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Flash 
Actua 

Wat met obligaties 
van goede kwaliteit in 2017? 
 

Wie de markten een beetje volgt, weet dat de olieprijzen in bijna een jaar tijd 

gestegen zijn van een dieptepunt van 26,01 dollar/vat tot 52 dollar vandaag – 

bijna een verdubbeling. Terwijl deze energieprijs de laatste jaren een neer-

waartse druk teweegbracht op de inflatie, valt nu dus een opwaartse druk op 

onze prijzen te noteren. En dat vertaalt zich meestal in een hogere rente. 

 
Bovendien steeg het bedrijfsvertrouwen in de 

eurozone de laatste maanden stelselmatig (tot 

het hoogste peil dit jaar), wat het vertrouwen in 

onze economie illustreert. Ook dit duwt de rente 

naar boven. De combinatie van al deze elementen 

zorgt ervoor dat de langetermijnrente in de 

eurozone langzaam naar boven klimt. Een effect 

dat de Europese Centrale Bank tempert door haar 

aankopen. Vanaf april 2017 zouden die aankopen 

wel verminderen. 

Daarnaast is er ook de forse rentedruk in de 

Verenigde Staten door de verwachte maatrege-

len van Donald Trump. Infrastructuurwerken 

worden verondersteld extra leven in de economi-

sche brouwerij te brengen, terwijl de economie 

zich eigenlijk al op kruissnelheid bevindt. Dit 

duwde de Amerikaanse rente sterk de hoogte in, 

en trekt de onze gedeeltelijk mee naar boven. 

Anderzijds zetten de duurdere dollar en de hoge-

re rente tegelijkertijd een rem op een te eufori-

sche groeiverwachting. Enquêtes tonen echter 

dat marktparticipanten verwachten dat deze rem 

zich pas na een 2-tal jaar zal manifesteren. Ook 

de Amerikaanse centrale bank doet haar duit in 

het zakje. Haar verwachting van 3 verhogingen 

van de kortetermijnrente maakt obligatiebeleg-

gers immers zenuwachtig. Wanneer het zover is, 

zullen zeker alle looptijden op de Amerikaanse 

rentecurve mee omhoog geduwd worden. 

Volgens onze hoofdeconoom Geert Gielens 

betekent dit alles een stijging van de Amerikaan-

se 10-jarige IRS-rente van 2,3% vandaag tot 

bijna 3% eind 2017, en in de eurozone een stij-

ging van 0,8% vandaag naar 1,1% eind volgend 

jaar. 

Zo komt er hoogstwaarschijnlijk een einde aan 

een periode van 35 jaar waarin de rente structu-

reel daalde. Ook al is de stijging van de 10-jarige 

rente in onze contreien beperkt, toch zal staats- 

en bedrijfspapier van zeer goede kwaliteit hieron-

der leiden. Recente geldstromen wijzen al in die 

richting. Kapitaal vlucht uit laagrentend papier en 

zoekt uitwegen richting hoogrentende obligaties, 

aandelen en alternatief beheer. High yield was dit 

jaar opnieuw een positieve uitschieter, vooral in 

de VS, waar het herstel van de olieprijzen een 

opsteker was voor zwaar met schulden beladen 

energiebedrijven. Maar ook de Europese high 

yield-obligaties profiteerden van de zoektocht 

naar alternatieven, in combinatie met de betere 

gang van onze economie, die dergelijk papier 

positief ondersteunt. 

 

Hoe omgaan met renteonzekerheid op 
kwaliteitspapier? 

We stappen af van de klassieke regels waarbij in 

obligatieportefeuilles traditioneel grote porties in 

staats- en goed bedrijfspapier moeten belegd 

worden en kiezen resoluut voor actief beheerde 

obligatiestrategieën, die beleggers vinden in: 

� een ‘target return’-aanpak, waarbij een doel-

rendement wordt vooropgesteld binnen be-

paalde risicogrenzen 

� een ‘managed volatility’-aanpak, waarbij de 

volatiliteit onderweg wordt gecontroleerd in 

functie van de risico-appetijt van de belegger 

� een pakket van diverse soorten obligaties, 

waarbij alles actief beheerd wordt:  

� de looptijd 

� het soort obligaties, met een actieve keuze 

uit het pallet van diverse kwaliteiten: hoog-

rentende, converteerbare of groeilandobli-

gaties 

� de munten 

� de renteverschillen 

� enz. 

Beleggers met zeer veel staats- of bedrijfspapier 

van goede kwaliteit hebben dus werk voor de 

boeg. Zo zijn ze beter voorbereid op de renteon-

zekerheid die in 2017 op ons afkomt. 

Dit was de laatste Market Info van dit jaar. We 

hopen u een aantal nuttige beleggingsinzichten 

gegeven te hebben en wensen u alvast prettige 

kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. In de 2e 

week van januari zien we u graag terug!. 
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