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Flash 
Actua 

Nervositeit op de beurzen 
 

Sinds eind vorige week zitten de beurzen opnieuw in ‘risk off’-modus, wat 
betekent dat de risico-aversie overheerst bij beleggers. Met dalende aandelen- 
koersen en een toeloop naar ‘veiligere’ beleggingsalternatieven zoals staats-
obligaties tot gevolg. Daardoor daalde de Duitse overheidsrente op 10 jaar 
voor het eerst onder nul. 
 
 

Waarom die nieuwe opstoot van risico-
afkeer? 
De komende dagen en weken staan er belangrijke 
evenementen te gebeuren, die de nervositeit bij 
beleggers doen toenemen: 

 de beslissing over de opname van Chinese A-
aandelen in de MSCI-indices (genomen op 14-06)  

 vergaderingen van de Amerikaanse en Japanse 
centrale banken (15 en 16-06) 

 het Brits referendum over het EU-lidmaatschap 
(23-06) 

 de Spaanse verkiezingen (26-06) 

Daarnaast waren er ook de voorbije dagen een aantal 
zaken die wogen op het sentiment van beleggers: de 
nieuwe terreurdaden in Orlando en Frankrijk, tegen-
vallende economische cijfers uit China en een her-
nieuwd scepticisme over de doeltreffendheid van 
het beleid van de centrale banken en het herstel van 
de wereldeconomie. 

 

Hoe terecht is de onrust? 
Laten we de verschillende evenementen even 
overlopen.  

Momenteel lijkt het brexit-referendum van volgende 
week de belangrijkste bron van onrust. Vooral de 
impact van een eventuele overwinning van het 
‘leave’-kamp op de financiële markten baart beleg-
gers zorgen. Terwijl het ‘remain’-kamp tot vorige 
week nog de bovenhand leek te halen in de peilingen, 
maakten de ‘leave’-stemmers nu een stevige inhaal-
beweging. Maar peilingen zijn erg volatiel, zeker 
naarmate het referendum nadert. We laten ons in elk 
geval niet van de wijs brengen en blijven bij onze 
visie dat er géén brexit komt. Meer hierover in de 
komende dagen. 

Ook de onzekerheid over de beslissingen van de 
Amerikaanse en Japanse centrale banken houdt 
beleggers bezig. We verwachten hier echter geen 
grote verrassingen. Dat de Amerikaanse centrale 
bank vroeg of laat de rente zal optrekken, staat 
buiten kijf. Maar de kans dat het nog deze maand 
zover komt, lijkt erg klein na het teleurstellende 

banenrapport van 3-06 en het nakende brexit-
referendum. Ook de Japanse centrale bank zal 
waarschijnlijk deze week nog niet tot actie overgaan: 
volgens Bloomberg verwacht slechts 27% van de 
analisten een verdere versoepeling van het monetair 
beleid deze maand. 55% gaat ervan uit dat de Bank 
of Japan zal wachten tot in juli. 

Enkele dagen na het brexit-referendum wordt de 
aandacht opnieuw op de politiek gericht met de 
Spaanse verkiezingen. De kans is reëel dat Spanje 
opnieuw in een politieke impasse verzeilt. Dit kan de 
Spaanse rente tijdelijk onder druk zetten. Het ‘be-
smettingsgevaar’ voor andere eurolanden lijkt echter 
vrij beperkt. De Europese Centrale Bank (ECB) blijft 
immers zeker nog tot 2017 haar aankoopprogramma 
voor obligaties verderzetten en vormt zo een goede 
buffer.  

Eén bron van onzekerheid viel ondertussen al weg. 
MSCI besliste dinsdagavond (14/06) verrassend om 
de lokale Chinese A-aandelen nog niet op te nemen 
in haar toonaangevende groeiland-indices. Volgens 
MSCI is de lokale Chinese markt nog onvoldoende 
open en transparant, al werd de voorbije maanden 
heel wat vooruitgang geboekt met de markthervor-
mingen. De beslissing betekent uitstel, maar in geen 
geval afstel. De opname van de A-aandelen blijft op 
de agenda staan voor 2017 en MSCI sluit niet uit dat 
er tussentijds al een nieuwe beslissing komt.  

Een belangrijke houvast voor Chinese aandelen. 
Voorlopig worden immers enkel Chinese aandelen die 
genoteerd zijn op de beurs van Hongkong of de VS, 
opgenomen in de MSCI-groeilandenindex. Ze maken 
ongeveer een kwart uit van de index. Met de opname 
van de lokale A-aandelen zou het gewicht van China 
stijgen tot meer dan 30%. Aangezien deze index 
wereldwijd door heel wat groeilandfondsen gevolgd 
wordt, zal er nog veel buitenlands geld richting de 
lokale Chinese aandelenmarkt vloeien van zodra de 
A-aandelen opgenomen worden. 

Ten slotte lijkt ook de bezorgdheid van beleggers 
over de wereldeconomie overdreven:  

 de Chinese economie evolueert in de lijn der 
verwachtingen: traag, maar gestaag richting een 
evenwichtigere groei op lange termijn 

 de Amerikaanse economie blijft ondertussen 
robuust: 
 de cijfers over de arbeidsmarkt waren hopelijk 

maar een tijdelijke tegenvaller 
 het meest recente cijfer over de kleinhandels-

verkopen toont aan dat de consument een 
drijvende kracht blijft 

 een groei in de eurozone van 1,7% tijdens het 
vorige kwartaal (t.o.v. een jaar geleden). 

 

Hoe reageren in deze marktcontext? 
Paniek is nooit een goede raadgever. We houden het 
hoofd koel en blijven bij onze strategie. Zo bouwden 
we enkele weken geleden onze aandelenpositie al af 
naar een neutrale positie, om beter het hoofd te 
kunnen bieden aan de toenemende nervositeit op de 
aandelenmarkten. We houden cash achter de hand 
om onze aandelenpositie opnieuw te kunnen verho-
gen indien het ‘remain’-kamp het Brits referendum 
wint. Op lange termijn blijven aandelen immers onze 
voorkeur genieten boven obligaties door de hogere 
vergoeding (dividendrendement) en aantrekkelijke 
waardering. Vooral Europese aandelen en die uit 
groeilanden kunnen ons bekoren.  

Ondertussen gingen de koersen van nagenoeg alle 
obligatiecategorieën stevig de hoogte in. Enerzijds 
door de uitbreiding van het aankoopprogramma van 
de ECB naar kredietwaardig bedrijfspapier; anderzijds 
door de toevlucht van nerveuze beleggers tot de 
obligatiemarkten. Ook hoogrentende obligaties 
waren erg in trek bij beleggers op zoek naar rende-
ment, wat de rentevergoeding op deze obligaties 
naar beneden duwt. Het wordt dus steeds moeilijker 
om nog interessante vergoedingen te vinden op de 
obligatiemarkten. Hoogrentende obligaties en groei-
landobligaties blijven voorlopig onze voorkeur genie-
ten. 

 

 

Jan Vergote – Head of Investment Strategy 

Belfius Bank & Verzekeringen 
 

 

15-06-2016 


