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Wij geloven niet 
in een beurscorrectie! 
 

De recente uitspraken van sommige centrale bankiers over een aankomende wijzi-
ging in de goedkope geldpolitiek zorgen ervoor dat de eerste berichten over een 
mogelijke beurscorrectie in de pers verschijnen. Hierbij onze visie in een notendop. 

 
Ons standpunt verandert niet.  
We blijven aandelen overwegen in onze 
portefeuilles. 
Waarom? 

 De groei trekt wereldwijd verder aan. De 
eurozone kent een geleidelijk herstel in de 
breedte, met verder dalende werkloosheidscij-
fers. Studiebureau Capital Economics beves-
tigde deze week nogmaals dat de Chinese 
groei gradueel vertraagt en men er geen grote 
schokken verwacht dit jaar. Ook in andere 
groeiregio’s en -landen (Azië, Latijns-Amerika, 
Rusland) zien ze een verder herstel. 

 Deze aantrekkende wereldgroei vindt plaats in 
een omgeving van zeer lage rente. O.a. de 
trage loongroei en de dalende olieprijs dragen 
hiertoe bij. Lagere olieprijzen zijn een positieve 
factor, in het bijzonder voor regio’s die deze 
energiebron lokaal ontberen (eurozone, 
Japan...). 

 We verwachten geen echte renteschokken in 
het beleid van de centrale banken. Dat de 
Amerikaanse rente (korte en lange) zal stijgen, 
is voor ons geen nieuws (zie onze laatste Ma-
cro Visie op belfius.be). Uiteraard zullen de uit-
spraken van de centrale bankiers de markten 
telkens tijdelijk beroeren. Maar ze beseffen dat 
ze de beurzen fors kunnen beïnvloeden en zul-
len dus extra voorzichtig zijn en hun geldbeleid 
heel geleidelijk aanpassen. 

 Bovendien is de geleidelijke afbouw van de 
goedkope geldpolitiek een teken van goede 
economische conjunctuur. Een paar maanden 
geleden was de langetermijnrente in de VS al 
aan het opschuiven richting 3%, zonder noe-
menswaardige beursbewegingen. 

 

 We gaan er ook vanuit dat de Europese Cen-
trale Bank het goedkope geldbeleid de komen-
de maanden niet fundamenteel omkeert. Bij 
ons blijft de kortetermijnrente zeer laag. 

 Aantrekkende bedrijfswinsten, vooral in de 
eurozone, zijn hier het gevolg van. Dit is één 
van de grootste koersaanjagers op de aande-
lenmarkt. 

 Uiteraard beseffen we dat de beursschomme-
lingen (volatiliteit) extreem laag zijn, wat niet 
zal blijven duren. Zo zal het renteparcours in 
de VS de komende maanden nu en dan roet in 
het eten gooien. Maar dat is eigen aan de fi-
nanciële markten en doet ons strategisch niet 
van visie veranderen. 

 

Kortom: blijf aandelen overwegen in uw 
portefeuille 
De start van de vakantie is een mooi moment om 
een grondige check-up van uw portefeuille te 
doen. Controleer uw posities in Amerikaanse 
aandelen, want ze zijn duur en de beurs kan er de 
komende maanden dalen (door de stijgende rente 
of dalende winstmarges). We verplaatsen deze 
gelden richting eurozone en de groeilanden. 

Tijdelijk uitstappen uit angst voor de acties van 
de centrale bankiers doen we niet. We geloven 
immers niet in het ‘timen’ van de markt. Studies 
tonen aan dat dit niet werkt. Voor wie toch onge-
rust is, blijven we ons advies van de voorbije jaren 
herhalen: spreid uw aankopen in de tijd! Strate-
gisch blijven we geloven in het verder groeiher-
stel, zonder forse renteschokken. Een dergelijke 
omgeving is positief voor aandelen. 
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