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1 maand na uitspraak 
Bernanke (21-05-2013 
tot 24-06-2013) 

verlies 
goedgemaakt 
op 

rendement tussen 
21-05-2013 en 
15-06-2017 

Amerikaanse beurs S&P 500 -5% 05-07-2013 46% 

wereldwijde beurs ontwikkelde 
landen MSCI World (in USD) 

-8% 23-07-2013 26% 

beurs groeilanden MSCI 
emerging markets (in USD) 

-15% 12-06-2014 -4% 

groeilandobligaties (in USD) -10% 16-05-2014 19% 

Amerikaanse 10-jaarsrente 0,70% hoger tot 2,60% – – 
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Wanneer verhoogt de Fed 
de rente opnieuw? 
 

Sinds eind december 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank (Fed) de officiële 
kortetermijnrente 4 keer verhoogd met 0,25% tot 1,25%. De markten maken zich 
echter geen zorgen: de Amerikaanse beursindex noteert aan recordkoersen en de 
Amerikaanse 10-jaarsrente beweegt nauwelijks en schommelt rond 2,15%. 

 
Flashback naar mei 2013 
Sinds het najaar van 2008 kocht de Fed staats-
papier om de langetermijnrente laag te houden. In 
1e instantie waren de aankopen bedoeld om het 
financieel stelsel overeind te houden en de ban-
ken de nodige ademruimte te geven. Later ver-
schoof de focus naar het stimuleren van de 
slabakkende economie. Telkens een ronde afliep, 
vielen de beurzen wat terug en de aankondiging 
in mei 2013 dat de 3e ronde de laatste zou zijn, 
leidde tot paniek op de markten wereldwijd. 

In november 2014 eindigde de 3e ronde. Missie 
volbracht, want de Amerikaanse economie bloei-
de. De werkloosheid was ondertussen gedaald tot 
5,9% en de beurzen van de ontwikkelde landen 
lieten de kater van 2013 vlug achter zich (zie 
tabel).  

Maar de groeilanden bleven het moeilijk hebben. 
De sterk gedaalde grondstofprijzen zetten de 
inkomsten van landen zoals Brazilië, Rusland en 
Zuid-Afrika onder druk. In hun kielzog daalden de 
aandelen en obligaties van alle landen van de 
opkomende markten, zelfs die van groeilanden 
die profiteren van lagere grondstofprijzen, zoals 
India. De kentering kwam begin 2016, onder 
impuls van een aantrekkende wereldeconomie en 
de stabilisatie van de grondstofprijzen. 

 
Juni 2017: dilemma voor de Fed 
Om de economische groei niet in gevaar te bren-
gen, wordt de kortetermijnrente maar heel gelei-
delijk verhoogd. Forse rentestijgingen zijn niet 
nodig, omdat de inflatie onder controle blijft. Een 
gouden scenario voor de aandelenbelegger: een 
bloeiende economie met sterke bedrijfsresultaten 
en weinig inflatie. En de langetermijnrente nam 
de afgelopen jaren niet toe. 

Vandaag staat de Amerikaanse centrale bank 
voor een dilemma. Officieel heeft ze een dubbele 
taak: 

 streven naar volledige werkgelegenheid  

 de inflatie (zonder voeding en energie) dicht bij 
2% houden 

Met een werkloosheid van slechts 4,3% is haar 
1e doelstelling bereikt. Maar de inflatie vertoont 
de laatste maanden een dalende tendens. Zo 
stegen de prijzen (uitgezonderd voeding en 
energie) in mei met 1,7% op jaarbasis. 

Oorzaken: 

 meer concurrentie tussen de telecomaanbie-
ders 

 grote voorraden tweedehandswagens 

 een daling van de huurprijzen  

Volgens de Fed een tijdelijk fenomeen, al vrezen 
sommige economisten dat de lage inflatie struc-
tureel is, omdat de lonen weinig stijgen ondanks 
de lage werkloosheid. Ze wijzen ook op de 1e 
tekenen van een vertragende Amerikaanse eco-
nomie. Zo vertraagt de groei van de kleinhandels-
verkopen.

Gevolgen voor uw beleggingen 
We gaan er nog altijd van uit dat de Fed de rente 
verder zal optrekken, om in 2018 de kaap van 2% 
te nemen. Al bij al is de groei-inzinking beperkt en 
zullen de lonen heel geleidelijk blijven stijgen. In 
het zog van de kortetermijnrente zal ook de 10-
jaarsrente aantrekken. We blijven dan ook gelo-
ven in een sterkere dollar. 

Hoe lang de stierenmarkt op de Amerikaanse 
beurs nog kan duren, is moeilijk te voorspellen. 
Zolang de rentebeslissingen in lijn zijn met de 
marktverwachtingen, is er weinig aan de hand. Is 
dat niet het geval, dan is een correctie mogelijk. 
Amerikaanse aandelen zijn niet langer goedkoop. 
Daarom namen we wat winst en verlaagden we 
het gewicht in onze referentieportefeuilles. 

De groeilanden zijn in 2017 minder kwetsbaar 
voor de beslissingen in de VS. De inflatie in de 
regio is gedaald, waardoor veel landen ruimte 
hebben om de rente te verlagen. Ook de handel 
tussen de groeilanden onderling wint aan belang. 
India steekt China voorbij als sterkst groeiende 
land (verwachte groei 2017 en 2018: 7,2 en 
7,7%). De Filippijnen, Indonesië en Thailand ken-
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Fed verhoogt de rente 4 keer, maar de 10-jaarsrente stijgt nauwelijks 
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Officiële kortetermijnrente VS Amerikaanse 10 jaarsrente

nen een forse groeiversnelling dankzij o.a. grote 
overheidsinvesteringen in infrastructuur. We 
geven dan ook een koop-aanbeveling voor groei-
aandelen, met een voorkeur voor de Aziatische 
regio. Ga voor meer info naar bel-
fius.be/groeilandaandelenfonds-azie. Ook groei-
landobligaties verdienen een plaats in uw porte-
feuille. Interesse? Neem dan een kijkje op bel-
fius.be/groeilandobligatiefonds-lokalemunten of 
belfius.be/groeilandobligatiefonds-hardemunten. 

Globaal genomen blijven we positief voor aande-
len. Wereldwijd blijft het beleid van de centrale 
banken (Europese, Japanse…) zeer soepel en 
2018 zal daar geen verandering brengen. 
 
 
Els Vander Straeten – Investment Strategy 

Belfius Bank & Verzekeringen 
 
 

Wil u meer informatie over dit thema? 
Contacteer ons dan gerust op 02.222.10.21.  

http://www.belfius.be/groeilandaandelenfonds-azie
http://www.belfius.be/groeilandaandelenfonds-azie
https://belfius.be/groeilandobligatiefonds-lokalemunten
https://belfius.be/groeilandobligatiefonds-lokalemunten
https://belfius.be/groeilandobligatiefonds-hardemunten

