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Flash 
Actua 

Brexit… Hou het hoofd koel! 
 

De laatste dagen is de beurs duidelijk in de ban van de brexitangst. Daarnaast 

mogen we ook een aantal andere gebeurtenissen, die we hier op een rij zetten, 

niet uit het oog verliezen. En mogen we niet blind zijn voor de harde feiten en 

cijfers van de huidige wereldgroei. Een balans die redelijk evenwichtig blijkt te zijn. 
 

 
 

Alles op een rijAlles op een rijAlles op een rijAlles op een rij    

1111....    Het vertrouwen bij Britse bedrijfsleidersvertrouwen bij Britse bedrijfsleidersvertrouwen bij Britse bedrijfsleidersvertrouwen bij Britse bedrijfsleiders kreeg 

een klap (bv. pessimisme rond bedrijfsinvesterin-

gen). Ook de dure immobiliënmarkt – vooral in 

Londen – komt in het vizier, wat er recent toe 

leidde dat bepaalde immofondsen de aanvragen 

tot verkoop stillegden. Ook de uitspraken van de 

gouverneur van de Engelse centrale bank, Mark 

Carney, die wees op de verslechterende gang van 

zaken, gooiden roet in het eten. Het Britse pond 

is het slachtoffer van al deze feiten en deelt fors 

in de klappen. Zo daalde het met 20% t.o.v. de 

euro (vanaf het hoogste niveau vorig jaar). Duur 

kunnen we de munt dus niet meer noemen. Ko-

pen doen we echter nog niet: onzekerheid en een 

mogelijke rentedaling houden ons tegen. 

2222....    De Europese banksectorEuropese banksectorEuropese banksectorEuropese banksector komt ook in het vizier, in 

het bijzonder de Italiaanse. De reden is niet ver te 

zoeken: de alsmaar dalende langetermijnrente zet 

de winstmarges fors onder druk. En in Italië zit de 

banksector met een berg kredieten die niet vol-

gens een schema worden afbetaald, en met een 

laag eigen vermogen. De aankomende stresstes-

ten zullen meer duidelijkheid geven. 

3333....    Ook het in oktober geplande referendum in Italiëreferendum in Italiëreferendum in Italiëreferendum in Italië 

rond de hervormingen van de grondwet beroert 

de markt meer en meer. Wat als ook daar ‘neen’ 

de bovenhand haalt? Premier Renzi blijft zijn ont-

slag bevestigen bij een ‘neen’. Donderwolken in 

de verte? 

4444....    Alsof Europa nog geen problemen genoeg kent, 

houdt HongarijeHongarijeHongarijeHongarije op 2 oktober een referendumreferendumreferendumreferendum 

over de immigrantenaanpak. De uitslag kunnen 

we al bijna raden… En de noodzaak tot herkiezing 

in OostenrijkOostenrijkOostenrijkOostenrijk (met een anti-Europese Höfer als 

uitdager) vult het rijtje aan… Op dezelfde dag 

overigens! 

Dit lijstje is natuurlijk niet het volledige overzicht van 

wat consumenten en bedrijfsleiders bezig houdt. 

Maar het zegt meer dan genoeg en weegt op de 

(verwachte) groei. 

 

 

Cijfers en feiten om het hoofd koel te Cijfers en feiten om het hoofd koel te Cijfers en feiten om het hoofd koel te Cijfers en feiten om het hoofd koel te 
houdenhoudenhoudenhouden    

1.1.1.1.    In de Verenigde StatenVerenigde StatenVerenigde StatenVerenigde Staten blijft de groei aanwezig. 

De consumentenuitgaven stegen het 2e kwartaal 

met bijna 4% op jaarbasis t.o.v. het 1e kwartaal. 

De 30-jarige hypotheekrente zakte er ondertus-

sen tot 3,48% (bijna een historisch dieptepunt). 

Lagere tarieven zorgen niet alleen voor goedko-

pere leningen, maar zetten ook aan tot de her-

ziening van lopende afbetalingen. Tweemaal 

winst voor de consument. We kijken met belang-

stelling uit naar het aankomend banenrapport (nu 

vrijdag 8/07). 

2.2.2.2.    De impact van de Britse economieBritse economieBritse economieBritse economie op wereldni-

veau moet in perspectief geplaatst worden: de 

handel in goederen telt voor iets meer dan 4% en 

de diensten voor ongeveer 7%. 

3.3.3.3.    Zelfs al groeit de eurozonede eurozonede eurozonede eurozone traag, weet dat: 

���� de consument ook hier zijn steentje bijdraagt 

���� de lage rente de bedrijfsinvesteringen ver-

gemakkelijkt  

���� de werkloosheid beetje bij beetje verder daalt 

4.4.4.4.    Het geldbeleidgeldbeleidgeldbeleidgeldbeleid is wereldwijd extreem soepel en 

zal dat ook blijven (voor een steeds langere peri-

ode). De vrees voor een groeivertraging doet niet 

alleen de rentevoeten wereldwijd verder dalen, 

maar zet ook de centrale banken aan tot verdere 

actie. Zo versoepelde de centrale bank in het VK 

de kapitaalbuffer voor de Britse banken al. 

5.5.5.5.    Zelfs al wijzen de extreem lage rentevoeten op 

groeivertraging en druk op de bedrijfswinsten, 

vergeet niet dat de dividendbetalingendividendbetalingendividendbetalingendividendbetalingen van aan-

delen de rente-uitkering op goede obligaties ver 

overstijgen. Zo kent de FTSE All World index (we-

reldwijde aandelenindex) een dividendrendement 

van 2,75%. Plaatst men dit in relatie met wat 

Duits of Amerikaans staatspapier betaalt, dan 

houdt dit de balans – ondanks alle marktturbulen-

ties – toch enigszins in evenwicht. 

 

 

 

Duidelijke boodschapDuidelijke boodschapDuidelijke boodschapDuidelijke boodschap        

Gezien de onzekerheid en onrust op de markt hou-

den we onze onderwogen positie in aandelen aan. 

Men kan gebruikmaken van koersinzinkingen om 

goedkoop in te stappen. Paniek is niet aan de orde. 

Wie in aandelen is belegd, raden we aan geduld uit te 

oefenen. Sowieso is er in de vakantieperiode minder 

activiteit op de markten en kunnen de bewegingen 

groter zijn (minder liquiditeit).  

We volgen met interesse welke stappen Europa zal 

nemen om deze crisis niet alleen te boven te komen, 

maar er ook sterker uit te komen. De beslissingen 

rond de Italiaanse banken kunnen bv. een eerste 

indicatie zijn. Een door de markt gesmaakte structu-

rele ingreep kan een eerste stap zijn om de rust op 

de markten te laten weerkeren. 

 

We houden u op de hoogte! 
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