
 
 
Deze informatie (en de eventuele bijgaande documenten) is louter bedoeld ter algemene informatie en vormt in geen 
geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten, noch een beleg-
gingsadvies.  
V.U.: Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - IBAN BE23 0529 0064 6991 - BIC GKCCBEBB - RPR 
Brussel BTW BE0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A – Eindredactie: 03-08-2018. 
 

 
 

Belfius Private 
Market Info 
 

Wereldwijde economische 
vooruitzichten 
De laatste Market Info handelde over de groeilandobligaties. In dit nummer gaan 
we dieper in op de groei in de diverse continenten met een link naar onze beleg-
gingsstrategie, waar we nog steeds een voorkeur hebben voor aandelen. We ba-
seren ons hiervoor op Capital Economics, een onafhankelijk studiebureau dat ons 
maandelijks inlicht over de wereldwijde groei-evolutie. 

 
De wereldwijde bbp-groei zal naar hun verwach-
ting de rest van dit jaar sterk blijven. Vooral 
dankzij een sterke groei van de consumptie en de 
bedrijfsinvesteringen. In de meeste ontwikkelde 
economieën zal de inflatie (mate waarin het 
dagelijks leven duurder wordt) naar 2% stijgen.  

Nu de Chinese economie vaart verliest door een 
zwakkere kredietgroei, zou de wereldwijde groei 
de komende jaren wel wat moeten afnemen, 
ongeacht hoe de handelsoorlog verder evolueert.  

Een blik op de verschillende regio’s. 

 

1. Amerika 
Capital Economics verwacht dat het stimuluspro-
gramma van president Trump (extra overheids-
uitgaven en belastingverminderingen) de groei 
van de Amerikaanse economie dit jaar tot 2,9% 
zal opvoeren. Van de protectionistische maatre-
gelen die tot dusver zijn opgelegd (bv. de invoer-
taksen op aluminium), wordt geen significante 
invloed verwacht op de groei of op de inflatie.  

De Amerikaanse inflatie zal waarschijnlijk blijven 
stijgen, dit als gevolg van een krapper wordende 
arbeidsmarkt en de toenemende loongroei. De 
stijging van de inflatie zou de Fed moeten over-
tuigen om de rente nog verder te verhogen. 
Tegen halverwege 2019 zal dit waarschijnlijk nog 
4 keer gebeuren. Dit zal geleidelijk aan een rem 
zetten op de Amerikaanse economie in 2019-20. 

Vorige week vrijdag (27-07-2018) zagen we de 
bevestiging van deze goede gang van zaken: een 
reële groei van liefst 4.1% (op jaarbasis in het 
tweede kwartaal). Dit cijfer is wel wat geflatteerd 
door o.a. sterke exportcijfers (neem bv. de soja-

bonen als anticipatie op de aankomende tarief-
verhogingen). 

Wat betekent dit voor u als belegger? 

De dollar blijft de speelbal van de inflatie- en 
rentevooruitzichten. We nemen bij Belfius een 
voorzichtige houding aan. Naarmate de korteter-
mijnrente stijgt, wordt de dollar aantrekkelijker 
maar tegelijk wordt de economie meer afgeremd. 
We zien dit  (vanaf 2019) de overhand krijgen en 
dit zal potentieel op de dollar beginnen wegen. De 
Amerikaanse beurs dan. De bedrijfswinsten zijn 
zeer goed, de economie draait op volle toeren en 
op korte termijn is er geen groot inflatiegevaar. 
Als de economie evenwel vanaf 2019 begint te 
vertragen, kan het tij voor Amerikaanse aandelen 
ook snel keren. Aankopen maar van nabij op te 
volgen. 

 

2. Europa 
Capital Economics is optimistisch voor dit jaar. Op 
de meeste arbeidsmarkten lijkt er voldoende 
reservecapaciteit te zijn om de werkgelegenheid 
enige tijd in een redelijk tempo te laten groeien 
zonder grote loonstijgingen. De inflatie blijft 
bijgevolg onder controle en het consumentenver-
trouwen is hoog. De ECB (Europese Centrale 
Bank)  zal pas in september 2019 de rente ver-
hogen. Investeringen worden ook in onze regio 
ondersteund door de lage rente. Bovendien zijn er 
veel nieuwe uitgiftes van bankleningen en be-
drijfsobligaties. 

Wat betekent dit voor u als belegger? 

 Op korte termijn valt er op de obligatiemarkt 
niets te verdienen; bij langere looptijden moet 
men zelfs rekening houden met het negatief 

rente-effect (als de rente stijgt, worden be-
staande obligaties minder waard). 

 We bevelen vooral een flexibel obligatiebe-
heer aan waarbij de beheerders vrij hun keuze 
kunnen maken over diverse soorten obligaties 
(groeilanden, converteerbare, hoogrentende 
etc.). 

 We behouden onze neutrale positie voor 
Europese aandelen: ze zijn correct geprijsd en 
profiteren van het economisch herstel (bv. de 
kleine bedrijven). Hun winsten groeien minder 
snel dan de Amerikaanse, maar de Europese 
markt is iets goedkoper geprijsd.  

 Een oplossing van het handelsconflict tussen 
de VS en Europa kan een extra stimulans ge-
ven aan onze aandelenmarkt (zie bv. de Duitse 
beurs via haar autoconstructeurs). 

 

3. Japan 
De economie van Japan zou volgens Capital 
Economics een beetje moeten vertragen. Het 
werkloosheidscijfer is de voorbije 10 jaar nog 
nooit zo laag geweest. De loongroei zal zich naar 
verwachting doorzetten maar niet voldoende om 
de inflatiedoelstelling van de BOJ (Bank of Japan) 
te halen. Verder zal de binnenlandse vraag waar-
schijnlijk dalen als de btw-verhoging voor oktober 
2019 van kracht wordt. 

Wat betekent dit voor u als belegger? 

We hebben onze positieve visie op Japanse 
aandelen vorige maand naar een neutraal niveau 
teruggebracht. 
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4. China 
Capital Economics veronderstelt dat de economi-
sche groei de komende kwartalen geleidelijk zal 
vertragen. De belangrijkste tegenwind voor de 
Chinese economie zal komen van een zwakkere 
kredietgroei (die men doelbewust afremt). De 
Chinese overheid is zich bewust van deze vertra-
ging en compenseert ze met diverse acties. 
Bijvoorbeeld een nakende belastingvermindering 
voor particulieren en extra zuurstof voor de 
banksector via bijkomende geldinjecties en een 
verlaging van de vereiste reserves. 

Wat betekent dit voor u als belegger? 

De Chinese obligatie- en aandelenmarkten die in 
juni en juli terugvielen, hebben recent het herstel 
ingezet. De Chinese markt is een belangrijk deel 
van de groeilandaandelenfondsen. We behouden 
ons vertrouwen in deze markt.   

 

Conclusie 
We verwachten een verdere gestage groei van 
de wereldeconomie. De Trump-aanpak beroert de 
markten op korte termijn met ups en downs. We 
gaan ervan uit dat hij de markten niet wil onder-
uithalen, maar wel met harde onderhandelingen 
Amerikaanse bedrijven tracht te bevoordelen.  

We verkiezen nog steeds aandelen boven obliga-
ties. De Trump-factor tackelen we door aankopen 
zoveel mogelijk te spreiden in de tijd. 
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Wil u meer informatie over dit thema? 
Contacteer ons dan gerust op 02 222 10 21. 


