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Strategie 2017: 
welke klemtonen? 
 

Vorige week bespraken we de Europese aandelen, die een neutrale weging 
hebben, wel met een voorkeur voor aandelen uit de eurozone. Het nieuwe jaar 
nadert: hét moment om onze portefeuille wat bij te sturen. Lees hier wat we 
deze week beslisten. 
 
1. We verhogen het aandelengewicht 

in onze portefeuille. 
De gouden tijden van obligaties lopen op hun 
eind, maar de aandelenmarkten tanken nog wat 
nieuwe zuurstof. 

 Het beleid van de Europese, Japanse en Britse 
centrale banken blijft ondersteunend. De 
Amerikaanse centrale bank (Fed) zal haar ren-
te wellicht geleidelijk én goed aangekondigd 
optrekken in 2017. 

 De wereldeconomie zet haar groeiherstel in de 
breedte gestaag verder. 

 We gaan ervan uit dat Donald Trump de 
Amerikaanse groei een extra boost zal geven. 

 We verwachten dat de winstgroei van bedrij-
ven zal toenemen. 

 De waarderingen van de meeste aandelen-
markten zijn niet overdreven.  

De politieke onzekerheid kan regelmatig voor wat 
extra stress op de markten zorgen, maar al bij al is 
er een positief klimaat voor aandelen. 

 

2. Welke aandelen overwegen we? 
 Amerikaanse aandelen kunnen verder profite-

ren van het Trump-effect. De bijkomende in-
frastructuurwerken, minder regulering en de 
beloofde belastingverlagingen zullen de groei 
aanwakkeren en vooral in de kaart van kleine-
re, lokale bedrijven spelen. Na jaren van stabi-
lisatie zorgt de toenemende winstgroei van de 
bedrijven ervoor dat de dure Amerikaanse 
aandelen bovendien weer iets aantrekkelijker 
gewaardeerd zijn. 

 

 Europese aandelen: hier trekken we de kaart 
van de eurozone: 
 de economische activiteit trekt aan 
 de werkloosheid daalt 
 het beleid van de Europese Centrale Bank 

(ECB) blijft erg stimulerend 
 de goedkopere euro betekent goed nieuws 

voor de export 

 Britse aandelen laten we nog steeds links 
liggen. Of we een ‘harde’ of een ‘zachte’ brexit 
krijgen, zal een grote impact hebben op de 
vooruitzichten voor de Britse economie en 
beurs. Voorlopig blijft het koffiedik kijken.  

 Japanse aandelen mogen in 2017 niet ontbre-
ken in uw portefeuille. Redenen: 
 de voortdurende aankopen van aandelen 

door de Japanse centrale bank (BoJ) 
 aankopen door het pensioenfonds  
 de aantrekkelijke waardering  
 de daling van de yen, een stimulans voor de 

export 
 het zeer soepele beleid van de BoJ 

 

3. Welke sectoren genieten onze voor-
keur? 

 Farma: dit was een belangrijk twistpunt tijdens 
de verkiezingsstrijd in de VS en werd toen fors 
afgestraft. Ondertussen is deze sector correct 
gewaardeerd met: 
 een verwachte koers/winstverhouding van 

minder dan 15 voor 2017 
 een verwachte winstgroei van bijna 8% tot 

2018 

 

 Biotech: de ervaring heeft aangetoond dat de 
Amerikaanse biotechnologiesector verreweg 
de meest innoverende en commerciële suc-
cesverhalen kent. Na een forse daling begin 
dit jaar lijkt deze sector recht te krabbelen: de 
biotechbedrijven boeken hoge winsten en er 
waren nog nooit zoveel nieuwe geneesmidde-
len. Hou wel rekening met hogere koers-
schommelingen bij onrust op de financiële 
markten. 

 IT & Robotics: de robots van de toekomst zijn 
de machines die hoogtechnologische discipli-
nes laten samenwerken:  
 kunstmatige intelligentie 
 spraaktechnologie 
 aanraaktechnologieën 
 big data 
 … 

 Energie: het akkoord van de OPEC om de 
productie te beperken, legt een bodem onder 
de olieprijs. Toch verwachten we geen forse 
prijsstijgingen. Voor de Amerikaanse produ-
centen van schalieolie ligt de kostprijs rond de 
50 dollar/vat. In de schalieolie-industrie kan 
men wel snel inspelen op de markt: bij hogere 
prijzen zullen ze meer produceren, wat een 
rem zet op de prijs. De energiesector heeft 2 
moeilijke jaren achter de rug. Ze is nog niet 
spotgoedkoop, maar de verwachte winstgroei 
blijkt hoog. 
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Duurdere dollar negatief voor goud en 
grondstoffen 
Na de verkiezing van Donald Trump steeg de 
dollar fors, en ook in 2017 zal de munt sterk 
blijven. Het rentevoordeel voor Amerikaans papier 
(de rente in de VS is hoger dan die in de eurozone 
en in Japan) zal verder toenemen, en dus veel 
beleggers aantrekken. Een sterkere dollar bete-
kent echter minder goed nieuws voor goud en 
grondstoffen. Deze noteren doorgaans in dollar 
en worden bijgevolg duurder als de dollar stijgt. 

De iets sterkere wereldgroei zal de vraag naar 
grondstoffen weliswaar ondersteunen. Afwach-
ten of dit voldoende zal zijn om het negatieve 
effect van een duurdere dollar te compenseren… 
Een forse stijging van de grondstoffenprijzen lijkt 
ons hoe dan ook onwaarschijnlijk.  
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Wilt u meer informatie over dit thema? 
Contacteer ons dan gerust op 02 222 10 21 

 


