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Globaal genomen is 2017 een goed jaar voor beleggers gebleken, 
met een  gesynchroniseerde wereldwijde groei die heeft geleid tot 
gezonde rendementen voor de meest risicovolle activa. Beleggers 
zijn ook gewend geraakt aan een lage volatiliteit.

Vooruitkijkend naar 2018, zal de groei van het bruto binnenlands 
product (bbp) waarschijnlijk op hetzelfde niveau blijven als in 2017 en 
lijkt er ruimte te zijn voor hogere koersen van risicovolle activa. Het 
zou echter een vergissing zijn ervan uit te gaan dat de aanhoudende 
economische groei zich automatisch zal vertalen in een even hoog 
beleggingsrendement als in 2017 of dat dit rendement zich het 
komende jaar zal herhalen. Kortom, we hebben een ‘reality check’ 
nodig.
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Reality check
Brief aan beleggers

We verwachten opnieuw een jaar van positieve 
beleggingsrendementen, zij het in het algemeen iets lager. Maar 
zoals we in onze ‘tien thema's voor 2018’ (beginnend op pagina 
5) bespreken, zal dit jaar enigszins anders verlopen dan 2017. 
Wij vinden dat u op zijn minst voorbereid moet zijn op een hogere 
volatiliteit: dit onder het motto ‘een gewaarschuwd man is er twee 
waard’ (thema 1). Ons centrale macro-economische scenario is dat 
de groei de geopolitieke gebeurtenissen te snel af zal zijn (thema 
2), maar het is de moeite waard om enkele alternatieve scenario's te 
overwegen en te bedenken wat deze kunnen betekenen. De politiek 
is hier niet de enige bedreiging en we moeten bijvoorbeeld ook de 
inflatie in de gaten houden.

Een cruciale focus zal liggen op de gevolgen van de 
overgangsperiode die de centrale banken doormaken (thema 3). De 
inspanningen om het monetaire beleid weer te normaliseren zullen 
worden voortgezet. We denken dat ze zeer zorgvuldig te werk zullen 
gaan en dat ze met deze aanpak een grote omkering van de trend in 
activaklassen zullen voorkomen. Maar zelfs de meest voorzichtige 
terugtrekking van beleidsondersteuning kan de rendementen van 
bepaalde activaklassen tegenwerken. Daarom stellen wij u voor om 
bijvoorbeeld vastrentende beleggingen onder de loep te nemen 
(thema 4): ga in elk compartiment van deze activaklasse gericht op 
zoek en bekijk realistisch wat mogelijk is.
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opnieuw een jaar 
van positieve 
beleggings-
rendementen, zij 
het iets lager.
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Naarmate de beleggingsrendementen 
hogere topppen bereiken, zal de reis 
moeizamer worden. Toch zijn wij van 
mening dat er nog steeds wat zuurstof 
is voor aandelen (thema 5). Maar 
naarmate de markten hoger klimmen, 
zullen ze de steun nodig hebben van 
een solide winstgroei. We verwachten 
immers niet dat de waarderingen (= 
koerswinstverhouding) nog verder zullen 
toenemen. Binnen deze activaklasse 
zien we mogelijkheden voor verdere 
koerswinst in de ‘nieuwe’ opkomende 
Aziatische aandelenmarkt (thema 6), waar 
de waarderingen nog steeds aantrekkelijk 
zijn en er toch extra gewonnen kan 
worden door de toegenomen blootstelling 
van de regio aan de technologische sector. 
Maar met rendementen in conventionele 
activa en activaklassen die waarschijnlijk 
gemiddeld lager zullen zijn dan in 2017, en 
met een hogere volatiliteit, denken wij dat 
het de moeite waard zou kunnen zijn om 
beleggingsalternatieven te onderzoeken 
(thema 7).

In 2018, in een context van langzame 
maar voortdurende veranderingen in het 
monetaire beleid, zouden onverwachte 
gebeurtenissen tot meer volatiliteit 
kunnen leiden dan in 2017. Wisselkoersen 
geven meestal de eerste signalen van 
dergelijke onzekerheid en we verwachten 
dynamische invloeden op valuta in 2018 
(thema 8): fundamentele economische 

en beleidsfactoren zouden hier in conflict 
kunnen komen met kortetermijnfactoren. 
De oliemarkten lijken echter niet van 
streek te zijn, en we verwachten een 
sterke déjà vu voor olie (thema 9). We 
denken dat het potentieel van een hogere 
Amerikaanse productie de stijging van 
de olieprijzen beperkt houdt, net als in 
2017. Tot slot bekijken we een selectie 
van belangrijke langetermijninvloeden op 
portefeuilles in ‘thema's van morgen voor 
vandaag’ (thema 10). Dit jaar vestigen 
we de aandacht op slimme mobiliteit en 
kunstmatige intelligentie (AI) als mogelijke 
economische ontwrichters. 

Wij blijven sterk overtuigd van ‘belegd 
zijn en belegd blijven’, maar we 
moeten allemaal realistisch zijn over 
wat haalbaar is en moeten proberen 
zelfgenoegzaamheid te vermijden - dat is 
een potentieel gevaar voor het komende 
jaar. 2018 sluit het decennium van de 
kwantitatieve versoepeling (QE) door 
de Fed af en we denken dat het proces 
van het omkeren van dit beleid net zo 
interessant zal zijn als QE zelf is geweest. 
Dit nieuwe en zich ontwikkelende politieke 
en beleidslandschap genereert tal van 
beleggingsmogelijkheden: wees alert en 
grijp ze wanneer ze zich aanbieden.

Wij blijven sterk 
overtuigd van ‘belegd 
zijn en belegd blijven’, 
maar we moeten 
allemaal realistisch zijn 
over wat haalbaar is.
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Inhoud

Binnenin de cover

Vooruitblikkend op 2018 zien 
we een vruchtbare grond voor 
beleggingsopbrengsten. De zonneschijn 
wordt af en toe wel onderbroken door een 
voorbijdrijvend wolkje.
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Thema’s 
voor 2018
Vooruit, maar niet zo snel

10
Het jaar 2017 werd gekenmerkt door veerkracht, versnelde 
economische groei, lage volatiliteit en winstgroei. Met een 
wereldwijd gesynchroniseerde groeiversnelling hebben de 
financiële markten gezonde rendementen opgeleverd. Maar in 
2018 zal dit waarschijnlijk wel veranderen. Ons basisscenario 
is dat de economische groei voor de meeste economieën in 
de buurt blijft van het huidige niveau: de wereldwijde groei 
wordt geraamd op 3,8% in 2018, na een groei van 3,7% in 
2017. Deze aanhoudende groei levert echter niet automatisch 
positieve rendementen op. De hoge waarderingen in de meeste 
activaklassen wijzen erop dat de markten op deze krachtige 
economische heropleving geanticipeerd hebben. Om de 
prestaties van 2017 niet te extrapoleren, denken we dat een 
‘reality check’ de leidraad van onze 10 thema's voor 2018 moet 
vormen.
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Figuur 1:  
De volatiliteit ligt op abnormaal lage niveaus 
Bron: FactSet, Deutsche Bank AG. Gegevens op 28 november 2017.  
95% van de historische vork ligt tussen de 2,5% en 97,5% percentielen.

De volatiliteit is niet alleen laag op de 
aandelenmarkten, maar bevindt zich voor 
bijna alle activaklassen op een historisch 
dieptepunt. Anders gesteld: voor het 
eerst sinds 1995 lijkt de S&P 500 het jaar 
2017 af te kunnen sluiten zonder een 
tussentijdse correctie van 5% of meer. 
Maar we kunnen niet achterover gaan 
leunen: deze lage volatiliteitsniveaus zijn 
in 2018 waarschijnlijk niet houdbaar. 
Er zijn tal van potentiële politieke 
risico's, bijvoorbeeld in de Amerikaanse 
politiek (aanloop naar de tussentijdse 
verkiezingen, de wetgevingsagenda van 
Trump), de Europese politiek (brexit, 
Italiaanse verkiezingen) of geopolitieke 
gebeurtenissen rond Saoedi-Arabië of 

Een gewaarschuwd 
man is er twee 
waard

Noord-Korea. Met zoveel activaklassen 
die bijna perfect geprijsd zijn (met andere 
woorden, in de veronderstelling dat alles 
goed verloopt), zouden deze kwetsbaar 
kunnen zijn voor tegenslagen op de korte 
termijn.

Gevolgen voor beleggingen  
Het is nu tijd om na te denken over 
een herziening van de portefeuilles, 
waarbij realiteitszin voorop moet 
staan. Selectief te werk gaan, actief 
beheer, risicomanagement en tactische 
positionering zullen waarschijnlijk 
belangrijke prestatiefactoren zijn.

95 procent van historische vork Gemiddeld spreadniveau Huidige spread
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Figuur 2:  
Omkering van de Amerikaanse rentecurve gaat historisch gezien vooraf aan recessies, 
maar wel met een vertraging 
Bron: Thomson Reuters, Deutsche Bank AG. Gegevens op 17 november 2017.

Hoewel geopolitieke en binnenlandse 
politieke kwesties een rol blijven spelen, 
verwachten wij dat het groeimomentum 
in de belangrijkste ontwikkelde 
en opkomende markteconomieën 
aanhoudt. De consumentenvraag zal 
waarschijnlijk de belangrijkste motor 
van de wereldwijde groei zijn, aangezien 
de kans op een recessie in de loop van 
het jaar in alle grote economieën vrij 
klein blijft. Belastingverlagingen voor 
particulieren en bedrijven blijven een 
stimulans voor meer groei in de VS. 
Hoewel de positionering van individuele 
landen binnen de conjunctuurcyclus 
ter discussie kan staan, staat het vast 
dat de VS, die zich in een laatcyclische 
fase bevindt, de belangrijkste motor 
en bepalende factor voor de financiële 
markten zal zijn. Daarom moeten we 
de nodige aandacht besteden aan 

Groei is geopolitieke 
gebeurtenissen te 
snel af 

belangrijke indicatoren (bv. een omkering 
van de Amerikaanse rentecurve, 
stijgende werkloosheid) die aan kunnen 
geven dat de Amerikaanse economische 
expansie een omslagpunt bereikt of 
zijn opwaartse traject voortzet. Maar 
de geschiedenis heeft ons geleerd dat 
zelfs als we een omkering krijgen van de 
Amerikaanse rentecurve (die nog veraf 
lijkt), het nog vele maanden kan duren 
voordat een recessie intreedt.

Gevolgen voor beleggingen 
Een aanhoudende groei ondersteunt 
risicovolle activa en is waarschijnlijk 
gunstiger voor aandelen dan voor 
obligaties. Een sterke groei van de 
binnenlandse vraag kan bepaalde 
marktsegmenten ten goede komen, zoals 
small cap-aandelen in de VS en small en 
mid-capaandelen in Europa.
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Figuur 3:  
Obligatieaankopen door centrale banken verminderen 
Bron: Deutsche Bank Global Markets, Deutsche Bank AG. Gegevens van de Fed en ECB zijn 
gebaseerd op voortschrijdende gemiddelden op halfjaarlijkse basis; de andere op jaarlijkse. De 
Fed zal de activa die op vervaldag komen niet herinvesteren. Dit is conform het aangekondigde 
plafond in haar besluit van september 2017. We gaan ervan uit dat de ECB haar aankopen 
van januari 2018 tot en met september 2018 zal verlagen tot 30 miljard euro per maand en 
vervolgens, in oktober, november en december 2018 tot 10 miljard euro per maand, om het in 
2019 volledig stop te zetten.

De centrale banken zullen waarschijnlijk 
wereldwijd accommoderend blijven, 
ook al beginnen sommige banken hun 
balansen langzaam te normaliseren. 
De Fed zou in 2018 een iets strakker 
beleid kunnen gaan voeren dan in 2017, 
maar de algemene beleidskoers zal 
worden voortgezet, terwijl de ECB en 
BoJ slechts langzaam overgaan tot een 
vermindering van de activa-aankopen. 
Veranderingen in de samenstelling van 
het Amerikaanse Federal Open Market 
Committee (FOMC) zullen echter voor 
meer onzekerheid zorgen en de markten 
zullen ook anticiperen op toekomstige 
veranderingen in het leiderschap van 
de ECB en BoJ. Inflatie zou een groter 
probleem kunnen worden, mogelijk als 
gevolg van de opwaartse loondruk, maar 
het huidige beleidstraject ontspoort 
hierdoor niet. 

Centrale banken in 
overgangsperiode

Gevolgen voor beleggingen  
Het algemeen accomoderende beleid 
van de centrale banken is gunstig 
voor risicovolle activa. Een verdere 
beleidsverstrakking door de Fed zou, 
althans in het begin van het jaar voor een 
sterkere dollar kunnen zorgen en dat zou 
gevolgen hebben voor de opbrengst uit 
beleggingen. Dit zou bijvoorbeeld gunstig 
kunnen uitvallen voor Amerikaanse 
obligaties ten opzichte van Europese. Op 
obligatievlak geven we de voorkeur aan 
een actief beheer en is voorzichtigheid 
geboden bij zowel kort- als langlopende 
staatsobligaties uit de Europese 
kernlanden, maar we blijven positief 
tegenover obligaties van opkomende 
markten in harde valuta. Obligaties met 
variabele rente kunnen interessant zijn 
wanneer de rentecurve voor obligaties 
met kortere looptijd stijgt. 

BoE Fed BoJ ECB Totaal
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Figuur 4:  
Spreads van bedrijfsobligaties liggen historisch laag 
Bron: FactSet, Deutsche Bank AG. Gegevens op 28 november 2017. 95% van de historische vork 
ligt tussen de 2,5% en 97,5% percentielen. De spreads van High Yield zijn aan de bovenkant 
afgetopt (VS = 1455, EUR = 1836).

De authenticiteit van de meer dan dertig 
jaar durende bull-markt in obligaties is 
de afgelopen jaren onder vuur gekomen 
door het ongekende en niet-traditionele, 
kwantitatieve versoepelingsbeleid (QE) 
van centrale banken wereldwijd. De 
Federal Reserve schat dat haar massale 
obligatieaankopen de rendementen op 
10-jarige Amerikaanse staatsobligaties 
met ongeveer 100 basispunten hebben 
gedrukt. Als gevolg van het obligatie-
aankoopprogramma worden ongeveer 
17% van alle uitstaande obligaties 
(staatsobligaties en bedrijfsobligaties) 
met negatieve rendementen verhandeld. 
Aangezien beleggers, in hun zoektocht 
naar rendement, vastrentende 
categorieën met hoger risico zijn gaan 
opzoeken, heeft dit de rendementen 
aanzienlijk gedrukt, zelfs in die mate 
dat Europese High Yield obligaties de 
laatste tijd minder opleveren dan de 

Vastrentende 
beleggingen onder 
de loep

Amerikaanse staatsobligaties op 10 jaar. 
In deze context zullen staatsobligaties 
het in 2018 waarschijnlijk moeilijk krijgen. 
Er blijven opportuniteiten voor een hoger 
rendement, maar het algemene beeld is 
dat het rendementsprofiel voor obligaties 
nog minder aantrekkelijk zal zijn dan in 
2017. 

Gevolgen voor beleggingen  
Veel staatsobligaties zouden in 2018 
negatief kunnen presteren naarmate 
de normalisatie van het beleid vordert. 
Voor bedrijfsobligaties is selectief zijn de 
boodschap. Opkomende markten zullen 
waarschijnlijk nog steeds kansen bieden. 
Volgens onze vooruitzichten kunnen 
staatsobligaties van opkomende markten 
in 2018 mogelijk zelfs het hoogste 
totaalrendement op het gebied van 
vastrentende waarden bieden.

95 procent van historische vork Gemiddeld spreadniveau Huidige spread
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Figuur 5:  
Prestatieverschillen tussen sectoren nemen weer toe 
Bron: FactSet, Deutsche Bank AG. Gegevens op 29 november 2017.

De wereldwijde aandelenmarkten 
bereikten in 2017 verschillende 
records. Toch is er ruimte voor verdere, 
waarschijnlijk kleinere, stijgingen dankzij 
de aanhoudende economische groei. 
Aangezien de waarderingsratio’s mogelijk 
licht zullen dalen, zullen de winstcijfers 
de motor van de aandelenprestaties 
moeten zijn. Het is van het grootste 
belang om selectief te werk te gaan, want 
de prestatieverschillen tussen sectoren 
zullen naar alle waarschijnlijkheid blijven 
toenemen. 

Gevolgen voor beleggingen  
Op geografisch niveau zijn er 
argumenten om Europa en Japan te 
bevoordelen ten opzichte van de VS, al 
blijft de regionale differentiatie binnen 
de ontwikkelde markten misschien niet 

Nog wat zuurstof 
voor aandelen

sterk genoeg. Opkomende markten 
zouden in de komende 12 maanden iets 
beter kunnen presteren dan ontwikkelde 
markten. Onze focus ligt binnen deze 
regio op Azië (zie volgende pagina), 
maar het is belangrijk om selectief te 
werk te gaan. Op sectorieel niveau 
stellen we voor om de winstgroei 
op te volgen (bv. technologie en 
financiële dienstverlening). Wereldwijd 
zijn we tactisch overwogen op deze 
sectoren en op de gezondheidszorg. 
We zijn onderwogen op telecom en 
nutsbedrijven. Correlaties tussen de 
verschillende sectoren zijn op dit moment 
beduidend lager dan een jaar geleden en 
deze trend kan zich in 2018 voortzetten, 
wat een extra argument is om kieskeurig  
met aandelen om te gaan.

Verschil tussen best en slechtst presterende sector in de S&P 500
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Figuur 6:  
Het belang van Tech op de MSCI Azië exclusief Japan index is sterk toegenomen 
Bron: FactSet, Deutsche Bank AG. Gegevens op 28 november 2017.

De  betere prestaties tegenover de 
ontwikkelde landen in 2017 kwamen er 
door een bovengemiddelde winstgroei 
en substantiële, opwaartse herzieningen 
van de winstverwachtingen doorheen 
het jaar. We verwachten dat deze 
omstandigheden aanhouden, met name 
in de Aziatische opkomende markten 
waar een solide economische groei voor 
een winstgroei met dubbele cijfers zorgt.  
Van alle opwaartse herzieningen van 
de verwachte winsten in 2018 gelden 
de meeste ook voor deze regio. Toch 
heeft Azië nog steeds aantrekkelijke 
waarderingen, bijvoorbeeld ten opzichte 
van de MSCI AC World Index. Een andere 
belangrijke factor voor onze voorkeur 
voor Aziatische aandelen binnen de 
opkomende markten is het toenemende 
belang van de technologiesector, een 

De ‘nieuwe’ 
opkomende 
aandelenmarkt  
van Azië

van onze favoriete sectoren. Tien jaar 
geleden hadden grondstoffen (energie en 
materialen) nog de grootste weging in de 
index MSCI Azië exclusief Japan, maar 
nu staat de tech-sector met een aandeel 
van 39% aan de top van de ranglijst. 

Gevolgen voor beleggingen  
Voorkeur voor Azië binnen de 
opkomende markten. Een actief beheer 
kan belangrijk zijn, nu tech-bedrijven 
belangrijker worden in de Aziatische 
opkomende markten.

Weging IT Weging grondstoffen (energie en materialen)
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Figuur 7:  
Vooruitzicht vastgoed rendementen op 5-jarige basis 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens van september 2017.

De verwachting dat aandelen en 
vastrentende waarden minder gaan 
opleveren, zal de zoektocht naar 
beleggingsalternatieven stimuleren. Een 
beproefde manier om van verschillende 
soorten beleggingen gebruik te maken 
is diversificatie: op lange termijn 
kunnen niet-traditionele activaklassen 
zoals vastgoed, hedge funds, 
converteerbare obligaties en obligaties 
met variabele rente een andere mix van 
rendementsniveaus bieden ten opzichte 
van de schommelingen in rendementen 
en zo bijdragen aan het ‘opvullen van 
gaten’ in een portefeuille.

Onderzoek 
beleggings-
alternatieven

Gevolgen voor beleggingen 
Hedge funds en sommige andere 
alternatieven kunnen in bepaalde 
gevallen het neerwaartse risico beperken, 
maar dit zal afhangen van het type 
hedge-fundstrategie dat gehanteerd 
wordt. Andere specifieke beleggingen 
zoals hybride obligaties, converteerbare 
obligaties en obligaties met variabele 
rente kunnen interessant zijn, maar 
wees selectief met vastgoed (per type of 
geografie). Kijk ook naar nieuwe, niet-
traditionele alternatieve benaderingen 
zoals ‘factor investing’ en ‘big data’. 
Maar houd er wel rekening mee dat 
alternatieve beleggingen niet voor alle 
beleggers geschikt zijn en mogelijk ook 
niet voor allen beschikbaar zullen zijn. 

Industrie Kantoren Retail Totaal
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Figuur 8:  
De Italiaanse verkiezingen kunnen een risico vormen voor de euro. 
Bron: Bloomberg Finance LP, Sentix, Deutsche Bank AG. Gegevens op 2 december 2017. De 
Break-Up index geeft de probabiliteit weer die beleggers aan een split van de eurozone in de 
volgende 12 maanden toedichten.

Verschillende factoren zullen in 2018 
de wisselkoersen beïnvloeden. In 
2017 verliep de verhouding tussen  de 
Amerikaanse dollar en de euro niet 
gelijk met die tussen de rente op 2 
jaar in  Amerika en in Europa. Ook 
andere factoren spelen al een rol. Naast 
verschillen in rentetarieven, kunnen 
ook uitspraken van centrale banken, 
de politiek (bv. belastingverlagingen) 
en geldstromen een invloed hebben 
op de waarderingen. Kijk bijvoorbeeld 
naar het verband tussen de ‘approval 
ratings’ van president Trump en de 
DXY-dollarindex. Specifieke invloeden 
in 2018 kunnen onder meer bestaan 
uit een Amerikaanse repatriëring van 
winsten (waar de Amerikaanse dollar 
van profiteert) en onzekerheden rond de 
Italiaanse verkiezingen, met mogelijke 
effecten op de euro. In 2018 kunnen 

Dynamische 
invloeden op valuta

de wisselkoersen gevoeliger zijn voor 
volatiliteit, gezien de markten op zoek 
zijn naar aanwijzingen uit een breed scala 
aan politieke, beleids- en economische 
indicatoren.

Gevolgen voor beleggingen 
Geef begin 2018 de voorkeur aan de 
Amerikaanse dollar, in het kielzog van de 
verstrakking van het beleid van de Fed, 
maar wees voorbereid op een herstel van 
de euro later in het jaar. Kijk verder dan 
het beleggen in voor de hand liggende 
valutaparen: denk bijvoorbeeld aan een 
handelsgewogen Amerikaanse dollar-
index of een korf van valuta tegenover 
het Britse pond, de Japanse yen, de 
Zwitserse frank en de Chinese renminbi. 
Minder belangrijke valutaparen kunnen 
ook opportuniteiten bieden. 

Euro Trade Weighted Index Sentix Euro Break-Up Index (rechteras, omgekeerd)
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Figuur 9:  
De olieprijzen liggen nu boven break-even-niveaus voor de VS 
Bron: FactSet, Deutsche Bank AG. Gegevens op november 2017.

We verwachten geen grote stijging van 
de olieprijzen, maar houd er rekening 
mee dat de dynamiek op de oliemarkt 
verschuift. Vooral de toenemende 
politieke spanningen in het Midden-
Oosten kunnen de ongerustheid over 
een tijdelijke verstoring van de aanvoer 
aanwakkeren. Prijspieken van korte duur 
zijn mogelijk, maar we blijven geloven dat 
de Amerikaanse productie waarschijnlijk 
zal versnellen als reactie op hogere 
prijzen, waardoor een stijging uiteindelijk 
wordt beperkt. De olieprijzen liggen 
momenteel ruim boven de geschatte 
break-even-niveaus voor bronnen van 
schalie- en niet-schalieproductie in de 
Verenigde Staten, die variëren van 46 tot 
55 dollar per vat. De Energy Information 
Administration (EIA) van de Amerikaanse 
overheid verwacht momenteel dat 

Een déjà  
vu voor olie

de Amerikaanse productie zal stijgen 
tot een recordhoogte van 9,8 miljoen 
vaten per dag. Het is ook mogelijk dat 
een toenemende productiviteit van de 
boorplatformen in de VS de productie 
nog verder omhoog duwt. Een andere 
negatieve factor voor de wereldwijde 
olieprijzen op langere termijn zou het 
veranderende energiegebruik kunnen 
zijn, met bijvoorbeeld een toenemende 
inzet van elektrische auto’s, waardoor de 
vraag naar olie zal dalen. 

Gevolgen voor beleggingen  
Wees voorzichtig met olie en 
aanverwante sectoren. Eventuele 
stijgingen van de olieprijzen, bijvoorbeeld 
als gevolg van de productiebeperkingen 
van de OPEC, zullen waarschijnlijk van 
korte duur zijn. 

Gemiddelde Break-even-prijzen voor nieuwe olieputten per regio
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Figuur 10:  
De productie van zelfrijdende voertuigen zal naar verwachting toenemen 
Bron: Bloomberg Intelligence, Deutsche Bank AG. Gegevens van november 2017.

Beleggingen die profiteren van 
evoluerende langetermijntrends blijven 
belangrijke motoren in de portefeuilles. 
We benadrukken nogmaals de 
belangrijke langetermijnthema's die we 
vorig jaar aankondigden en die gericht 
zijn op infrastructuur, cybersecurity, de 
wereldwijde vergrijzing en millennials. 
Dit jaar voegen we hier nog twee 
thema's aan toe: slimme mobiliteit en 
kunstmatige intelligentie (AI- Artificial 
Intelligence). Slimme mobiliteit is een 
nieuw technologisch thema dat zich 
op de vele gevolgen van zelfrijdende 
auto's en andere technologische 
vooruitgang in het vervoer richt. Dit 
heeft gevolgen voor autofabrikanten, 
ten aanzien van accu' s, aandrijflijnen en 
de hele oplaadinfrastructuur, mogelijk 
ook energieopwekking. Kunstmatige 
intelligentie (AI) heeft invloed op 
meerdere sectoren, waaronder slimme 

Thema's van 
morgen

mobiliteit. De zoektocht naar het 
‘intelligent’ automatiseren van repetitieve 
taken, het anticiperen op menselijke 
handelingen/voorkeuren en het 
gestructureerd oplossen van problemen 
zal meer investeringen in dit thema 
aantrekken. 

Gevolgen voor beleggingen  
Beleggingen in deze gebieden zijn 
op verschillende manieren mogelijk, 
bijvoorbeeld door middel van 
thematische trackers. De radicale 
verandering die kunstmatige intelligentie 
creëert, zal niet pijnloos zijn - het gaat 
er dus niet alleen om te zoeken naar 
de opportuniteiten die het biedt in 
afzonderlijke bedrijven/sectoren, maar 
ook om uit te kijken voor de bedreigingen 
voor bestaande beleggingen. Mogelijke 
sociale reacties (bv. via onderwijs) 
kunnen ook opportuniteiten creëren.

Productie van volledig autonoom rijdende voertuigen, in duizenden
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Groei zonder pijn
Macro-economie

Opwaartse tendens 

De groeicijfers waren in 2017 bijna 
overal positief, met tekenen van een 
aanhoudende economische dynamiek 
in de Verenigde Staten, sterkere groei 
in Europa, Japan en vele opkomende 
markten. Tegelijkertijd is de inflatie over 
het algemeen laag gebleven, waardoor 
centrale banken de mogelijkheid hebben 
om door te gaan met een relatief soepel 
monetair beleid. 

Het Amerikaanse economische 
herstel heeft verder geprofiteerd 
van een aantrekkende arbeidsmarkt, 
solide financiën van huishoudens en 
bedrijven, en van enkele gematigde 
stimuleringsmaatregelen vanuit 
Washington. In Europa wijzen 
zowel het bedrijfssentiment als 
gepubliceerde data op een verder 
herstel en wordt er verwacht dat 
de aantrekkende arbeidsmarkt de 
consumptie zal stimuleren. We 
verwachten geen belangrijke fiscale 
stimuleringsmaatregelen in Europa, 
maar het is wel mogelijk dat er 
flexibeler zal worden omgegaan met 
begrotingstekorten. De Japanse 
consumptie leeft op na meer dan twee 
jaar van stagnatie. De consumptie zal ook 
een motor zijn voor de Chinese economie, 
waarbij structurele hervormingen de 
economie ook op de middellange termijn 
stimuleren: tot nu toe is de People's 
Bank of China (PBoC) erin geslaagd de 
schuldenlast van de economie voorzichtig 
te verlagen zonder diezelfde economie of 
investeringen te verstoren.

2018 zal opnieuw een jaar zijn van sterk economisch herstel, 
dankzij verder bewijs van een gesynchroniseerde globale groei, 
gecombineerd met een zorgvuldige aanpak van de beleidsmakers. 
De politieke en beleidsrisico's zijn echter niet volledig verdwenen.

Figuur 11: 
Groeivooruitzichten voor 2018 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op  
17 november 2017. 
*Indonesië, Maleisië, Filippijnen, 
Singapore en Thailand.

De wereldwijde groei zal in 2018 daarom 
waarschijnlijk licht aantrekken en 
uitkomen op 3,8%. Een verdere toename 
van de groei in de Verenigde Staten en de 
opkomende markten (op geaggregeerd 
niveau) zal slechts deels teniet worden 
gedaan door een tragere groei in China, 
de eurozone en het Verenigd Koninkrijk. 
Dit maakt de weg vrij voor verdere 
renteverhogingen door de Amerikaanse 
Centrale Bank, Federal Reserve (Fed), 
en het afbouwen van het obligatie-
opkoopprogramma door de Europese 
Centrale Bank (ECB), hoewel de Bank of 
Japan waarschijnlijk iets langer met haar 
huidige beleid zal doorgaan. 

Politieke en beleidsrisico’s

Er zijn echter nog steeds risico's, 
waaronder vele van politieke aard. In 
de VS wordt met spanning gekeken 
of president Trump het Congres 
kan overtuigen zijn voorgestelde 
belastingmaatregelen goed te keuren. 
Het resultaat hiervan wordt waarschijnlijk 
in het eerste kwartaal van 2018 duidelijk, 
waarna de aandacht zal verschuiven naar 
de tussentijdse Congresverkiezingen 
in november. In Europa kan het 
aanhoudende debat over de brexit leiden 
tot onzekerheden ten aanzien van de 
groei, en dat niet alleen in het Verenigd 
Koninkrijk. Ook de verkiezingen in Italië, 
die waarschijnlijk in het voorjaar worden 
gehouden, kunnen nog voor verrassingen 
zorgen. In de opkomende markten kunnen 
politieke en economische kwesties 
mogelijk een rol spelen voor landen 
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als Brazilië en Zuid-Afrika. In Mexico 
wordt ook met argusogen gekeken naar 
de ambities van president Trump om 
opnieuw te onderhandelen over de Noord-
Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst 
(NAFTA).

Andere risico’s voor de macro-
economische vooruitzichten zijn 
beleidsgerelateerd. Er zijn zowel 
opwaartse als neerwaartse risico’s voor 
de groei. In de VS is één van de opwaartse 
risico’s een groter dan verwachte 
stimulans vanuit Washington. Die zorgt 
ervoor dat op zijn Keynesiaans de ‘animal 
spirits’ gaan opspelen en dat, met een 
nog steeds vrij soepel monetair beleid, 
zowel de groei als de inflatie in de VS 
sterk stijgen. De neerwaartse risico’s in 
de VS zijn dat de beleidsrisico’s en de 
politieke onrust in Washington toenemen, 
dat het economisch herstel (reeds het op 
twee na langste in de geschiedenis) aan 

kracht inboet, en dat de financiële context 
verstrakt en leidt tot een sterke desinflatie. 
We denken dat de kans op zowel de 
opwaartse als de neerwaartse scenario's 
ongeveer 15-20% bedraagt: met andere 
woorden denken we dat het huidige, 
groeiniveau zal aanhouden.

Inflatie

De inflatie is halsstarrig laag gebleven. 
De onderstaande grafiek geeft de inflatie 
weer van de privéconsumptie in de VS, 
een door de Fed graag gehanteerde 
maatstaf. Het is echter nog steeds de 
moeite waard na te denken over wat een 
onverwachte prijsstijging zou kunnen 
veroorzaken, vooral omdat de monetaire 
basis van de centrale banken aanzienlijk 
is toegenomen als gevolg van de 
diverse obligatieaankoopprogramma’s 

Figuur 12:  
De inflatie in de VS* blijft halsstarrig laag 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 17 november 2017. 
*Inflatie van de privéconsumptie

Totale inflatie Kerninflatie van de privéconsumptie Doelstelling van de Fed

(QE). Een van de mogelijkheden 
is een aanbodschok, bijvoorbeeld 
door een stijging van de olieprijs. We 
leven momenteel in een wereld met 
ruime olievoorraden: geopolitieke 
gebeurtenissen kunnen echter leiden 
tot een afname van het aanbod. 
Ook opwaartse bewegingen van de 
metaalprijzen kunnen een inflatoir 
effect hebben. In de VS zijn de 
inflatieverwachtingen redelijk getemperd, 
maar in de eurozone kunnen ze stijgen 
vanaf het huidige lage niveau wanneer 
bijvoorbeeld een tekort aan geschoolde 
arbeidskrachten leidt tot een opwaartse 
druk op de lonen, of als de stijgende 
huizenprijzen ook de huurprijzen 
zouden opdrijven. Het voorbeeld van 
het Verenigd Koninkrijk, waar de inflatie 
al verontrustend is, moet ons eraan 
herinneren dat dit een probleem is dat 
nooit echt volledig verdwijnt.
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Potentiële risico's in 2018
Onze visie op de economie en de markten voor 2018 kan worden 
samengevat als 'voorzichtig optimistisch'. Hieronder beschrijven 
we vier risico's die een bedreiging kunnen vormen voor dit 
scenario.

1

3

2

4

Overmatige verstrakking door de 
centrale banken

Obligatiezeepbellen

Aanbodschok voor olie

Geopolitieke gebeurtenissen

Het eerste risico vloeit voort uit de centrale banken, 
vooral de Federal Reserve, waarvan algemeen wordt 
aangenomen dat zij de rentevoeten in 2018 minstens 
tweemaal gaat verhogen, wat aansluit bij een gezond 
groeiende economie. Als de Fed echter onder haar 
nieuwe voorzitter de rente te agressief zou verhogen, 
kunnen andere centrale banken worden gedwongen om 
ook een scherper beleid te gaan voeren, om niet al te 
zeer af te wijken. Dit zou kunnen leiden tot een mondiale 
monetaire druk die de wereldwijde synchrone groei zou 
afremmen. Dit scenario zou ongunstig zijn voor aandelen- 
en obligatiekoersen en zou ook de Amerikaanse dollar 
kunnen versterken, wat leidt tot druk op de opkomende 
markten en de grondstoffenprijzen.

De huidige economische expansie is onder andere dankzij 
een voortdurende stijging van de staats- en particuliere 
schuld gerealiseerd. Hoewel het bankenstelsel en de 
bedrijfsbalansen solider zijn dan vóór de financiële 
crisis van 2007-2008, is een schuldencrisis als gevolg 
van een neerwaartse spiraal van wanbetalingen, een 
risicofactor waarmee rekening moet worden gehouden. 
De bezorgdheid over een buitensporige schuldengroei 
richt zich vooral op China. De Chinese autoriteiten zijn 
erin geslaagd de schuldengroei af te remmen, maar deze 
blijft hoog. De stijgende schuld hangt nauw samen met 
de inflatie van de prijzen op de Chinese vastgoedmarkt. 
Ook is het aandeel van de financiële sector in het Chinese 
bbp de afgelopen 20 jaar meer dan verdrievoudigd tot 
ongeveer 16%. De economische veerkracht van China 
is dit jaar een belangrijke motor geweest van de sterke 
groei in opkomende markten. Deze zijn erg kwetsbaar 
voor een omslag in China, waarbij ook ontwikkelde 
markten onder vuur kunnen komen te liggen. Aandelen 
en bedrijfsobligaties zouden hieronder lijden, terwijl 
staatsobligaties van ontwikkelde markten en veilige 
haven-activa zoals goud en de Japanse yen hier baat bij 
zouden kunnen hebben.

De afgelopen jaren heeft de productie van ruwe 
aardolie in de Verenigde Staten de olieprijs onder 
controle gehouden, door het wereldwijde aanbod te 
verhogen telkens wanneer de OPEC haar productie 
verlaagde. Daardoor is een prijsplafond gecreëerd dat 
een energiegerelateerde stimulans voor inflatie heeft 
verhinderd. Een geopolitieke schok die de aanvoer 
zo sterk zou treffen dat de Verenigde Staten niet in 
staat zijn het gat te dichten, kan de prijzen op korte 
tijd doen stijgen, waardoor de mondiale economische 
groei wordt afgeremd. Zowel de obligatiemarkten (met 
uitzondering van energiegerelateerde obligaties) als de 
aandelenmarkten zouden hieronder lijden.

In 2017 hebben de financiële markten geopolitieke 
zorgen van zich afgeschud. Zo hebben bijvoorbeeld 
de toenemende spanningen tussen Noord-Korea en 
de Verenigde Staten niet geleid tot een aanslag op de 
prestaties van de aandelenmarkten. Er kan echter een 
omslagpunt komen: als de markten gaan geloven dat een 
escalatie van de spanningen tot een oorlog zal leiden, 
zou dit een onmiddellijk negatief effect hebben op alle 
risicovolle activaklassen, met als enige uitzondering 
enkele veilige haven-activa zoals goud. Maar andere 
veilige havens, zoals de Japanse Yen, blijven mogelijk niet 
buiten schot - aangezien Japan zelf bedreigd kan worden 
door het bereik van Noord-Koreaanse raketten. Ook 
elders zijn geopolitieke crisissen spatie mogelijk.
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Vooruit, maar niet zo snel
Multi-asset

Ons multi-asset-beleggingsproces rust 
op drie pijlers: we beginnen met de 
initiële visie van onze commissieleden 
en de belangrijkste risiconemers (pijler 
1). Vervolgens verfijnen we de resultaten 
door rekening te houden met individuele 
scores van activaklassen op vlak van 
macro-economische, waarderings- en 
technische factoren (pijler 2). Ten slotte 

Onze strategische asset-allocatie legt de komende drie maanden 
nog steeds de focus op een ‘risk-on’-benadering met de nadruk op 
aandelen. Maar we verwachten dat de rendementen het komende jaar 
iets lager zullen zijn dan de recent door beleggers behaalde resultaten.

Stéphane Junod
CIO EMEA and Head of  
Discretionary Portfolio Management

gebruiken we vier modellen om het algehele 
risiconiveau in te schatten (pijler 3).

De komende maanden verwachten we 
nog steeds een gunstig economisch en 
politiek klimaat, met een aanhoudende 
wereldwijde groei die gepaard gaat met 
bescheiden en voorzichtige maatregelen 
om het monetair beleid aan te scherpen. 
De macro-economische scores van onze 
tweede pijler vallen over het algemeen 
positief uit, maar worden deels teniet 
gedaan door negatieve scores op 
waarderingen voor veel activaklassen. 

Nog steeds ‘risk-on’ 

Het is interessant om te zien dat, 
ondanks alle bezorgdheid over een 
mogelijk laat-cyclische omgeving, onze 
vier risicomodellen nog steeds een ‘risk-
on’-benadering ondersteunen. Onze 
macro-indicator blijft op een zeer hoog 
niveau staan, waarbij de wereldwijde 
verrassingsindicator (de mate waarin 
gegevens de verwachtingen overtreffen) 
zich ook op zeer positief terrein 
stabiliseert. De risico-indicator heeft 
zijn hoogste, en dus beste, niveau sinds 
september 2012 bereikt en de regime-
indicator heeft zijn hoogste waarde 
bereikt sinds augustus 2016. 

Dit zorgt ervoor dat we het vertrouwen 
behouden in aandelen, ondanks de hoge 
waarderingsniveaus, de huidige lage 
volatiliteit en de lengte van de huidige 
economische cyclus. We worden echter 
wel iets voorzichtiger en denken dat de 
waarderingsratio’s in 2018 tot normalere 
niveaus zouden kunnen dalen.  Dit 
betekent dat verdere winstgroei nodig 

Figuur 13: 
Seizoensgebonden trends van de S&P 500: Gemiddeld maandelijks rendement 
Bron: Deutsche Bank AG. Gegevens op 17 november 2017.

Vanaf 1928 Vanaf 1980 Vanaf 1990 Vanaf 2010
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zal zijn om de opwaartse prijsbeweging vol te houden. Als 
de winstgroei echter tegenvalt, zou dit de aandacht opnieuw 
kunnen doen verschuiven naar de toenemende schuldniveaus 
van bedrijven, wat de markten uit balans kan brengen. Een 
mogelijk negatieve seizoensgebonden trend aan het begin van 
2018 (zie Figuur 13) kan eveneens de opbrengsten tijdelijk 
verlagen. 

Op het gebied van vastrentende activa zien we verdere 
opportuniteiten in schuldinstrumenten van opkomende 
markten (nadat deze activaklasse al een goed jaar had). We 
zijn echter voorzichtig voor speculatieve obligaties, omdat 
we geloven dat slechts een kleine verdere inkrimping van de 
spread waarschijnlijk is ten opzichte van staatsobligaties. 
Wij staan grotendeels neutraal tegenover ‘investment grade’ 
schuld, omdat wij van mening zijn dat de fundamentele en 
technische indicatoren nog steeds ondersteuning bieden. We 
blijven onderwogen in staatsobligaties (we zien hier weinig 
rendementsopportuniteiten), maar houden een aanzienlijke 
positie liquiditeiten aan. We kiezen voor een korte duratie 
aangezien de economische dynamiek en de koerswijziging 
van de centrale bank tot hogere rentes zouden moeten leiden, 
ook al verwachten we dat deze beweging geleidelijk en 
marktvriendelijk gaat verlopen. 

Wat grondstoffen betreft, verwachten we geen sterke stijging 
van de olieprijs en we denken dat de wereldwijde economische 
omgeving niet bevorderlijk zal zijn voor goud, ondanks 
geopolitieke onzekerheden.

Voorbereiding op lagere rendementen

Onze vooruitzichten voor de komende 12 maanden impliceren 
echter wel dat het rendement op multi-asset beleggingen in 
2018 lager kan zijn dan het recente historische gemiddelde 
(in de periode van 1996 tot 2017). Deze situatie met lagere 
rendementen vraagt op langere termijn zowel om actief risico 
nemen (als we het rendement op het huidige niveau willen 
nastreven) als om actief risicobeheer. Door een hoger aandeel 
risicovolle beleggingen in een portefeuille op te nemen, zouden 
we omhoogschuiven op de risico-rendementscurve, waardoor 
de verwachte rendementen stijgen - echter ten koste van een 
toenemend risico. Een actief risicobeheer zou moeten zorgen 
voor een lager risico, ook al kan dit zorgen voor een lichte daling 
van de rendementen (veroorzaakt door bijvoorbeeld kosten voor 
de uitvoering van de strategie).

Figuur 14: 
Asset-allocatie (balanced portefeuille, op 8 december 2017)

Voetnoot: Asset allocatie op 8 december 2017. Alternatieve investeringen 
zijn niet geschikt voor en mogelijk ook niet toegankelijk voor alle 
investeerders. 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 
riscowaarschuwingen op het einde van dit document te raadplegen.
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Figuur 15: 
Vooruitzichten aandelenmarkten en prestaties van januari tot december 2017 per regio 

Gegevens op 30 november 2017; vooruitzichten op 8 december 2017. De prestaties zijn berekend 
vanaf het jaarbegin. Bron: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Bank AG.

VK (FTSE 100)
Prestatie YTD (GBP): 

+2,4%
Eind december 2018: 

7.500

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

+18,3%
Eind december 2018: 2.750

Eurozone (Eurostoxx 50)
Prestatie YTD (EUR): 

+7,2%
Eind december 2018: 

3.780

Azië excl.Japan (MSCI Azië excl. Japan)
Prestatie YTD (USD):  

+35,3%
Eind december 2018:  

760

Japan (MSCI Japan)
Prestatie YTD (JPY): 
+16,2%
Eind december 2018: 
1.210

Latam (MSCI Latijns-Amerika)
Prestatie YTD (USD):  
+16,9%
Eind december 2018:  
2.850

Zwitserland (SMI)
Prestatie YTD (CHF): 
+13,3%
Eind december 2018: 
9.450
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Er is nog ruimte voor meer
Aandelen

Na de sterke stijgingen in 2017 groeit de vrees dat aandelen hun hoogtepunt bijna bereikt hebben. 
Een aanhoudende economische groei en ondersteunend beleid kunnen echter ruimte laten voor 
verdere indexstijgingen.

Er hangt een vleugje ‘laatcyclisch’ 
sentiment in de lucht. Opnieuw een 
jaar van onverwacht sterke wereldwijde 
economische groei resulteerde in de 
langste ononderbroken stijging van 
de Amerikaanse aandelenmarkt in de 
geschiedenis, en heeft geleid tot steeds 
hogere waarderingen. Beleggers maken 
zich steeds meer zorgen dat de top bijna 
is bereikt.

Maar wij denken dat het voorbarig is 
om te concluderen dat het einde van de 
stijging nabij is. Aandelen hebben altijd 
al bewezen dat ze het laat in de cyclus 
goed kunnen doen. Bovendien zullen een 
solide wereldwijde economische groei, het 
globaal genomen accommoderend beleid 
van de centrale banken en de mogelijke 
belastinghervormingen in de VS begin 
2018 waarschijnlijk bijdragen tot hogere 

bedrijfswinsten in de loop van volgend 
jaar. En dat zal de aandelenmarkten verder 
ondersteunen.

Winstgroei speelt  
de hoofdrol

Ga er niet van uit dat het allemaal 
vlekkeloos zal verlopen. We verwachten 
dat de volatiliteit zal toenemen. 
De stijgende rente en de al hoge 
waarderingen zullen leiden tot een 
daling van de koers-winstverhoudingen 
(K/W) in de ontwikkelde markten, 
mogelijk met Japan als uitzondering. 
Verdere marktstijgingen vragen dus 
om een aanhoudende winstgroei. Wij 
denken dat dit het geval zal zijn, met 
een verwachte winstgroei van 5,5% tot 
16% voor de belangrijkste markten, met 

de opkomende markten aan de top van 
deze vork en de FTSE 100 onderaan. 
De technologische en financiële sector 
worden hier waarschijnlijk de belangrijkste 
motoren van. Aan de andere kant denken 
we niet dat de winsten even positief zullen 
verrassen als in 2017.

Europa en Japan  
boven de VS

Op regionaal niveau lijken de Amerikaanse 
waarderingen hoog in vergelijking met 
het verleden. De waarderingen in Europa 
daarentegen zijn aantrekkelijker. We 
staan ook positief tegenover Japanse 
aandelen en denken dat er ruimte is voor 
een verdere inhaalbeweging op de andere 
ontwikkelde markten. 

Opkomende markten  
goed op dreef

We staan positief tegenover opkomende 
markten, zelfs na hun sterke prestaties in 
2017. We zien een zeer gunstig klimaat 
met over het algemeen een gezonde 
economische groei, een lage inflatie 
en realistische winstverwachtingen. 
De waarderingen zijn ook nog steeds 
redelijk, zeker in Azië. Bij de opkomende 
markten geven we de voorkeur aan Azië, 
en zijn we iets terughoudender tegenover 
Latijns-Amerika. Het ziet ernaar uit dat de 
opkomende markten tijdens de komende 
12 maanden over het algemeen iets beter 
zullen presteren dan de ontwikkelde 
markten. Het is wel belangrijk om selectief 
te werk te gaan omdat bepaalde regio’s, 
zoals Latijns-Amerika, hogere risico's met 
zich meebrengen.
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 – Voldoende productinnovatie om aandelen te 
vinden met goede groeivooruitzichten

 – Waardering van biotechnologie nog steeds 
aantrekkelijk

 – KMO’s kunnen profiteren van overnames 
door gevestigde bedrijven die graag hun 
pijplijn willen uitbreiden

 – Chinese vraag houdt aan en Europese vraag 
is verbeterd

 – Investeringen in energie en materialen 
nemen toe

 – Toonaangevende indicatoren verrassen aan 
de bovenkant

 – Sector met diverse bedrijven, duidelijke 
marktleiders in de verschillende subsectoren 
en toenemende barrières voor nieuwkomers

 – Groeipotentieel door innovatie en disruptie 
van andere sectoren

 – Solide balansen en sterke toekomstige 
kasstroomgeneratie

 – Gesynchroniseerde wereldwijde groei is 
positief voor de sector 

 – Winst van chemische industrie grotendeels 
positief

 – Veel fusie- en overname-activiteiten

 – Operationele resultaten zijn verbeterd
 – Gegevens als inkomstenbron blijft een 

hoofdthema
 – Waarderingen terug op aantrekkelijkere 

niveaus van vóór fusies en overnames

 – In Europa lag de eerste helft van 2017 over 
het algemeen boven verwachting

 – De vooruitzichten geven aan dat er na tien jaar 
een einde komt aan de winstdaling in Europa

 – Marktvriendelijke beleidsmaatregelen in 
bepaalde markten, voornamelijk in Brazilië

 – Aanhoudende prijsdruk in gebieden met veel 
concurrentie

 – Grote farmaceutische en biotechnologische 
bedrijven krijgen te maken met 
groeiproblemen

 – Winst van farmaceutische bedrijven 
kan getroffen worden door neerwaartse 
bijstellingen, en geaggregeerde groei neemt af

 – De sectorwaardering wijst terug op een premie
 – De ruimte voor positieve verrassingen is 

beperkt omdat er al een verlenging van de 
opwaartse fase in de cyclus verwacht wordt 

 – Kostendruk van grondstoffen en andere nog 
niet aan de consument doorgerekende kosten

 – Korte productcycli kunnen mogelijk 
bedrijfsmodellen verstoren

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

 – Interpretatie van resultaten wordt door 
verschillende factoren bemoeilijkt

 – Milieumaatregelen in China kunnen vraag 
treffen

 – Speciale chemicaliën getroffen door 
grondstofprijzen

 – Herstel van Amerikaanse dollar of trage 
groei in China kan negatief zijn

 – Promoties kunnen de concurrentie 
versterken en prijzen doen dalen

 – Kosten stijgen in vele markten
 – Penetratie in VS nadert verzadiging

 – Hogere obligatierendementen zouden 
gereguleerde aandelen niet helpen

 – Overheid in VK stelt bovengrens voor 
energietarieven voor

 – Vraagzijde in de windsector wordt uitdagender
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Figuur 16: 
Visie op aandelen per sector 
Bron: Deutsche Asset Management. Gegevens op 17 november 2017.
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Complimenten van de chef
Vastrentende producten en deviezen

De chefs van de centrale banken blijven in 2018 de baas in de keuken van vastrentende waarden, 
waar zij verder zullen gaan met het normaliseren van het beleid. Het proces zou soepel moeten 
verlopen, maar eerdere inkrimping van de spread betekent dat de rendementen op vastrentende 
waarden in 2018 waarschijnlijk iets lager zullen liggen dan in het afgelopen jaar. We verwachten 
geen scherpe ommekeer in de markt, maar dit is een jaar om voorzichtig en selectief te zijn - en ons 
bewust te zijn van mogelijke alternatieve uitkomsten.

Centrale banken in 2018

De centrale banken zullen langzaam 
doorgaan op de lange weg naar 
beleidsnormalisatie, waarbij het 
monetaire beleid over het algemeen 
accommoderend blijft.

De Fed zal in december 2017 de rente 
verhogen, en dit in de loop van 2018 
waarschijnlijk nog twee keer herhalen; 
even belangrijk is dat de Fed al heeft 
bepaald hoe zij haar balans zal afbouwen 
en dat dit proces soepel lijkt te verlopen.
De markten gaan ervan uit dat de 
benoeming van Jerome Powell, die de 
functie van Fed-voorzitter overneemt, 
niet tot een significante beleidswijziging 
zal leiden. De combinatie van de 
behoefte om de balans van de Fed te 
reduceren en de financieringsbehoeften 
voor het begrotingstekort, zou echter het 
aanbod van Amerikaanse staatsobligaties 
(treasuries) in het komende jaar kunnen 
doen toenemen, met een toename 
van het aanbod in het eerste kwartaal 
van 2018 met misschien wel 350 
miljard USD. Dit heeft gevolgen voor 
de rentecurve van de Amerikaanse 
staatsobligaties (treasuries).

De ECB loopt iets achter op de weg 
naar normalisatie, maar in de loop 
van 2018 zullen we waarschijnlijk zien 
dat de aankopen van activa tot nul 
worden teruggebracht: het einde van 
het opkoopprogramma staat op dit 
moment gepland voor september 2018. 
Het zal waarschijnlijk niet langer lopen 

Figuur 17: 
ECB-aankoopprogramma kan worden gekortwiekt door uitgeverplafond van 33% 
Bron: Vooruitzichten van Deutsche Bank Asset Management. Gegevens op 16 november 2017.
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dan uiterlijk het vierde kwartaal van 
het jaar.  Dit kan zowel aan technische 
als aan economische factoren liggen: 
zoals Figuur 17 aangeeft, kan de ECB 
volgend jaar het uitgeverplafond van 33% 
bereiken voor Duitse staatsobligaties. 
(De ECB bepaalt een maximumaandeel 
van de totale uitstaande effecten van 
een land dat het bereid is te kopen om 
te voorkomen dat de ECB de dominante 
crediteur van EU-regeringen wordt. 
De ECB kan deze limiet wijzigen, maar 
een beweging omhoog zou politiek 
gevoelig liggen.) Mario Draghi is echter 
voorzichtig en belooft om het huidige 
renteniveau tot ver na het einde van het 
obligatieaankoopprogramma (QE) te 
handhaven en de hoofdsom uit obligaties 
op vervaldag zo lang als nodig te 
herinvesteren. Aangezien de inflatie in de 
eurozone in 2018 en 2019 waarschijnlijk 
onder het ECB-streefcijfer van bijna 2% 
zal blijven, staat de ECB niet onder druk 
om het beleid spoedig te verstrakken. 

De Bank of Japan (BoJ) heeft haar 
inflatiedoelstelling al een jaar lang voor 
zich uit geschoven en lijkt zich zeer 
soepel op te stellen om het huidige 
beleid zo lang mogelijk te handhaven: 
we verwachten pas in 2019 wezenlijke 
veranderingen. Het beleid van de BoJ om 
de rentecurve te beheersen, is tot nu toe 
zeer succesvol geweest en we denken 
dat het  rendement op 10 jaar rond 0% 
kan worden gehouden zonder al te groot 
marktvolume: de maandelijkse aankopen 
van de BoJ lijken zelfs op een niveau van 
50 biljard yen op jaarbasis uit te komen, 
in plaats van de eerdere 80 biljard yen.

Staatsobligaties

De centrale banken voeren nu al bijna 
tien jaar een radicaal monetair beleid en 
hebben veel geleerd uit deze ervaring, 
en zeker de noodzaak om hun intenties 
zorgvuldig te communiceren. We 
verwachten dat ze dus zeer transparant 
en methodisch te werk zullen gaan bij 
het afbouwen van hun activa-aankopen. 
Het nettoresultaat zal waarschijnlijk een 
zeer geleidelijke stijging van de rente 
zijn, samen met, in het geval van de VS, 
een lichte afvlakking van de rentecurve 
om bovengenoemde redenen. Onze 
renteprognose op twaalf maanden 
voor staatsobligaties wereldwijd blijft 
onveranderd voor langlopende obligaties 

(VS 10 jaar met 2,6%, Duitsland 10 jaar 
met 0,8%, VK 10 jaar met 1,4% en Japan 
10 jaar met 0,10%).

Bedrijfsobligaties

2018 wordt een jaar waarin het zijn 
vruchten zal afwerpen om selectief, 
voorzichtig en zich bewust van 
specifieke factoren te werk te gaan 
in de bedrijfsobligatiemarkt. Zo 
verwachten wij bijvoorbeeld dat de 
belastinghervormingen en het gunstige 
beleid voor bedrijven in de Verenigde 
Staten (zoals belastingverlagingen en 
repatriëring) Amerikaanse bedrijven 
ten goede gaan komen, met name 
‘investment grade’ bedrijven, vanwege 
de grote buitenlandse geldbeleggingen 

De les die we in 2017 geleerd hebben, is dat trends 
in buitenlandse wisselkoersen door zeer diverse 
factoren kunnen worden bepaald, en dat deze 
politieke factoren, geldstromen en economische 
fundamentals omvatten. 

markten hebben geprofiteerd van het 
gesynchroniseerde wereldwijde herstel. 
Wel denken we dat staatsobligaties in 
opkomende markten toegankelijkere 
investeringsopportuniteiten bieden en we 
staan daar dan ook positief tegenover.

Deviezen

Aangezien het rendement op 
vastrentende beleggingen in 2018 
waarschijnlijk relatief laag zal zijn, kunnen 
trends in buitenlandse wisselkoersen 
bijzonder belangrijk worden. Deze 
trends waren in 2017 niet geheel zoals 
verwacht: de euro is gedurende een 
groot deel van het jaar sterker geworden 
ten opzichte van de Amerikaanse 
dollar, ondanks het feit dat het beleid 

die zij aanhouden (verwachting van 
de spread op 12 maanden verlaagd 
van 90 tot 80 basispunten). In feite 
zien we wat ruimte voor verstrakking 
in zowel Amerikaanse als Europese 
investment grade spreads. We 
staan wat gereserveerder tegenover 
high yield obligaties, hoewel een 
beter wanbetalingsklimaat zowel de 
Amerikaanse als de Europese markten 
enige steun zou moeten geven (de 
verwachting van de spread op 12 
maanden in de VS werd herzien van 
360 basispunten naar 350 basispunten; 
de Europese prognose gaat van 275 
basispunten naar 260 basispunten). 
Europese high yield obligaties zijn 
mogelijk minder aantrekkelijk in 
vergelijking met Amerikaanse, op 
basis van waarderingen (spreads t.o.v. 
wanbetalingspercentage) en de relatieve 
waardering ten opzichte van aandelen. 
We hebben onze vooruitzichten voor 
schuldpapier van opkomende markten 
iets opgetrokken (verwachting van 
de spread op 12 maanden van 280 
basispunten naar 270 basispunten) 
omdat bedrijven in opkomende 

(op vlak van renteverschillen) en de 
economische groei theoretisch in het 
voordeel van de dollar speelden. De euro 
werd ondersteund door een groeiend 
sentiment van economisch optimisme 
in heel Europa en de overtuiging (voor 
het grootste deel van het jaar) dat 
de politieke risico's in Europa waren 
opgelost, althans tot op zekere hoogte.  
In de afgelopen maanden heeft de dollar 
echter sterke tekenen van herstel laten 
zien en wij denken dat de dollar begin 
2018 nog meer terrein zou kunnen 
winnen ten opzichte van de euro (in 
het kielzog van de stijging van de Fed-
beleidsrente eind 2017 en vooruitlopend 
op de belastinghervorming), voordat 
de euro op zijn beurt later in het 
jaar weer aan kracht wint. De les die 
we in 2017 geleerd hebben, is dat 
trends in buitenlandse wisselkoersen 
door zeer diverse factoren kunnen 
worden bepaald, en dat deze politieke 
factoren, geldstromen en economische 
fundamentals omvatten. Het kan 
ook nuttig zijn om te kijken naar een 
aantal verschillende valuta-indexen of 
valutaparen.

Marketing Material - Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Vooruitzichten zijn geen betrouwbare indicatie voor 
toekomstige prestaties. Het wordt de lezer aangeraden om de disclaimers en risicowaarschuwingen op het einde van dit document te raadplegen. Redactie 
afgesloten in december 2017.



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 2017.  
Bron: Deustche Bank AG, op 8 december 2017. 
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Macro-economische vooruitzichten
Deutsche Bank

DB 2017 Vooruitzichten DB 2018 Vooruitzichten

BBP groei (%)

VS*  2,2  2,3

Eurozone (waarvan)  2,3  2,0

Duitsland  2,4  2,1

Frankrijk  1,8  2,0

Italië  1,4  1,2

VK  1,5  1,3

Japan  1,5  1,5

China  6,7  6,5

India  6,8  7,5

Rusland  1,8  2,0

Brazilië  0,3  1,8

Wereld  3,7  3,8

Consumptieprijs inflatie (%)

VS*  1,5  1,8

Eurozone  1,5  1,4

VK  2,6  2,7

Japan  0,7  1,0

China  1,9  2,2

Saldo van lopende rekening (% van BBP)

VS –2,6 –2,8

Eurozone  3,1  2,9

VK –4,5 –3,5

Japan  3,5  3,5

China  1,8  1,8

Fiscale balans (% van BBP)

VS –3,5 –3,5

Eurozone –1,4 –1,3

VK –3,3 –3,5

Japan –4,8 –4,8

China –3,4 –3,2



F = 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 8 december 2017.
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Vooruitzichten activaklassen
Deutsche Bank

Officiële koersen Eind december 2018
Referentie rentevoeten
VS Fed fund rates  1,75-2,00%
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  115
EUR vs JPY EUR/JPY  132
EUR vs GBP EUR/GBP  0,88
GBP vs USD GBP/USD  1,30
USD vs CNY USD/CNY  6,8

Market Index Eind december 2018
Aandelen
VS S&P 500  2.750
Duitsland DAX  14.100
Eurozone Eurostoxx 50  3.780
Europa Stoxx 600  405
Japan MSCI Japan  1.120
Zwitserland SMI  9.450
VK FTSE 100  7.500
Opkomende markten MSCI EM  1.210
Azië ex Japan MSCI Asia ex Japan  760
Latam MSCI Latam  2.850
Grondstoffen
Goud Gold spot  1.230
Olie WTI spot  55
Vastrentend
VS
Amerikaanse Treasury op 2 jaar U.S. 2yr yield  2,10%
Amerikaanse Treasury op 10 jaar U.S. 10yr yield  2,60%
Amerikaanse Treasury op 30 jaar U.S. 30yr yield  3,10%
Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties BarCap U.S. Credit  80bp
Amerikaanse  high yield obligaties Barclays U.S. HY  350bp
Europa
Duitse staatsobligatie op 2 jaar (Schatz) GER 2y yield –0,40%
Duitse staatsobligatie op 10 jaar (Bund) GER 10y yield  0,80%
Duitse staatsobligatie op 30 jaar (Bund) GER 30y yield  1,70%
Engelse staatsobligatie op 10 jaar (Gilt) UK 10y yield  1,40%
Investment grade bedrijfsobligaties in EUR iBoxx Eur Corp all  75bp
High Yield obligaties in EUR ML Eur Non-Fin HY Constr. Index  260bp
Asia Pacific
Japanse staatsobligatie op 2 jaar JPN 2y yield –0,10%
Japanse staatsobligatie op 10 jaar JPN 10y yield  0,10%
Obligaties in Azië JACI Index  210bp
Global
Staatsobligaties uit de groeilanden EMBIG Div  285bp
Bedrijfsobligaties uit de groeilanden CEMBI  270bp



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

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

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

Brexit is een combinatie van de woorden ‘Britain’ en ‘Exit’ en 
beschrijft het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie.

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

CHF is de valutacode voor de Zwitserse frank.

CNY is de valutacode voor de Chinese yuan.

De DAX is de beursindex van de 30 toonaangevende (‘blue chip’) 
Duitse bedrijven die op de effectenbeurs van Frankfurt worden 
verhandeld. 

Duration is een cijfer dat de gevoeligheid van de prijs van een 
obligatie aangeeft voor een verandering in de rentevoet. Dit cijfer 
is uitgedrukt in het aantal jaren die nodig zijn om een obligatie via 
haar interne kasstromen terug te betalen. 

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

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

De Eurostoxx 50 Index toont de resultaten van bluechip aandelen 
in de eurozone; de Eurostoxx 600 heeft een breder bereik, met 
600 bedrijven in 18 landen van de Europese Unie.

Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn beleggingsfondsen die op 
aandelenbeurzen genoteerd zijn.

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 over rentetarieven te bepalen.

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

Hedge funds zijn alternatieve, minder gereguleerde 
beleggingsinstellingen die gebruikmaken van verzamelde 
fondsen en die een aantal verschillende strategieën hanteren 
met de bedoeling om actief rendement voor hun beleggers te 
behalen.

Hoogrentende (HY) obligaties zijn obligaties met een hogere 
rente, maar met een lagere kredietwaardigheid dan ‘investment 
grade’ bedrijfsobligaties, staatsobligaties en obligaties van lokale 
overheden.  

Een ’investment grade’ (IG) beoordeling van een 
kredietbeoordelaar als Standard & Poor's geeft aan dat een 
obligatie een relatief laag risico op wanbetaling heeft. 

Koers-winstverhoudingen (K/W) meten de huidige aandelenkoers 
van een bedrijf in verhouding tot de winst per aandeel. In dit 
verband verwijst LTM (‘laatste twaalf maanden’) naar de winsten 
van de afgelopen twaalf maanden.

De MOVE (Merrill Lynch Option Volatility Estimate) Index is een 
maatstaf voor de genormaliseerde impliciete volatiliteit van 1 
maand opties op staatsobligaties 

De MSCI AC World Index omvat grote en middelgrote bedrijven 
in 23 ontwikkelde landen en 23 landen in opkomende markten.

De MSCI Asia ex Japan Index omvat grote en middelgrote 
bedrijven in Azië uit twee van de drie ontwikkelde landen 
(exclusief Japan) en acht uit de opkomende landen.

De MSCI Latam Index omvat grote- en middelgrote bedrijven uit 
vijf landen in Latijns-Amerika.

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

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

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

De retecurve toont voor de verschillende looptijden van een 
obligatie de verschillende bijhorende rentevoeten.

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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Verklarende woordenlijst



Een spread is het verschil in rendement op twee beleggingen, 
en wordt het meest gebruikt bij het vergelijken van 
obligatierendementen.

De Swiss Market Index (SMI) omvat 20 grote en middelgrote 
bedrijven.

De verrassingsindicator geeft de mate aan waarin gepubliceerde 
economische gegevens aan de verwachtingen voldoen.

De VIX index is een maatstaf voor de impliciete volatiliteit van 
index opties op de S&P 500.

De VSTOXX index is een maatstaf voor de impliciete volatiliteit 
van index opties op de Eurostoxx 500.

Volatiliteit is de mate van variatie van een reeks koersen in de tijd.
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Disclaimer

Algemeen
Dit document mag niet worden verspreid in Canada of Japan. Dit document is alleen bedoeld voor particuliere en zakelijke klanten.

Mocht een bepaling uit deze aansprakelijkheidsverklaring niet afdwingbaar worden geacht door enige bevoegde gerechtelijke instantie, 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 beleggers. Beleggingen zijn onderhevig 
aan generieke marktrisico’s die voortvloeien uit of specifiek zijn voor het instrument of die verbonden zijn aan de welbepaalde uitgevende instelling. 
Mochten deze risico’s zich voordoen, 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 door u belegde bedrag op enig moment 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 alsdan bevinden’ en ‘zoals beschikbaar’’. 
Deutsche Bank biedt verder geen garanties en doet geen uitspraken, uitdrukkelijk noch impliciet, naar aanleiding van verklaringen of informatie 
hierin vervat of in samenhang 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 verslag. Zonder daartoe te zijn beperkt, biedt Deutsche Bank geen garantie voor de nauwkeurigheid, 
deugdelijkheid, volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en beschikbaarheid van dit bericht of van enige informatie in dit document en wijst met nadruk 
de verantwoordelijkheid af voor fouten of onvolkomenheden hierin. Toekomstgerichte verklaringen bestaan voor een aanzienlijk deel uit 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 blijken te kunnen zijn, en kan afwijken van conclusies die door andere afdelingen binnen Deutsche Bank werden 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 en 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 gevallen van 
belangenvermenging. Het beleid van Deutsche Bank is gericht op het nemen van alle redelijke stappen om doeltreffende organisatorische en 
administratieve regelingen te treffen en te handhaven teneinde dergelijke conflicten te herkennen en te beheersen. Het is de verantwoordelijkheid 
van het topmanagement van Deutsche Bank om ervoor te zorgen dat de systemen, de controles en de procedures van Deutsche Bank gevallen van 
belangenvermenging te kunnen herkennen en beheersen.

Deutsche Bank verleent geen belastingtechnisch 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 een 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 bepaald, zijn beleggingsinstrumenten niet verzekerd door overheidsinstanties, vallen zij niet onder depositobeschermingsregelingen en zijn zij 
niet gewaarborgd, 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 verdeling en de overdracht van deze inhoud aan derden. Deutsche Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend 
uit het gebruik of de verdeling van deze inhoud 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 verdeeld 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 elk andere jurisdictie waar een dergelijke verdeling, 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. 
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Disclaimer

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.


