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Goedkoop geld 
van de ECB blijft 
 

Sinds de crisis van 2009 wijzigde de Europese Centrale Bank (ECB) haar geld-
beleid. Het toenmalige beleid hield in dat de centrale bank een beperkte rol had 
op de financiële markten. Ze focuste zich voornamelijk op het behoud van de 
stabiele prijzen binnen de eurozone. Na de crisis koos de ECB voor verschillen-
de buitengewone beleidsmaatregelen. Naast het verschaffen van goedkope 
kredietlijnen was er ook het aankopen van obligaties op de markt. Hiermee 
wilde de ECB meer geld in de economie pompen om de motor terug op gang te 
krijgen. Ook de verlaging van de kortetermijnrente droeg bij tot het herstel van 
de Europese economie. 

 
Aankopen zeker tot 2017 
In december vorig jaar kondigde de ECB een 
verderzetting van de obligatieaankopen aan, maar 
ook een wijziging: vanaf april vermindert de 
maandelijkse aankoop van 80 miljard tot 60 
miljard euro. Hiermee gaf Mario Draghi, voorzitter 
van de ECB, voor het eerst het signaal dat de 
bank een minder agressief stimuleringsbeleid zou 
voeren. 

 
Harde bewijzen van herstel nodig 
Ondanks de verschillende oproepen om te starten 
met de afbouw van het aankoopprogramma sprak 
Draghi begin maart duidelijke taal: de ECB blijft 
obligaties opkopen tot eind dit jaar, en indien 
nodig ook het jaar daarna. Ze wil meer harde 
bewijzen voor duurzame inflatie en economische 
groei. Bovendien blijft de kerninflatie (de inflatie 
zonder de olie-, voedsel-, alcohol- en tabaksprijs-
stijgingen) volgens hem te laag. Hij wil eerst en 
vooral meer zekerheid op middellange termijn. 
Ook moet de inflatiegroei gelden voor de volledi-
ge eurozone en niet voor enkele leden. 

 

Inflatie versus kerninflatie 
In februari steeg de algemene inflatie tot 2%, 
terwijl ze een jaar geleden slechts -0,2% bedroeg. 
De belangrijkste drijfveer van deze toename 
waren de energieprijzen, goed voor 90% van de 

prijsstijging. De kerninflatie, die jaar op jaar steeg 
met 0,9%, blijft echter te klein om van een sta-
biele en duurzame inflatie te kunnen spreken. 

Op 13 maart sprak Mario Draghi wel met een 
gematigdere toon over het behoud van de bui-
tengewone maatregelen. Hij benadrukte dat dit 
beleid niet houdbaar is op lange termijn, maar dat 
het van uiterst belang is dat we niet overhaast 
van koers wijzigen. 

 

Gevolgen voor beleggers 
Mede door de lage kerninflatie weten we dat de 
ECB zeker nog tot het einde van dit jaar haar 
soepel beleid zal blijven verdedigen, ondanks de 
recente renteverhoging in de VS. Wie geld op 
korte termijn belegt, blijft dus koopkracht verlie-
zen. Voor de institutionele beleggers blijft de 
jacht op rendement in Europa dus volop open. 

De ECB zal haar beleid dit jaar wellicht niet wijzi-
gen. Een belangrijke factor voor die terughou-
dendheid is zeker ook de Europese politieke 
omgeving. De verkiezingen baren de beleggers 
zorgen. De uitslag van de Nederlandse verkiezin-
gen heeft gelukkig aangetoond dat deze onrust 
soms overdreven is. De eerste test van extreem-
rechts in Europa was zeker geen overdonderend 
succes. Dat wil echter niet zeggen dat de populis-
tische golf volledig een halt werd toegeroepen. 

De volgende verkiezingen op de agenda zijn die in 
Frankrijk (23-4) en Duitsland (24-9). De kansen 
van Emmanuel Macron en Martin Schulz zijn de 
voorbije weken gestegen. Mochten beide perso-
nen verkozen worden, dan is de kans groot dat 
een vernieuwde politieke tandem ontstaat. Stil-
aan zien we bij de beleggers wat meer optimisme 
voor het toekomstige Europese politieke land-
schap. 

Door al deze factoren moeten de Europese aan-
delenmarkten dit jaar goede resultaten kunnen 
neerzetten. We hebben een voorkeur voor aan-
delen uit de eurozone. De economie is er duidelijk 
aan de beterhand en de waarderingen zijn niet 
overdreven. Bovendien bieden ze een gemiddeld 
dividendrendement van 3,3%. Toch niet te ver-
smaden in tijden van lage rente. Let wel: we zijn 
niet blind voor een mogelijke tussentijdse correc-
tie. Spreid daarom uw aandelenbeleggingen in de 
tijd en respecteer een lange beleggingshorizon. 
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