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Syrië, Noord-Korea, Rusland… de geopolitieke 
spanningen lopen hoog op. En de gevolgen van 
de brexit en de onvoorspelbaarheid van Donald 
Trump versterken de onzekerheid alleen maar. 
In Europa zijn de beleggers in de ban van de 
Franse verkiezingen, een belangrijke test voor 
zowel de Europese Unie als de eurozone. Het zal 
niet de laatste gebeurtenis zijn die de markten 
nerveus maakt.

Doorgaans gaat zo’n grote onzekerheid gepaard 
met een correctie, een grotere volatiliteit van 
de risicoactiva en risicoaversie, waardoor de 
belegger een hogere premie eist en de koersen 
dus dalen. Maar tot nog toe (18/4) is van dat 
alles niets te merken. Integendeel: sommige 
beurzen scheren bijzonder hoge toppen. De 
beleggers concentreren zich op de economische 
indicatoren, die in het algemeen inderdaad zeer 
gunstig zijn. Voorlopig althans, want de huidige 
context noopt tot waakzaamheid. Hoe zo’n 
periode van beursnervositeit sereen doorkomen? 
Met een goed gespreide portefeuille! Op p. 4 en 5 
geven we onze globale strategie daarvoor.

De verkiezing van Donald Trump deed het 
optimisme bij de Amerikaanse consumenten en 
beleggers opflakkeren. Bovendien hadden de 
verwachtingen over zijn programma een positieve 
impact op de waarderingen van Amerikaanse 
aandelen. Maar de nederlaag van Trump bij zijn 
poging om Obamacare terug te schroeven, in zijn 
eigen partij, zaait twijfel. Is het geen tijd om andere 
markten op te zoeken en ‘in schoonheid’ terug te 
keren naar Europese aandelen? Ons antwoord leest 
u op p. 10 en 11.

Momenteel bieden maar weinig obligaties een 
interessant rendement, doordat de centrale 
banken de obligatierendementen deden dalen. 
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat beleggers 
op zoek gaan naar hoogrentende obligaties. Die van 
de opkomende landen misschien? Ontdek het op 
p. 6 en 7.

2017 belooft een bewogen jaar te worden voor 
de munten. Een eventuele ‘valutaoorlog’ zou een 
enorme impact hebben op de prestaties van de 
portefeuilles. Op p. 8 en 9 vindt u ons advies en de 
antwoorden op uw vragen.

Veel leesplezier!

(Geo)politieke 
spanningen zorgen voor 
meer onzekerheid

Werkten mee aan dit nummer : Jan Vergote, Isabelle Bohets, Bernard 
Bemelmans, Olivier Fumiere, Guy Vanroten, Els Vander Straeten, Nadine 
De Baere en Alain Beernaert.
Verantwoordelijke uitgever : Belf ius Bank NV, Pachecolaan 44, 
1000 Brussel – Tel.: 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – 
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nr. 019649 A. Voor waarden geldig op 1 mei 2017. Dit document 
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Concept & lay-out: www.chriscom.be
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Grondstoffen,   
stof tot nadenken

In het Zwitserse Lausanne lichtten eind maart enkele bedrijfsleiders uit 
de grondstoffensector toe hoe zij de grondstoffenmarkt zien evolueren. 
Hier hun belangrijkste bekommernissen en vooruitzichten.

De CEO’s verwezen unaniem naar het risico van een 
wereldwijde ‘me first’ protectionistische houding. 
Die kan:
→  de wereldhandel in gevaar brengen
→  en een handelsoorlog met China veroorzaken

Metaal
In 2016 stegen de metaalprijzen vooral door de 
sterke vraag uit China, dat inzette op vastgoed 
en de bouwsector. Tegelijkertijd vormt die Chinese 
vraag ook het grootste risico, want het land staat 
in voor meer dan de helft van de globale metaal-
consumptie. 

Bovendien is de ijzerprijs in China bijzonder moeilijk 
in te schatten, omdat er veel ongebruikte capaciteit 
is in de mijnen, die men op elk moment opnieuw 
kan opstarten.  

De metaalprijzen zullen dus blijven schommelen, 
in functie van: 
→  het aanbod (waarbij bv. China haar excessen 

afbouwt)
→  de acties van Trump (infrastructuurwerken of 

protectionisme)
→  de verdere wereldgroei  

Globaal gaan de specialisten uit van stabiele 
metaalprijzen in 2017.

FOCUS

Inhoud
Landbouw
Voor dit jaar verwacht men ook eerder stabiele 
landbouwprijzen want: 
→  geen echte aanbodproblemen 
→  zeer hoge voorraden van o.a. mais, tarwe en rijst
→  neerwaarts effect van lagere energiekosten 
→  verminderde aantrekkelijkheid om landbouw-

grond op te offeren voor biobrandstof door de 
lagere energieprijzen, waardoor de grond vrij-
komt voor andere gewassen

De voorbije jaren hebben zware sectorinvesterin-
gen (o.a. graanliften, persfabrieken voor oliezaad en 
havenfaciliteiten) de winstmarges sterk gedrukt. 
Daarbij waren er weinig rentabiliteitscriteria voor 
deze investeringen, wat nu mee zorgt voor een 
overaanbod. 

Olie
De oliemarkt zoekt een nieuw evenwicht. Na 2 jaar 
van stijgend marktaandeel besloot de OPEC in 
november 2016 de productie te beperken.  
Analisten verwachten dat de olieprijzen zullen 
stijgen van gemiddeld $43 per vat in 2016 tot 
$55 per vat in 2017 (= het huidige niveau).  

De oliehandelaars hopen dat de OPEC-leden woord 
houden en de productie intomen. Enerzijds is er het 
extra aanbod van schalie-olie door een te sterke 
prijsstijging, terwijl minder regulering voor bijko-
mende prijsdruk zal zorgen. Anderzijds is er de 
aantrekkende wereldeconomie. Sommige analisten 
wijzen op een potentieel sterk aantrekkende vraag 
vanuit Azië, met een prijsverhogend effect.

MEER INFO OVER EEN 
BELEGGING IN BEDRIJVEN ACTIEF 
IN DE ENERGIESECTOR?  
Vraag ernaar bij uw financieel adviseur of surf 
naar belfius.be/beleggen-energiesector

Analisten 
verwachten 

stabiele metaal- en 
landbouwprijzen en 
licht aantrekkende 
olieprijzen in 2017.

We volgen de redenering van veel 
sectorspecialisten en trekken niet 
de algemene grondstoffenkaart, 
maar verkiezen olie. Toch zijn we ook 
daar eerder afwachtend en nemen 
we in onze aandelenportefeuille een 
neutrale houding aan.

Besluit

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=be0170908918&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fbeleggen-energiesector
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Beurzen in de ban van 

(geo)politieke 
ontwikkelingen  

In april publiceert het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) traditiegetrouw 
haar halfjaarlijkse update van de 
groeivooruitzichten. En het plaatje 
oogt vrij rooskleurig. Goed nieuws 
voor de financiële markten? 

Wereldwijd herstel…
De wereldgroei versnelt van 3,1% in 2016 tot 3,5% 
in 2017 en 3,6% in 2018, een opwaartse herziening 
van de groeiprognose. Bemoedigend is ook dat het 
herstel breed gedragen wordt, door zowel de ont-
wikkelde als de ontwikkelende landen (zie tabel). 
We kunnen dus voor het eerst opnieuw spreken 
van een wereldwijd herstel. Al blijven de groeicij-
fers – zeker in de ontwikkelde landen - vrij matig.

… met de nodige kopzorgen
Het IMF identificeerde ook een aantal belangrijke 
risicofactoren voor de wereldgroei: 
→  het toenemend scepticisme over de voordelen 

van economische samenwerking, vooral in de 
ontwikkelde landen, terwijl die integratie net 
de drijvende kracht was achter de economische 
groei van de voorbije 70 jaar

→  het protectionisme, dat als het zwaard van 
Damocles boven de internationale handel hangt

→  minder soepele financiële voorwaarden (cfr. 
rentestijging in de VS), met een mogelijke kapi-
taaluitstroom uit de groeilanden tot gevolg

→  politieke onzekerheid, o.a. in Europa

Bovendien is de lage productiviteitsgroei1 in de 
ontwikkelde landen een niet te onderschatten 
structureel probleem. Vóór 2008 bedroeg die nog 
1% per jaar, om het voorbije decennium terug te 
vallen tot amper 0,3%. Die lage productiviteitstoe-
name is al langer een kopzorg voor de ontwikkelde 
landen, want productiviteitsgroei is cruciaal voor 
de inkomensgroei en de toename van onze levens-
standaard. 

En de financiële markten?
Die liggen voorlopig nog niet wakker van de moge-
lijke risicofactoren op langere termijn, want ze 
hebben genoeg ‘kortetermijn’-ontwikkelingen om 
zich op te focussen: 
→  de verkiezingsmarathon in Europa (Frankrijk, 

Groot-Brittannië, Duitsland) 
→  de oplopende geopolitieke spanningen in Azië 

(Noord-Korea)
→  de toenemende vraagtekens over de realisatie 

van het Trump-programma (bv. de beloofde infra-
structuurwerken en belastinghervormingen)

Na de sterke beursmaanden februari en maart gaf 
april dan ook een gemengder beeld. De nek-aan-
nekrace in de Franse presidentsverkiezingen was 
daar zeker niet vreemd aan. Zowel de Amerikaanse 
als de Europese beurzen moesten een deeltje van 
hun winst van de voorbije maanden prijsgeven. 

De langetermijnrente zette opnieuw een beschei-
den daling in. In de VS noteert de 10-jaarsrente 
ondertussen weer op het niveau van net na de ver-
kiezingen (2,2%), een daling met 0,35% op enkele 
weken tijd. De politieke onzekerheid in Europa 
stuurde heel wat beleggers richting Duitse over-
heidsobligaties, waar de rente opnieuw zakte van 
0,48 naar 0,2% (10-jaars bund). En de Belgische 
10-jaarsrente daalde van bijna 1 naar 0,78%.

Groeivoorspellingen van het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF)

2016 2017 2018

Ontwikkelde landen 1,7% 1,9% 2,0%

Ontwikkelende landen 
(groeilanden) 4,1% 4,5% 4,8%

Wereldgroei 3,1% 3,5% 3,6%

1  Productiviteitsgroei betekent dat de output of productie per gewerkt uur van een werknemer toeneemt, het resultaat 
van bv. technologische vooruitgang of betere scholing.
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Onze beleggingsstrategie
De politieke ontwikkelingen zullen nog een tijdje 
de bovenhand halen op de – doorgaans positieve – 
economische statistieken. Met aantrekkende 
groeicijfers en een positief sentiment bij consu-
menten én producten blijft het algemene klimaat 
positief voor de aandelenmarkten. We behouden 
dan ook onze overweging van aandelen en onze 
onderweging van obligaties in de referentiepor-
tefeuilles. 

Binnen het aandelengedeelte voerden we wel een 
aantal wijzigingen door.

1) De overweging van Amerikaanse aandelen werd 
teruggebracht naar een neutraal gewicht:
→  hoewel de voorlopende economische indicatoren 

erg positief uitkomen (bv. sentimentsindica-
toren zoals enquêtes die het vertrouwen bij 
de bedrijven meten) , volgen de ‘harde cijfers’ 
voorlopig niet (bv. kleinhandelsverkopen, BBP-
groei, activiteit in de bouwsector…) 

→  het optimisme over het ambitieuze Trump-
programma begint stilaan af te kalven 

→  aandelen blijven vrij duur gewaardeerd: de MSCI 
USA heeft een verwachte koers/winst van 18

2) Het gewicht van Chinese aandelen werd opnieuw 
verhoogd naar een overweging:
→  de groeicijfers voor het 1e kwartaal kwamen 

hoger uit dan verwacht en de vrees voor een 
‘harde landing’ lijkt voorlopig niet gerechtvaar-
digd

→  de kapitaaluitstromen vertonen een duidelijke 
daling

→  de overheid kondigde een nieuwe ronde 
belastingverlagingen aan om de economische 
activiteit te stimuleren

→  aandelen zijn aantrekkelijk geprijsd: de MSCI 
China heeft een verwachte koers/winst van 12,3

We behouden onze positieve visie op Europese 
aandelen, in het bijzonder die uit de eurozone. 
Hierbij rekenen we op een gunstige uitkomst van 
de Franse verkiezingen (deze tekst werd net vóór 
de 1e ronde geschreven). Qua stijl kiezen we vooral 
voor:
→  kleine en middelgrote ondernemingen
→  fondsen die aandelen selecteren op basis van 

een sterke ‘convictie’

Japanse en groeilandaandelen genieten ook nog 
steeds onze voorkeur.

De politieke onzekerheid kwam in 
april weer volop op het voorplan, 
zeker in Europa. En met de Britse en 
Duitse verkiezingen in het verschiet 
zal dat niet snel veranderen. Toch 
kunnen Europese aandelen – en in 
het bijzonder die uit de eurozone – 
ons nog steeds bekoren, net zoals 
Japanse en groeilandaandelen. 
Uiteraard blijft een goede spreiding 
cruciaal, zeker in deze tijden 
van toenemende (geo)politieke 
spanningen. Spreid tenslotte ook 
uw instapmomenten in de tijd: een 
gouden raad, zeker bij een tijdelijke 
beursterugval.  

Besluit

We behouden onze 
positieve visie op 

Europese aandelen, in 
het bijzonder die uit de 

eurozone.

EVOLUTIE VAN DE 10-JAARS OVERHEIDSRENTE IN BELGIË,  
DUITSLAND EN DE VS DE VOORBIJE 3 JAAR
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De oplopende politieke spanningen stuurden de rentevoeten
in april opnieuw lager.

REGIONALE ALLOCATIE AANDELENPORTEFEUILLE

65% • Europa

18% • Noord-Amerika

6% • Azië-Oceanië (ontw.)

11% • Groeimarkten

Binnen het obligatiegedeelte werden geen wijzigin-
gen doorgevoerd. We kopen geen staatspapier, dat 
zeer duur is. Ook bedrijfspapier van goede kwaliteit 
en hoogrentende (high yield) obligaties zijn erg 
duur. Wie ze heeft, mag ze zeker bijhouden, maar 
we kopen niet meer bij. Groeilandobligaties – zowel 
in harde als in lokale munt – blijven voor ons het 
meest aantrekkelijke alternatief. Meer hierover op 
de volgende pagina’s.

 BELGIË    VS     DUITSLAND
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Na de verrassende verkiezing van Donald Trump kregen 
groeilandobligaties het zwaar te verduren. Gelukkig 
was de inzinking van vrij korte duur, want beleggers 
vonden al snel opnieuw hun weg naar deze obligaties – 
aangetrokken door de hoge rentevergoedingen. Zowel 
obligaties uitgedrukt in lokale munten als in dollar zijn 
opnieuw in trek. Terecht? 

Troeven
Uiteraard is de interessante rentevergoeding één van de belangrijkste 
troeven van groeilandobligaties. In vergelijking met bv. Amerikaanse obligaties 
bieden ze een rente die: 
→  ruim 3% hoger ligt voor obligaties uitgegeven door groeilanden, maar 

uitgedrukt in harde munten (Amerikaanse dollar, euro of Japanse yen)
→  bijna 4,2% hoger ligt voor obligaties uitgegeven in lokale groeilandmunten 

(bv. Mexicaanse peso, Braziliaanse real ofThaise baht)

Groeilandobligaties:  
een interessant alternatief?

ACTUA

De voorbije jaren dreef de aanhoudend lage rentevergoeding in de ont-
wikkelde landen heel wat beleggers richting hogerrentende alternatieven. 
Groeilandobligaties waren daar één van. Met rentevergoedingen van 5 à 7% 
was én is hun aantrekkingskracht groot. 

Maar die hogere rentevergoeding gaat ook gepaard met een hoger risico. Er 
is dan ook niet veel nodig om beleggers eieren voor hun geld te laten kiezen. 
De verkiezing van Trump was zo’n element, door: 
→  zijn gespierde taal aan het adres van China
→  de vrees voor zijn protectionistisch programma
→  de stijging van de Amerikaanse rente door zijn inflatoire uitgavenprogramma 
→  de duurdere dollar

Stuk voor stuk redenen voor beleggers om de groeilanden eind 2016 even 
links te laten liggen. Ondertussen is het stof wat gaan liggen en spreekt 
Trump gematigdere taal. Bovendien verloopt de rentestijging in de VS trager 
dan gevreesd, en klimt ook de dollar slechts geleidelijk aan hoger. Heel wat 
beleggers keerden de voorbije maanden dan ook terug naar de groeilanden. 

GROEILANDOBLIGATIES IN ZOWEL LOKALE ALS HARDE MUNT BIEDEN 
EEN MOOI RENTEVOORDEEL T.O.V. AMERIKAANSE OBLIGATIES

30/03/07 30/03/08 30/03/09 30/03/10 30/03/11 30/03/12 30/03/13 30/03/14 30/03/15 30/03/16

14
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0

 Groeilandobligaties in lokale munt (JP Morgan GBI-EM)  
 Groeilandobligaties in harde munt (JP Morgan EMBI index)     
 Amerikaanse obligaties (JP Morgan GBI US-index) 
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Gelukkig is de hoge rentevergoeding niet hun enige troef. Zo:

→  blijven de groeilanden mooie economische groeicijfers voorleggen, met 
groeiverwachtingen van het IMF van respectievelijk 4,5 en 4,8% voor 2017 
en 2018 (t.o.v. 1,9 en 2% voor de ontwikkelde landen)

→  is de wereldwijd aantrekkende groei goed nieuws voor de exportgerichte 
groeilanden

→  speelt het herstel van de grondstoffenprijzen in de kaart van de vele 
producenten ervan onder de groeilanden (Brazilië, Zuid-Afrika, Chili…) 

→  zijn de meeste groeilandmunten interessant geprijsd: in vergelijking met  
5 jaar geleden noteren ze nu 10 tot 40% lager t.o.v. de dollar

→  vormen groeilandobligaties een mooie diversificatie in obligatiepor-
tefeuilles, doordat hun rendementen minder gelijklopen met die van de 
traditionele activaklassen, wat leidt tot een betere risicospreiding 

→  bieden ze, dankzij hun hogere coupon, een betere buffer tegen eventuele 
rentestijgingen dan bv. laagrentende Europese obligaties

De hernieuwde interesse van beleggers voor 
groeilandobligaties lijkt terecht, gezien hun interessante 
rentevergoeding en vele troeven. Ze kunnen het rendement van 
uw obligatieportefeuille opkrikken en vormen bovendien een 
goede diversificatie. Al mogen we de eventuele risicofactoren 
zeker niet uit het oog verliezen. Een langere beleggingshorizon 
is dan ook aangewezen. In onze referentieportefeuilles 
krijgen groeilandobligaties een gewicht van 15 à 20% in het 
obligatiegedeelte. 

Besluit

MEER INFO OVER FONDSEN DIE IN 
GROEILANDOBLIGATIES BELEGGEN? SURF DAN NAAR:  
→  belfius.be/groeilandobligatiefonds-lokalemunten voor 

groeilandobligaties in lokale munten 
→  belfius.be/groeilandobligatiefonds-hardemunten voor 

groeilandobligaties in harde munten  (USD)
Een ideale spreiding krijgt u door de twee te combineren!

Aandachtspunten
Natuurlijk mogen beleggers ook niet blind zijn voor de risicofactoren die 
groeilandobligaties bij momenten opnieuw parten kunnen spelen.

→  Een verdere stijging van de Amerikaanse langetermijnrente. Heel wat 
overheden en bedrijven uit groeilanden zijn schulden aangegaan in dollar. 
Een stijging van de dollarrente speelt dus in hun nadeel, al is een geleidelijke 
rentestijging zeker beheersbaar.

→ Ook een duurdere dollar maakt de terugbetalingslast zwaarder.

→  Een forse groeivertraging in China zou de andere groeilanden zeker 
parten spelen, want China is een belangrijke handelspartner voor landen 
als Zuid-Korea, Maleisië en Thailand.

→  De politieke onzekerheid in de ontwikkelde landen (de vele verkiezingen 
in Europa, het beleid van Trump) kan de risicoafkeer bij beleggers opnieuw 
doen toenemen. En bij momenten van ‘risk off’-modus (risicoaversie) hebben 
beleggers wel vaker de neiging groeilandbeleggingen links te laten liggen.

→  De groeilanden zijn niet altijd een toonbeeld van politieke rust. Denk 
maar aan

 >  het corruptieschandaal in Brazilië, dat vorig jaar president Dilma Rousseff 
de kop kostte

 >  de mislukte staatsgreep in Turkije in juli 2016

 >  en recent de afzetting van de Zuid-Koreaanse president Park

→  Het feit dat corruptie minder en minder getolereerd wordt, is weliswaar 
veelbelovend voor de toekomst.

In onze referentie portefeuilles 
krijgen groeilandobligaties een 
gewicht van 15 à 20% in het 

obligatiegedeelte. 

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0616945282&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fgroeilandobligatiefonds-lokalemunten
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0083568666&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fgroeilandobligatiefonds-hardemunten
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De Amerikaanse dollar
Sinds begin 2017 weet de Amerikaanse munt niet goed richting te kiezen 
t.o.v. de euro. Zo werd de dollar in januari goedkoper, in februari duurder, om 
in maart terug te dalen. Sinds de forse appreciatie (met bijna 25%) tussen 
maart 2014 en maart 2015 zit de munt gevangen in een vork van 1,05 à 
1,15 euro per dollar. 

Een goede verklaring hiervoor is het renteverschil tussen Duitsland en de VS. 
Momenteel is dat verschil negatief, een belangrijke steun voor de Amerikaanse 
munt. 

Positieve factoren voor de dollar:
→  de geleidelijke verhoging van de officiële kortetermijnrente, zowel in 2017 

als in 2018, door de Amerikaanse centrale bank
→  de mogelijke overschrijding van de kaap van 3% van de langetermijnrente 

eind 2017 
→  de historisch lage werkloosheid 

Waarom stijgt de dollar dan niet verder?
Hoewel het nog wat vroeg is om te oordelen, heeft Donald Trump nog 
maar weinig van zijn plannen in de praktijk kunnen omzetten. De financiële 
markten reageerden eerder ontgoocheld op de geannuleerde stemming 
over de gezondheidszorg en ze vrezen dat de belastinghervormingen zullen 
worden afgezwakt.

De grote dollarappreciatie is wellicht achter de rug, maar er zijn weinig 
elementen die een sterke dollardaling zouden rechtvaardigen.

VRAGEN

Vragen 
       van onze lezers

NOK en SEK: de Scandinavische kronen
Noorwegen en Zweden hebben beide een gezonde en sterke economie. Ze 
zijn dan ook lid van het selecte clubje van landen met een AAA-rating, naast 
Australië (zie hierna). Toch vertonen hun economieën grote verschillen.

Noorwegen teert grotendeels op zijn olie- en gasinkomsten. Het hoeft dus 
niet te verbazen dat de evolutie van de Noorse kroon (NOK) nauw samenhangt 
met die van de oliekoers. Vandaar dat de NOK sinds februari 2016 in de lift zit.

Ondanks een behoorlijke groei kampt de Zweedse economie met een lage 
inflatie die de Riksbank graag zou aanwakkeren. Daarom voerde de Zweedse 
centrale bank een aantal monetaire versoepelingsmaatregelen in (negatieve 
basisrente, inkoop van Zweedse staatsobligaties). Zo wil ze de Zweedse kroon 
(SEK) rond zijn historische laagterecords houden. Dat maakt ingevoerde 
goederen duurder en duwt de inflatie hoger.

Historisch gezien zijn beide munten goedkoop. Onze voorkeur gaat echter 
uit naar beleggingen in NOK, omdat die 1% meer rendement bieden dan 
dezelfde belegging in euro. 

Uitgiften in SEK laten we tijdelijk links liggen, omdat:
→ ze geen enkel rentevoordeel bieden 
→  en de munt waarschijnlijk nog een hele poos zwak zal blijven

EVOLUTIE VAN DE NOORSE EN DE ZWEEDSE KROON 
OVER 5 JAAR
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Regelmatig krijgen we vragen van klanten over de vooruitzichten voor vreemde 
munten. Vooral de Zweedse en Noorse kroon, en de Amerikaanse, Australische en 
Nieuw-Zeelandse dollar blijken erg populair. Hier kort onze visie op deze munten.

DE AMERIKAANSE DOLLAR
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De koersen EUR/NOK en EUR/SEK geven de tegenwaarde in NOK 
en in SEK van 1 euro (dus: 1 euro = … NOK of SEK). Een oplopende 
curve betekent dat men meer NOK of SEK nodig heeft om 1 euro 
te ‘kopen’. M.a.w.: de NOK en de SEK dalen, terwijl de EUR stijgt 
(t.o.v. van deze valuta’s).
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De Australische en Nieuw-Zeelandse dollar
Australië en Nieuw-Zeeland hebben heel wat meer gemeenschappelijk dan 
hun afgelegen ligging. Beide landen: 
→  halen een groot deel van hun inkomsten uit de export van grondstoffen:
 >  Nieuw-Zeeland vooral melkproducten, vlees en hout
 >  Australië vooral ertsen, edelmetalen (goud) en olie 

→  exporteren voornamelijk naar dezelfde landen: China en de VS
→  en nemen ook veel van elkaars producten af 

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de evolutie van hun munten vrij 
gelijklopend is. 

Grote troeven waardoor zowel de Australische (AUD) als de Nieuw-Zeelandse 
dollar (NZD) het voorbije 1,5 jaar in de lift zaten:
→  het herstel van de grondstoffenprijzen
→  de groeiversnelling in de VS
→  de minder forse vertraging dan gevreesd in China 
→  de hogere rentevergoeding in vergelijking met de andere ontwikkelde 

landen: 5-jarige obligaties in zowel AUD als NZD bieden ongeveer 2,5% 
extra rente in vergelijking met Belgisch staatspapier 

De positieve evolutie van beide munten is niet naar de zin van hun centrale 
banken, want die zitten in een moeilijk parket. Om de inflatie aan te zwengelen 
en een verdere stijging van hun munten tegen te gaan, zouden ze de rente 
moeten verlagen. Maar dat zou een verdere verhitting van de vastgoedmarkt 
tot gevolg hebben. En zowel Australië als Nieuw-Zeeland kampen al met te 
fors opgelopen huizenprijzen en een hoge schuldgraad bij de gezinnen. Geen 
ideale combinatie…  

DE AUSTRALISCHE EN NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR
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De grote dollarappreciatie is 
wellicht achter de rug, maar 

er zijn weinig elementen 
die een sterke dollardaling 

zouden rechtvaardigen.

We behouden momenteel 
dan ook onze neutrale 

visie voor de Australische 
en Nieuw-Zeelandse dollar.

Bekijk dan regelmatig onze muntfiches op belfius.be/muntfiches. Niet 
alleen bovenstaande munten, maar ook andere deviezen komen er aan 
bod. Elke 2 maanden worden alle fiches aangepast. 

Op de hoogte blijven?

04/201 2

daling van de euro, 
stijging van de NZD & AUD

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/info-publicaties/publicaties/muntfiches/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fmuntfiches
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Europese aandelen   
weer in trek!

1  Bronnen: Bloomberg, BofAML, Candriam AA Strategy.

FOCUS

De Europese economie had meer tijd nodig om overeind te krabbelen. De 
tragere reacties van de Europese Centrale Bank (ECB), de crisis rond de 
Griekse schulden en die van de perifere eurolanden, de brexit… Stuk voor 
stuk elementen die de voorbije jaren telkens weer wogen op het Europees 
economisch klimaat, en dus ook op de Europese waarden. Resultaat: hoewel 
hij in de zomer van 2015 opnieuw flirtte met zijn piek van 400 punten, zit de 
Stoxx 600 vandaag toch nog onder die drempel.

Zijn de beleggers koele minnaars?
In 2016 werd meer dan 100 miljard dollar1 weggehaald uit Europese aande-
lenfondsen, wat kan worden verklaard door:
→  de aantrekkingskracht van de VS op de beleggers de voorbije jaren
→  het niet of slecht functioneren van het Europese project, complex (lees: 

onbegrijpelijk) voor niet-Europeanen

Tot voor kort deden de opkomende populistische en anti-Europese bewegin-
gen de beleggers vrezen voor een politieke en/of economische verlamming 
van Europa. Nu bieden het recente verkiezingsresultaat in Nederland en een 
gunstige verkiezingsuitslag in Frankrijk (op het moment van schrijven gaan 
we ervan uit dat Macron de tweede ronde van de verkiezingen zal winnen) 
een kans op een nieuwe beweging naar een meer doorgedreven Europese 
integratie.

Zodra de onzekerheid rond de verkiezingen is weggeëbd, zou Europa weer 
in de gunst van de beleggers moeten komen. Volgens ons zijn er 3 factoren 
die daarvoor kunnen zorgen:
→  het vertrouwen
→  de fundamentals
→  de liquiditeit

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek evolueert de 
Amerikaanse S&P 500-index tot ver boven zijn 2 vorige 
pieken. Dankzij de snelheid en de omvang van de ingrepen 
van de Amerikaanse centrale bank (Fed) kon de economie 
zich snel herpakken, met in haar zog de Amerikaanse 
beurzen. Recenter nog waaide er een nieuwe wind van 
optimisme over de Amerikaanse aandelen na de verkiezing 
van Donald Trump en de verwachtingen rond zijn 
verkiezingsprogramma.

EVOLUTIE VAN DE AMERIKAANSE S&P 500-INDEX  
T.O.V. STOXX EUROPE 600-INDEX
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2  Obamacare, voluit Patient Protection and Affordable Care Act, is een belangrijke 
hervorming van het Amerikaanse gezondheidssysteem, op poten gezet door B. Obama, die 
zorgde voor een ‘universele gezondheidszorg’ op federaal niveau.

3  De cyclus-gecorrigeerde PE-ratio (Price Earnings), in het Engels Cyclically Adjusted 
PE (CAPE), is een maatstaf die een raming moet geven van de relatieve duurte van de 
aandelen, niet op grond van de onmiddellijke of de voorspelde winsten, maar wel t.o.v. de 
gemiddelde bedrijfswinst van de voorbije 10 jaar. Die benadering geeft een idee van de 
waardering van de aandelen door de impact van de cyclus op de winstevolutie af te vlakken.

4  Citywire is een Londense groep die professionele beleggers voorziet van analyses, 
informatie en actualiteit. Ze zijn gespecialiseerd in de opvolging van de prestaties van 
fondsenbeheerders.

Vertrouwen
Zowel voor de verwerkende nijverheid als voor de 
dienstensector zijn de Europese indicatoren gun-
stig georiënteerd en bevestigen ze de veerkracht, 
en zelfs de lichte versnelling, van de economie 
van de eurozone. Een stijgende jobcreatie, minder 
werklozen, een versnelde groei… Allemaal getuigen 
van die groei én een geruststelling voor de finan-
ciële markten.

In de VS daarentegen zijn de indicatoren waar-
schijnlijk iets te erg doorgeslagen door de 
uitspraken en de beloftes van Donald Trump. 
Rekening houdend met de moeilijkheden die hij 
ondervindt om zijn maatregelen, waaronder de 
herziening van Obamacare2, in de praktijk te bren-
gen, zijn de risico's op een ontgoocheling en een 
correctie niet te verwaarlozen.

Fundamentals
De oorsprong van de bedrijfswinsten is anders in 
de VS dan in Europa:
→  in de VS is de stijging ervan grotendeels te 

danken aan:
 > de inspanningen voor kostenbesparingen 
 >  de inkoopprogramma’s van eigen aandelen 

door bedrijven

→  in Europa aan de dynamische omzetcijfers van 
de bedrijven 

Naarmate de onzekerheid over de 
verkiezingsuitslag in Frankrijk verdwijnt, 
zouden Europese aandelen weer in 
de gunst van de beleggers kunnen 
komen. Wil u daarvan profteren 
en meer te weten komen over de 
beleggingsmogelijkheden op de Europese 
beurzen? Ga dan gerust langs bij uw 
financieel adviseur of surf naar  
belfius.be/europese-aandelen-sustainable.

Besluit
Uit de aandelenwaarderingen, uitgedrukt via de 
cyclus-gecorrigeerde PE-ratio's3, blijkt ook dat 
Europa bijzonder goedkoop is in vergelijking met 
de VS. Het verschil in waardering ten voordele van 
Europese aandelen is al verschillende decennia zo 
groot niet meer geweest.

Liquiditeit van de Europese 
markten
Momenteel zijn beleggers wereldwijd onderbelegd 
in Europese waarden. Bovendien ligt het Europees 
verhandelde volume een stuk lager dan vroeger, 
waardoor een massale terugkeer van de beleggers 
na de Franse verkiezingen in combinatie met de 
lage liquiditeit een trechtereffect zou hebben. En 
dat zou op zijn beurt het stijgingspotentieel van 
de Europese aandelen onder de aandacht moeten 
brengen.

EVOLUTIE VAN DE CYCLUS-GECORRIGEERDE PE3 VOOR 
EUROPESE EN AMERIKAANSE AANDELEN
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Op 14 maart werd Geoffroy Goenen, hoofd van de afdeling ‘Europese 
aandelen’ bij Candriam, door Citywire4  bekroond tot beste fondsenbeheerder 
in de categorie ‘Europe Income 2017’. 
Met die prijs bekroont Citywire het werk van G. Goenen en zijn teams, die 
er de voorbije 3 jaar (dd. 31-12-2016) in geslaagd zijn het beste risico-
gecorrigeerde rendement te boeken voor de 13 door hen beheerde fondsen.
Wil u hier meer over weten, bekijk dan de video met Geoffroy Goenen, 
waarin hij zijn visie geeft over beleggingen in Europese aandelen via  
belfius.be/video-europese-aandelen.

Prijs voor de beste 
beheerder van Europese 
aandelenfondsen voor 
de Candriam-teams

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0344047633&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Feuropese-aandelen-sustainable
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fondsenselectie/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fvideo-europese-aandelen
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