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Flash 
Actua 

Onze commentaar op de recente 
koersdaling van de Amerikaanse beurs 
Recent waren we aanwezig op een uiteenzetting van Goldman Sachs, een interna-
tionaal opererende investeringsbank, over haar groei- en investeringsscenario 
voor 2018. Hieronder vindt u de voornaamste conclusies. 

 
Groeitrends volgens hun bevindingen 
Eerst en vooral zegt men dat de groei op de 
afspraak is. Voor de komende 2 jaar wordt een 
globale economische groei van 3 tot 4% ver-
wacht, een gevolg van verschillende onderliggen-
de factoren. Het vertrouwen in de economie is 
hoog en de investeringen zetten hun stijgingsrit-
me verder. Bovendien zitten de meeste ontwik-
kelde landen dicht tegen de volledige tewerkstel-
ling, wat de consumptie ten goede komt.  

In de opkomende markten is het iets genuan-
ceerder. Daar is nog heel wat ruimte voor verbe-
tering, o.a. in Rusland en Brazilië. Anderzijds blijft 
de hoge groei in China wel aanwezig. Algemeen 
genomen is er dus ruimte voor verdere renteda-
lingen, wat goed is voor het economische klimaat 
en de verdere groei. 

Ook het fiscale beleid in de Verenigde Staten en 
de Trump-maatregelen stimuleren de economi-
sche groei, al zal dit beperkt en enkel op korte 
termijn zijn. Het belastingtarief voor vennoot-
schappen daalt er van 35 naar 21% en men 
verwacht ook een stijging van de Amerikaanse 
overheidsuitgaven, denk maar aan mogelijke 
infrastructuurwerken. Zo’n stimulansen zijn 
ongewoon in deze fase van de cyclus, met een 
heel lage werkloosheidsgraad en een hoge 
schuldgraad voor de overheid. Verder stijgen 
de lonen in de VS (+2,9% jaar-op-jaar op 
2-02-2018) en verwacht men dat deze trend zich 
zal verderzetten, met een hogere kerninflatie tot 
gevolg (= stijging consumptieprijzen zonder 
voedsel en olie). Goldman Sachs ziet dit aan een 
gestaag tempo gebeuren, met een verwachte 
inflatie van rond de 2% in 2020. 

Maar we kunnen niet ontkennen dat de markt 
hier vorige week nerveus op reageerde, want in 
enkele weken tijd steeg de langetermijnrente tot 
2,8%. Dat zet de beurs onder druk en de taak van 
de Amerikaanse centrale bank (Fed) wordt er niet 
makkelijker door. 

Net zoals in de VS zien we in Europa een werk-
loosheidsdaling, maar zo goed als geen loonstij-
ging. De eurozone streeft naar een inflatie van 
2%, maar de verwachtingen zijn dat ze de ko-
mende jaren de 1,5% moeilijk zal overstijgen. De 
gestegen euro maakt het extra moeilijk. 

 

Goldman Sachs vraagt zich af of aande-
len het goed blijven doen 
Dé vraag die anno 2018 op ieders lippen ligt, 
zeker met de recente beursonrust. De aandelen-
beurzen gaan al meer dan 8 jaar in stijgende lijn 
en overal ter wereld bereiken aandelenindices 
recordhoogtes. Kan dit blijven duren? Het gros 
van de indicatoren toont aan van wel. 

 

Rendement 
De sterke groei had uiteraard een positieve 
impact op de aandelenprijzen. De afgelopen jaren 
was de beursstijging vooral te zien in de waarde-
veranderingen, wat betekent dat de koers-
winstverhouding steeg. De beurzen waren goed-
koop (laag koers-winstcijfer) en ondergewaar-
deerd, waardoor beleggers bereid waren een 
hogere prijs te betalen.  

Stel dat de koers-winstverhouding stijgt van 12 
naar 15. Laat ons dan de verhouding winst t.o.v. 
koers (1/15 of 6,7%) tegenover de 10-jarige 
Duitse rente van 0,7% plaatsen. Zelfs dan is de 

verhouding rente/winst t.o.v. de koers nog altijd 
gunstig voor aandelen.  

In 2017 zagen we echter dat de beursstijging 
vooral gestuurd werd door bedrijfswinsten, wat 
op zich een positief teken is. Meestal volgt de 
winstgroei de economische groei, wat vandaag 
zeker het geval is. 

Macro-economische indicatoren, zoals economi-
sche groei, inflatie en werkloosheid, kennen een 
dalende volatiliteit. Dit kan uiteraard niet eeuwig 
blijven duren, dus zien we vandaag de 1e tekenen 
van verandering in een stijging van de Amerikaan-
se 10-jaarsrente. Voor wie de vorige Flash Actua 
aandachtig las, is dit geen verrassing.  

Lees in dat geval de 2e paragraaf nog eens na 
(evolutie Amerikaanse rente). Zelfs al valt de 
beurs vandaag terug, dan mag dat op zich geen 
groot probleem vormen. De groei evolueert 
positief en de bedrijfswinsten volgen. De beurs 
surfte jaren mee op de lage rente en de zwakke 
groei. Nu de economie eindelijk aantrekt, worden 
beleggers nerveus en dat kan enigszins tegen-
strijdig genoemd worden. Sommigen zien de 
terugval eerder als een gezonde reactie op een te 
snelle stijging. Is de daling toch groter dan inge-
schat, dan vormt dat volgens veel analisten een 
mooie koopopportuniteit. 

In de vorige Flash Actua kon u ook lezen dat 
stijgende rentevoeten wegen op de aandelen-
markt, maar daarom nog niet leiden tot een 
structureel dalende markt. Uit het verleden blijkt 
dat Europese aandelen in het algemeen opwaarts 
bewegen als de Amerikaanse rentevoeten stijgen.  

Vergeten we ook niet dat de stijging van de 
langetermijnrente in de VS (bv. een stijging in 
nominale termen van 2,3% eind juli 2017 naar 
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2,8% vandaag) quasi volledig te verklaren is door 
de gestegen inflatieverwachtingen. De markt 
verwacht immers dat ze zal stijgen door de lagere 
werkloosheid, hogere lonen en hogere olieprijzen. 
En een hogere inflatieverwachting duwt ook de 
langetermijnrente hoger.  

Maar in reële termen (= de nominale rente van 
2,8% min de inflatie) is deze 10-jarige rente 
nauwelijks veranderd. Vandaar dat veel analisten 
zeggen dat de rente nog niet structureel stijgend 
genoemd moet worden. Tijdelijke volatiliteit is er 
wel, maar de komende weken zullen goede groei- 
en winstcijfers dat wellicht overtreffen. 

Onze strategie blijft ongewijzigd. We overwegen 
aandelen. Wie het veiliger wil spelen en even de 
rentekat uit de boom wil kijken, kan gespreid in de 
tijd instappen. 

In onze volgende Market Info geven we u het 
verslag van onze ontmoeting met Peter Praet, 
hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank 
en rechterhand van voorzitter Draghi. Hij kwam 
met enkele zeer interessante inzichten rond het 
huidige geldbeleid en hoe we dit alles moeten 
lezen. Dat willen we u zeker niet onthouden. 
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