
 
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, Pachecolaan 44, 1000 Brussel - IBAN BE23 0529 0064 6991 - BIC GKCCBEBB - RPR Brussel 
BTW BE0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A – Eindredactie: 13-04-2017. 
 

 
 

Belfius Private 
Market Info 
 

De Franse presidentsverkiezingen, 
een opsteker voor EMU-aandelen? 
 

De Franse presidentsverkiezingen naderen in volle vaart. De eerste ronde 
vindt volgende zondag plaats. In de laatste rechte lijn krijgen we een extra 
dosis spanning: Jean-Luc Melenchon (radicaal-links) sluit aan bij topfavorieten 
Le Pen (uiterst rechts en anti-EU), Macron (onafhankelijk) en Fillon (centrum-
rechts). 

 
Huidige situatie 
Melenchon en Fillon krijgen van het pollbureau 
Kantar Sofress elk ongeveer 18% van de stem-
men in de eerste ronde. Macron en Le Pen elk net 
iets meer dan 23%. Rekening houdend met de 
foutenmarges (veel mensen zijn nog onbeslist en 
er is onzekerheid rond de opkomst vermits er 
geen stemplicht is) zijn alle vier de kandidaten 
nog in de running voor de overwinning van de 
eerste ronde op 23 april. Spanning ten top. 

Er wordt verwacht dat Marine Le Pen en Emma-
nuel Macron het in de eerste ronde zullen halen. 
Ze bevinden zich vandaag in een nek-aan-nek 
race. 

Voor de tweede ronde op 7 mei, wordt verwacht 
dat Le Pen het onderspit zal delven ten voordele 
van Macron, die het zou halen met 60% t.o.v. 
40% voor Le Pen. 

We gaan er dus nog altijd vanuit dat Macron 
president van Frankrijk wordt. 

 

Wat zijn de gevolgen voor de beurs als 
Macron president wordt? 
We verwachten een zeer positief effect op de 
aandelenmarkt, zeker in de eurozone:  

 de politieke angst die Europa in zijn ban houdt, 
zou voor een stuk verdwijnen  
De directe daling van de aandelenrisicopremie 
die daaruit voortvloeit, zou de aandelenkoer-
sen een boost geven! 

 investeerders van buiten Europa zouden 
opnieuw investeren in de eurozone  
De interessantere waardering en positieve 
winstverwachtingen van bedrijven in de euro-
zone zouden hen extra aantrekken.  

 
Wat als Le Pen of Melenchon toch 
zouden winnen? 

Dit scenario zou wellicht leiden tot hogere Franse 
rentevoeten en kapitaalvlucht door angst voor 
mogelijke negatieve economische gevolgen (bv. 
een “frexit”-referendum bij Le Pen of 100% 
belastingen voor grootverdieners bij Melenchon). 

De negatieve impact op de financiële markten 
zou groot zijn. Alle aandelen-, obligatie- en devie-
zenmarkten kunnen een schok ervaren in de 
periode tussen de 2e ronde (7 mei) en de parle-
mentsverkiezingen (18 juni): 

 forse koersschommelingen voor EMU-
aandelen 

 een verdere daling van de Duitse langetermijn-
rente, waarbij het renteverschil tussen Franse 
en Duitse overheidsobligaties kan oplopen tot 
boven de 3% 

 de euro zou 10% in waarde kunnen dalen t.o.v. 
de dollar 

Hoewel dit niet ons scenario is, blijven we de 
zaken op de voet volgen en houden we u verder 
op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. 

Volgens de pollbureaus zal Macron de nieuwe 
president worden. Bereid u alvast voor en koop 
nu al aandelen uit de eurozone. Doe het zoals 
steeds op een gespreide manier in de tijd. Zo 
profiteert u onmiddellijk van mogelijke beurseufo-
rie bij zijn overwinning. 

Wenst u te beleggen in een aandelenfonds uit de 
eurozone? Voor meer informatie over deze con-
crete belegging kan u terecht bij uw beleggings-
verantwoordelijke in uw agentschap. 
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Wil u meer informatie over dit thema? 
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