 
marktkapitalisatie in de VS vertegenwoordigen.
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Verklarende woordenlijst



De Swiss Market Index (SMI) omvat 20 large-en mid-
capbedrijven in Zwitserland.

Treasuries zijn staatsobligaties die worden uitgegeven door de 
Amerikaanse overheid.

De U.S. Dollar Index (DXY) is een gewogen index die gebaseerd 
is op de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een 
korf van zes andere valuta's.

Waardering is een manier om de aantrekkelijkheid van activa te 
kwantificeren, bijvoorbeeld door te kijken naar de koers van de 
aandelen van een bedrijf in verhouding tot de bedrijfswinst.

De VIX index is een volatiliteitsmeting gebaseerd op opties op de 
S&P 500 Index.

Volatiliteit is de mate waarin een reeks handelsprijzen in de tijd 
schommelt.

West Texas Intermediate (WTI) is een kwaliteit van ruwe olie die 
als standaard dient voor de olieprijsbepaling.
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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.


