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Flash 
Actua 

Wereldwijde economie 
staat er goed voor 
 

Voor het eerst groeit de economie wereldwijd sinds de financiële crisis. Er 
waait een positieve economische wind door de eurozone. Ook de stand van 
zaken in Japan en de opkomende economieën ziet er prima uit. Een overzicht. 

 
1. Eurozone in de lift 
Het ziet er voor de eurozone steeds beter uit. 
Volgens het IMF gaat de economie in de eurolan-
den dit jaar gemiddeld groeien met 1,9% en 1,7% 
in 2018. Dit is een lichte vooruitgang in vergelij-
king met de voorspellingen van april. Vooral in 
Spanje en Italië ziet de situatie er heel wat roos-
kleuriger uit. 

Door dit herstel groeit de werkgelegenheid in 
recordtempo. De werkloosheidsgraad van de 
eurozone daalde in juli naar haar laagste peil sinds 
2009. Van alle lidstaten zijn Tsjechië (2,9%), 
Duitsland (3,8%) en Malta (4,1%) de beste leer-
lingen van de klas. Griekenland en Spanje zijn de 
zorgkindjes: de werkloosheidsgraad bedraagt in 
deze landen respectievelijk 21,7% en 17,1%. 
Onze overweging in de aandelen uit de eurozone 
mag dus geen verrassing zijn. 

 

2. Verenigde Staten: verder herstel 
Trump bewees met zijn uitspraken na de gebeur-
tenissen in Charlottesville nogmaals dat hij on-
voorspelbaar is. Hij krijgt dan ook tegenkanting uit 
alle hoeken. De druk om te presteren en resulta-
ten neer te zetten blijft toenemen. Dit houdt ook 
de beurs in haar greep, maar de vooruitzichten 
voor de Amerikaanse economie voor 2017 blijven 
wel stabiel. De arbeidsmarkt blijft er sterk, slechts 
4,3% van de Amerikanen is nog op zoek naar 
werk. Op het vlak van loongroei is er echter nog 
ruimte voor verbetering. Dit toont zich onder 
meer in de (kern)inflatie die na haar terugval in 
juni naar 1,7% nog altijd niet hoog is. Analisten 
verwachten dat de uurlonen in de toekomst 
gestaag zullen toenemen wat de inflatie opwaarts 

kan duwen. Een te grote rentestijging kan de 
beurs onderuit halen, voorzichtigheid is dus op 
zijn plaats. Wij zijn dan ook neutraal voor de 
Amerikaanse beurs, die op zich al duur noteert. 

 

3. Japan: enthousiasme over groeicij-
fers 

De Japanse economie groeide in het 2e kwartaal 
van 2017 met 4% op jaarbasis. Bijkomend goed 
nieuws is dat de groei voornamelijk lokaal was. De 
binnenlandse vraag van consumenten en bedrij-
ven nam sterk toe. De Bank of Japan verwacht 
dat deze positieve noot zich ook de komende 
kwartalen zal aanhouden. Het herstelprogramma 
Abenomics werpt duidelijk haar eerste vruchten 
af. Dit programma bestaat uit 3 pijlers: monetaire 
versoepeling, fiscale stimuli en structurele her-
vormingen. Bij de 1e pijler koopt ook hier de 
centrale bank obligaties op om de rente laag te 
houden. 

Verder zijn ook de werkloosheidscijfers rooskleu-
rig. De werkloosheidsgraad daalde verder naar 
2,8% waardoor er sprake is van schaarste op de 
arbeidsmarkt. Hierdoor wakkeren de looneisen 
aan wat er op zijn beurt voor zorgt dat werkne-
mers meer kunnen besteden en de consumptie 
verder zal toenemen. Onze overweging in Japan is 
duidelijk op zijn plaats. 

 

4. Groeilanden 
China - De groeicijfers van de industriële produc-
tie en de kleinhandelsverkopen zijn volgens de 
verwachtingen. De exportsector groeit opnieuw 
fors en profiteert duidelijk van de aantrekkende 

Europese economie. Lees zeker de vorige bijdra-
ge van eind juli. 

De groeivooruitzichten voor de komende jaren 
zijn goed. Voor dit jaar verwacht het IMF een 
groei van 6,7%, dit is hoger dan de 6,2% die ze 
initieel hadden vooropgesteld. Desondanks blijven 
de hoge schulden problematisch. Het IMF spreekt 
van een schuldenberg die zich op ‘een gevaarlijk 
niveau’ bevindt. Dit volgen we zeker voor u op.  
 
India - De Reserve Bank of India (RBI) heeft voor 
het eerst sinds oktober 2016 een renteverlaging 
doorgevoerd. Dit is een opsteker voor zowel 
obligaties als aandelen. -0,25% tot 6% en volledig 
in lijn met de verwachtingen van de markt. Onder 
meer geholpen door een onafgebroken daling van 
de inflatie onder invloed van een gunstige moes-
sonseizoen. Gevolg: lage voedselprijzen. In juni 
stegen de consumptieprijzen globaal amper met 
1,54% tegenover 6% een jaar eerder. In juli steeg 
de inflatie weer naar 2,3%.  

Verder blijft de RBI uitgaan van een economische 
groei van 7,3% in 2018. Het gevolg van meer 
overheidsinvesteringen, hogere consumptie en de 
positieve impact van de implementatie van de 
GST-taks. Die GST-taks staat voor 1 taks op 
goederen en diensten over het hele land. Dit 
maakt handel voeren over de provincies heen 
veel eenvoudiger en efficiënter. Zo wordt India 
stukken interessanter voor buitenlandse inves-
teerders.  
 
Brazilië - De politieke soap in Brazilië blijft aansle-
pen. In een nieuwe wending kan de Braziliaanse 
president Temer als staatshoofd aanblijven. Er 
werd in het parlement geen tweederdemeerder-
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heid gevonden om Temer te schorsen. Ondanks 
de politieke crisis zou de regering toch haar werk 
maken van de pensioenhervorming. Investeerders 
geven de Braziliaanse regering dan ook het voor-
deel van de twijfel. 

In vergelijking met begin 2017 staat de munt 7% 
lager t.o.v. de EUR en ze steeg met 3% t.o.v de 
USD. De sterke daling van de inflatie (3% in juni) 
zette de centrale bank er terug toe aan om de 
rente met 1% te verlagen tot 9,25%. Tegelijker-
tijd kondigde ze een lagere inflatiedoelstelling 
aan. Sinds oktober 2016 werd de rente al met 5% 
verlaagd en bijkomende renteverlagingen zijn nog 
altijd mogelijk.  
 
Rusland - In juni verlaagde de centrale bank 
opnieuw de rente tot 9%. De inflatie steeg licht in 
juni (4,4%). Bijkomende renteverlagingen zijn 
mogelijk (naar 8,5% tegen eind 2017). Zeker 
onder politieke druk. De VS kondigde in juli stren-
gere economische sancties tegen Rusland aan 
door de inval in Oekraïne en de inmenging in de 
Amerikaanse verkiezingsstrijd. 

 

Conclusie 
De opkomende economieën staan er tegenwoor-
dig een stuk beter voor. Landen als Brazilië, Zuid-
Afrika, Turkije, India en Indonesië werden in het 
verleden vaak de ‘Fragiele vijf’ genoemd. Deze 
bijnaam past niet meer, gezien de duidelijke 
signalen van herstel. De tekorten op de lopende 
rekeningen van deze landen namen af waardoor 
hun blootstelling aan kapitaaluitstromen fel 
verminderde. Heel wat opkomende economieën 
bevinden zich ook in een hervormingsfase. In 
zowel India als Indonesië werpt dat zijn vruchten 
af. Brazilië bevindt zich momenteel in een grijze 
zone door de politieke turbulentie maar ook daar 
verwachten analisten uiteindelijk een positieve 
impact van hervormingen. Bovendien worden 
activa uit opkomende economieën zeker niet 
overgewaardeerd in vergelijking met de ontwik-
kelde landen. Wij zijn dan ook overwogen in de 
groeilanden. 
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