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Consumentenuitgaven VS in Mia USD (laatste 7 jaar) 
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Fed houdt markten in de ban 
 
 

Verenigde Staten 
In de VS trekt de groei verder aan, waardoor de kans 
op de eerste renteverhoging dit jaar – in juni of juli – 
stijgt. Hierbij is het aantal nieuw gecreëerde jobs 
cruciaal, want ze dragen bij tot een hogere consump-
tie en een stijgende prijsdruk. Ook de recente con-
sumentenuitgaven voeden het optimisme: in april 
stegen ze het sterkst in 7 jaar (zie grafiek). En tot 
slot blijft het aantal bankleningen aan een mooi 
tempo stijgen, zowel bij de bedrijven als bij de con-
sumenten (en dit zowel voor gewone leningen als 
voor woonkredieten). 

Dit geeft beleggers het vertrouwen dat de groei 
robuust genoeg is om een renteverhoging probleem-
loos te kunnen absorberen. Anderzijds brengt het 
ook onzekerheid op de markt, over de effecten op 
andere financiële markten die een dollarstijging niet 
graag zien komen. En inderdaad, de dollar reageerde 
de laatste weken positief. Wie vorig jaar dollars 
kocht, kan voor een stuk herademen. 

 

Groeilanden 
Op de groeimarkten wordt deze dollarstijging minder 
goed onthaald: 
 bedrijfsschulden in dollar worden er iets duurder 
 het risico op kapitaalverschuivingen richting 

hogerrentende dollarbeleggingen worden erdoor 
aangemoedigd 

Daar is o.a. de Chinese munt het slachtoffer van. Als 
verdedigingsmiddel trekt men er de kortetermijnren-
te op, wat lenen in China uiteraard iets duurder 
maakt. Op korte termijn hoeft men zich echter niet 
overdreven zorgen te maken. De mogelijke opname 
van Chinese A-aandelen in de MSCI-indices kan een 
steun bieden. Zo vermeldt Goldman Sachs dat de 
kans op opname in deze indices met 70% steeg 
dankzij de nieuwe Chinese verhandelings- en eigen-
domsregels. Bovendien zagen we deze week dat de 
Chinese industrie-index in mei lichtjes steeg, op zich 
geruststellend voor de Chinese groei en meteen ook 
positief voor de groeilanden. 

De VS en China houden dus beide de balans in 
evenwicht. Niet te weinig groei, want dan overheerst 
de angst voor recessie; maar ook geen overdreven 
groei, want dan is er de angst voor te sterke rente-
stijgingen in de VS – met nefaste gevolgen voor de 
andere financiële markten. 

Europa 

Blijft uiteraard het zorgenkind binnen Europa: komt 
er een Brexit? Het is duidelijk dat dit vandaag het 
gespreksonderwerp is op de markt. En een bron van 
veel nervositeit. Zo zegt een nieuwe peiling dat het 
een nek-aan-nekrace zal worden tussen beide 
kampen. Toch blijven zeer veel fondsenbeheerders 
er bij hun beleggingen vanuit gaan dat er geen Brexit 
komt, uiteraard met de nodige flexibiliteit mocht het 
toch anders uitdraaien. 

Als een Brexit op 23 juni wordt afgewend en het 
scenario van een voortdurende trage wereldgroei 
zich verder handhaaft, dan kunnen we de zomer-
maanden wellicht ingaan met een iets geruster 
gemoed voor onze aandelenbeleggingen. 
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