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En toch stijgt de beurs verder. 
Hoe komt dit? 
Ook hier liggen een aantal verklaringen aan de basis: 

1. Het goedkope geld 
De eerste, en wellicht belangrijkste, is het goed-
kope geld. Zo stelden we vroeger al dat de S&P 
niet overdreven duur geprijsd is wanneer we die 
historisch afzetten t.o.v. de langetermijnrente.  
De 10-jarige Amerikaanse overheidsrente staat 
vandaag (26/07) op een historisch zeer laag punt, 
nl 1,55%. Maar dat op zich is niet voldoende. Ook 
het geloof in de markt dat de centrale bank zeer 
voorzichtig zal zijn bij het verhogen van de korte-
termijnrente, speelt de Amerikaanse beurs in het 
voordeel. 

2. De stijging van de dollar 
De stijging van de dollar sinds midden 2014 zette 
de beurs vorig jaar onder druk. De exporteurs 
kregen het moeilijk. Ondertussen is dit negatieve 
effect aan het verminderen. Meer zelfs, mocht 
de centrale bank wijzen op een uitstel van een 
verhoging van haar kortetermijnrente, dan zal dit 
de dollar onder druk zetten en de Amerikaanse 
beurs verder ondersteunen. 

3. De economie 
De laatste cijfers over de economische gang van 
zaken in de VS waren beter dan voorzien. We 
verwijzen hier bijvoorbeeld naar de jobcreatie. De 
kans dat de bedrijfswinsten hoger zullen uitko-
men dan verwacht neemt toe, iets waarvan ook 
de beurs profiteert. 

4. Obligaties vs. aandelen, en fusies 
Een factor die we vroeger ook al aanhaalden, was 
de concurrentie tussen de obligatierente van 
overheidspapier (1,55% op 10 jaar) en het  
dividendrendement op aandelen (S&P500), wat 
vandaag rond de 2,1% ligt (bron: Factset) ; licht-
jes in het voordeel van de aandelen dus. En tot 
slot zet de lage rente de Amerikaanse bedrijven 
verder aan tot fusies, wat marktondersteunend 
is. Bedrijven hebben immers massa’s cash op hun 
balans, zoeken rendabele bestemmingen voor dit 
geld, en komen dan bij overnames terecht (in de 
overtuiging hierdoor beter te doen dan cash te 
beleggen in lagerente-obligaties of op de bank). 

Besluit 
Beleggen op de beurs is geen sinecure. Toch probe-
ren we enkele bakens aan te reiken. Op korte termijn 
blijft het goed mogelijk dat de Amerikaanse beurs in 
goede doen blijft en de Europese beurs verder 
overtreft. Wie eerder de langetermijnhorizon in 
ogenschouw neemt, houdt beter rekening met de 
eerst aangehaalde punten, die toch wijzen op de 
nodige voorzichtigheid. 
Dit alles samen verklaart onze huidige neutrale 
strategie voor Amerikaanse aandelen. 
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