
De wind is gedraaid  
voor de Verenigde Staten ... 

en waait nu over naar Europa

Zoals Jan Reyns het stelt in zijn artikel  
‘Het gevaar komt uit de VS, niet uit Europa’ 
in De Standaard, heeft 85 % van de grote 
bedrijven in de Verenigde Staten al resultaten 
gepubliceerd. Gemiddeld hebben zij hun 
winst per aandeel tijdens het 4e kwartaal 
verbeterd met 6 %. En als we geen rekening 
houden met de oliemaatschappijen, die hun 
winst fors hebben zien terugvallen met 
20 %, bedraagt die verbetering zelfs 9 %. 
Opvallend daarentegen is wel dat de stijging 
van de omzet beperkt bleef tot 1 %. Maar  
als men zonder omzetstijging de winst wil 
doen stijgen, moet de rentabiliteit beter, 
vaak ten koste van grote inspanningen.

In Europa heeft de helft van de beursgenoteerde 
bedrijven zijn resultaten wereldkundig gemaakt. 
Gemiddeld is hun winst verder gedaald met 6 %  
(2 % als we de oliemaatschappijen niet meerekenen). 
Maar Vincent Juvyns, strateeg bij J.P. Morgan Asset 
Management, bevestigt dat de Europese onder-
nemingen op de goede weg zijn en dat de trend nog 
niet meteen gaat afvlakken. De goedkope euro heeft 
immers een gunstig effect op de omzet van de Euro-
pese ondernemingen, terwijl een sterke dollar nadelig 
is voor de Amerikaanse ondernemingen.

Volgens de prognose zal de winst van de Europese 
bedrijven wellicht binnenkort die van hun Amerikaanse 
tegenhangers overtreffen. De Citigroup Economic 
Surprise Index vestigt de aandacht op die situatie.
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De Europese markten zijn sinds het begin van het jaar aan de beterhand met een stijging 
van 15 % (op 9 maart) voor de Euro Stoxx 50 sinds 1 januari. De resultaten van de grote 
concerns (in België bv. Solvay, Anheuser-Busch InBev …) en de macro-economische 
indicatoren vielen vaak beter uit dan verwacht. Wenst u meer 

info over onze 
visie op de financiële 
markten of de huidige 
samenstelling van onze 
referentieportefeuille?
Uw financieel adviseur 
geeft u graag verdere 
toelichting.
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 Citigroup Economic Surprise Index 

De Citigroup Economic Surprise Index vergelijkt de 
gepubliceerde economische gegevens met de con-
sensus van de analisten. Is de indicator positief, dan 
betekent dat dat de economische gegevens (werkloos- 
heid, bbp-groei, consumentenvertrouwen, bedrijfs-
resultaten enz.) beter zijn uitgevallen dan verwacht.

Wat leren we uit de grafiek?
Dat sinds 2015 de eurozone zich op positief terri- 
torium bevindt. Dat betekent dat de Europese eco-
nomische gegevens gunstiger zijn dan aanvankelijk 
geraamd. Het omgekeerde heeft zich voorgedaan in 
de Verenigde Staten.

De Citigroup Economic Surprise Index is dus een aan-
vullende indicator die aangeeft dat de verwachtingen 
te laag zijn in Europa, terwijl men het potentieel in de 
Verenigde Staten overschat. Een ervaren belegger 
weet dus waar hij met zijn geld naartoe moet.
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En onze beleggingsstrategie?
In onze referentieportefeuilles hebben we al geruime 
tijd een duidelijke voorkeur voor Europese aandelen. 
Deze maken momenteel maar liefst 70 % uit van onze 
regionale aandelenportefeuille. Europese aandelen zijn 
dan ook een heel pak interessanter gewaardeerd dan 
hun Amerikaanse tegenhangers. De Citigroup Economic 
Surprise Index is een bijkomend element dat voor ons 
duidelijk in het voordeel van Europese aandelen pleit.

Onze visie op Amerikaanse aandelen hebben we daaren-
tegen recent aangepast: van een neutrale visie zijn we 
naar een onderweging gegaan. Zo heeft de Nasdaq 
bijvoorbeeld begin maart het niveau van 5 000 punten 
bereikt, nooit gezien sinds de piek in 2000 bij de internet-
bubbel, en de Dow Jones bereikt eveneens zijn hoogste 
punt. Vooral de dure waardering van Amerikaanse 
aandelen heeft ons hiertoe aangezet. Bijkomende 
negatieve factoren zijn de impact van de dure dollar op 
de concurrentiekracht van de Amerikaanse bedrijven en 
de vrees voor een renteverhoging door de Amerikaanse 
centrale bank in de loop van dit jaar. Na de reeds zeer 
forse stijging van Amerikaanse aandelen de voorbije 
jaren en de stijging van de dollar de voorbije maanden, 
lijkt het trouwens in elk geval geen slecht idee om wat 
winst op deze posities veilig te stellen.
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