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Flash 
Actua 
 
Met de Flash Actua streven we naar een zo objectief mogelijke weergave van 
de beleggingsfeiten. In deze editie geven we u een samenvatting van de 
macro-economische gang van zaken op wereldniveau.  Vorige week presen-
teerde Candriam Asset Management die gedetailleerd. Deze visie ligt mee aan 
de basis van onze beslissing om aandelen in de klantenportefeuilles te over-
wegen. 
 

Wereldwijde groei in 2017 
Globaal kende de wereldgroei een sterke versnelling sinds 2016, vooral aan-
gedreven door de groeilanden (in het bijzonder groeilanden die grondstoffen 
exporteren). De inflatie bleef er laag of daalde zelfs fors in sommige landen, 
waardoor bv. een verdere versoepeling van het geldbeleid in Rusland en 
Latijns-Amerika mogelijk was. In de westerse wereld kennen we goede eco-
nomische cijfers, o.a. in de eurozone en meer recent ook in Japan, dat vandaag 
een duidelijke dynamische expansie ondervindt. 

 
China 
Met het aankomende 19e nationale congres in 
het achterhoofd blijft de overheid haar groeimo-
del heroriënteren richting meer consumptie en 
minder investeringen. Ze slaagde er ook in de 
kapitaaluitstromen te beperken, wat zorgt voor 
een stabilisatie van hun wisselreserves. Boven-
dien is er sprake van een gunstige economische 
beleidsmix:  

 lage kortetermijnrentevoeten 

 een budgettaire expansionistische geldpolitiek 
(o.a. via stijgende overheidsuitgaven) 

 stabiele inkomsten 

 overheidstekorten die de groei ondersteunen  

Tenslotte neemt het aantal leningen aangegaan 
door bedrijven buiten de financiële sector af, dit 
dankzij de wil om de kredietgroei te beperken. De 
stijgende schuld van de huishoudens zal moeten 
worden beperkt (momenteel ongeveer 45% van 
het bruto binnenlands product), zonder de natio-
nale groei al te fors te fnuiken. Een beleidsuitda-
ging voor de nabije toekomst. 

Verenigde Staten 
De expansiecyclus blijft voortduren en is zelfs de 
langste sinds WO II. Maar de lengte van de cyclus 
mag de zwakte ervan niet verbergen. Sinds 
enkele jaren is deze groei bijna uitsluitend geba-
seerd op huishoudelijke uitgaven. En dat zou wel 
moeten blijven doorgaan. In feite is de netto 
financiële gezinssituatie momenteel beter dan die 
van vóór de crisis: de totale hoeveelheid schulden 
t.o.v. hun inkomsten is vandaag duidelijk lager dan 
vóór de crisis in 2007, net als de last van de 
terugbetalingen (de interestbetalingen en de 
terugbetalingen van kapitaal). 

De verbetering op de arbeidsmarkt blijft zich 
doorzetten: een sterke jobcreatie en een graduele 
stijging van de lonen ondersteunen de groei in 
het beschikbare inkomen, en dus de consumptie. 
Bovendien zou de export moeten profiteren van 
de sterke wereldwijde vraag en de recente dollar-
daling. 

Tenslotte zien we meer en meer een heropleving 
in de bedrijfsinvesteringen. In 2017 zou de eco-
nomie met ongeveer 2% groeien, om licht te 
stijgen naar 2,3% in 2018. Voorwaarde is wel dat 

de belastingverminderingen worden doorgevoerd. 
Er zijn echter veel begrotingsvervaldagen. Zo 
vervalt het gesloten akkoord om de sluiting van 
de federale administratie te vermijden en een 
ingebrekestelling van de Amerikaanse staat al op 
8 december. Maar de federale overheid kan uit- 
zonderlijk beslissen om deze vervaldag te ver-
schuiven, bv. tot in het 1e trimester van 2018. 

In deze context versterkte de Amerikaanse cen-
trale bank haar intentie om de omvang van haar 
obligatiebalans te verminderen en te blijven 
doorgaan met de verhoging van de rentevoeten. 
De markt verwacht wel minder renteverhogingen 
in vergelijking met de vooruitzichten van de cen- 
trale bank tijdens haar laatste monetair comité. 

 

Eurozone 
Het herstel van de eurozone, sinds 2013, loopt 
parallel met dat van de VS. Op basis van het hoge 
niveau van de economische sentimentindex zou 
dit herstel zich moeten verderzetten. Momenteel 
is het vooral de binnenlandse vraag die de herop-
leving ondersteunt: de consumptie stijgt overal 
en de productieve investeringen hebben zich 
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hersteld. Bovendien ondervindt de Europese 
export voordeel van de dynamische wereldeco-
nomie. De recente appreciatie van de euro kan 
het herstel van de eurozone wat intomen, maar 
zonder de groei in gevaar te brengen. 

De duidelijke verbetering van de arbeidsmarkt, die 
blijkt uit de werkloosheidsdaling, zorgde voor een 
herstel van het vertrouwen van de gezinnen en 
een herneming van de consumptie tot op het 
niveau van vóór de crisis van 2007. Dat zijn 2 
positieve signalen, zelfs al weten we dat de lonen 
amper stijgen. Dit is te wijten aan het feit dat de 
werkloosheid nog altijd een belangrijk onderwerp 
is in de eurozone.  

Globaal genomen zou de groei dit jaar lichtjes 
stijgen, tot boven 2%, net als volgend jaar. De 
Europese Centrale Bank (ECB) is dus geslaagd in 
haar missie om de groei te herstarten. Een onder-
steunende politiek die zeer lang aangehouden 
wordt, brengt echter neveneffecten met zich 
mee. Zo beginnen de vastgoedprijzen te stijgen 
en vertonen sommige markten tekenen van 
overwaardering. De Belgische huizenprijzen 
groeien sterker dan de gezinsinkomsten. 

Op die manier is de ECB goed gepositioneerd om 
een wijziging van haar monetair beleid aan te 
kondigen tijdens haar vergadering op 26 oktober, 
evenwel zonder de rente te wijzigen. Mocht de 
euro toch in waarde toenemen t.o.v. de dollar, tot 
bv. 1,30, zou dat de groei met een kleine 0,2% 
verminderen in 2018 (0,4% over 6 kwartalen). 

Conclusie 
Candriam Asset Management verwacht een 
verderzetting van de wereldwijde groei in een 
gestaag tempo, wat zich moet vertalen in hogere 
bedrijfswinsten – afhankelijk van regio tot regio. 
Blijven de centrale banken voorzichtig in de 
afbouw van hun obligatie-aankopen (wat onze 
verwachting is), dan zal de langetermijnrente 
slechts gradueel stijgen. Hogere bedrijfswinsten 
in een omgeving van lage rente zijn gunstige 
factoren voor de aandelenmarkt. We blijven 
overwogen in aandelen. 
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