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Dit jaar was de groei van de 

wereldhandel teleurstellend

zwak door de recessie in 

Brazilië en lager-dan-

verwachte BBP-groei in 

China en de V.S.

De sputterende

wereldeconomie riskeert om 

ook in 2017 te gaan wegen

op de Amerikaanse BBP-

groei.

V.S.: vertraging van de wereldhandel riskeert te wegen op BBP-groei

Eind september maakte de WereldHandelsOrganisatie (WHO) haar

groeiverwachtingen bekend voor 2016/2017. Dit jaar was de groei van de 

wereldhandel teleurstellend zwak door de recessie in Brazilië en lager-dan-

verwachte BBP-groei in China en de V.S., vooral tijdens de eerste helft van 

2016. Terwijl de WHO in april nog mikte op een groei (van de handel) van 

2,8% in 2016, wordt nu slechts op 1,7% gerekend, de traagste expansie sinds

2009. 

Ook de groeiverwachting voor 2017 werd naar beneden herzien, van 3,6% 

naar een vork van 1,8%-3,1%. Grafiek 1 toont dat na een periode van 

degelijke groei in 2014, de wereldhandel drastisch vertraagde. De WHO 

merkt ook op dat de afgelopen jaren de verhouding tussen de globale BBP-

groei en de groei van de globale handel is gewijzigd. Op langere termijn groeit

de wereldhandel doorgaans 1,5 maal sneller dan de BBP-groei maar die 

verhouding is ondertussen gedaald onder 1:1.

De sputterende wereldeconomie riskeert om ook in 2017 te gaan wegen op 

de Amerikaanse BBP-groei. Het gewicht van de internationale handel in het 

BBP van de V.S. is de afgelopen 20 jaar door de globalisering toegenomen 

(grafiek 2) en zorgt ervoor dat de Amerikaanse economie kwetsbaarder 

geworden is voor een vertraging van de wereldhandel zoals we die nu 

meemaken.  Er zijn momenteel veel vraagtekens die ons voorzichtig maken 

wat betreft de groeivooruitzichten voor 2017. In de eerste plaats de 

presidentsverkiezingen in de V.S., maar ook de afhandeling van het Brexit

dossier, het succes van populistische politieke bewegingen en de gebrekkige 

effectiviteit van het onconventionele monetaire beleid in Japan en de 

eurozone. 

2Bron: Factset / U.S. Bureau of Economic Analysis
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Figuur 1.  Jaar-op-jaar groei  van de handel en het BBP 

op wereldniveau

Figuur 2.  V.S. : het stijgende belang van handel voor de BBP-

groei 



De Amerikaanse centrale

bank verlaagde haar

vooruitzichten voor de 

trendgroei van het BBP van 

2,0% naar 1,8%.

3Bron: Factset
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Figuur 3.  Evolutie van de kwartaalbedrijfswinsten  en de jaar-op-jaar groei  van de bedrijfsinvesteringen  

De Federal Reserve is zich bewust van deze risico’s. Naar aanleiding van de 

monetaire vergadering in september (waarbij de officiële rentes 

onveranderd bleven) verlaagde de centrale bank het verwachte BBP-

groeicijfer voor 2016 van 2,0% naar 1,8%. De groeiprognose van de 

Amerikaanse centrale bank voor 2017 en 2018 werd voorlopig 

gehandhaafd op 2,0% maar de mediaanprognose voor BBP-trendgroei op 

langere termijn werd wel verlaagd van 2,0% naar 1,8%. 

Door de tegenvallende groei van de externe handel, zwakkere 

bedrijfswinsten en de risico’s die we hierboven aanhaalden, zien we een 

reële kans dat de bedrijfsinvesteringen in de V.S. ook in 2017 vrij zwak 

blijven wat zal wegen op de BBP-groei. We verlagen dan ook onze BBP 

groeiprognose voor de V.S. in 2017 van 2,0% naar 1,8% (zie tabel 

hieronder). 

Tabel 1. V.S.: economische prognoses (Belfius Research)

e: expected ; f: forecast

(in %, reële groei) 2015 2016e 2017f

BBP 2,6 1,7 1,8

Gezinsbestedingen 3,5 2,6 2,5

Overheidsuitgaven 1,8 0,9 1,0

Bedrijfsinvesteringen 4,0 -0,9 0,5

Netto uitvoer -0,6 0,0 -0,5



Na een groei van 1,6% in de 

eerste jaarhelft signaleert 

de PMI-index een tragere 

progressie in H2 2016.

Ook de economie van de 

eurozone zal de effecten van 

een tragere groei van de 

wereldhandel voelen.

Na de groeidip van de 

augustus rekenen we op een 

correctie van de 

kleinhandelsverkopen in het 

najaar.

Eurozone: tekenen van vermoeidheid.

Tijdens de eerste helft van 2016 groeide het BBP van de eurozone gemiddeld 

met 1,6% t.o.v. dezelfde periode in 2015, wat een behoorlijk resultaat was. Dit 

groeicijfer was echter vooral op het conto te schrijven van Duitsland en in 

mindere mate Frankrijk, terwijl de BBP-groei in Italië beperkt bleef tot 0,8%. 

In de zomermaanden is de PMI-index (die een weerspiegeling is van het 

economisch sentiment bij de bedrijven en traditioneel een degelijke 

voorspeller is van de BBP-groei)  licht gedaald wat suggereert dat de BBP-groei 

in de tweede helft van 2016 niet hetzelfde niveau zal bereiken als in het eerst 

semester. 

Ook de economie van de eurozone zal de effecten van een tragere groei van 

de wereldhandel voelen. In de eerste plaats omdat dit zal wegen op de uitvoer 

vanuit de eurozone  (met name Duitsland) naar de rest van de wereld. De 

figuur onderaan toont dat de exportsector goed boerde in 2015 maar 

sindsdien zijn de uitvoervolumes (zowel extra als intra eurozone) 

teruggelopen. Ook de vooruitzichten m.b.t. de handel binnen de eurozone zijn 

naar beneden herzien door het complexe Brexit-project dat de komende jaren 

in de steigers staat  en de groeiende populariteit van politieke partijen die de 

globalisering in vraag stellen. De appreciatie van de euro t.o.v. het Britse pond 

is een extra factor die kan wegen op de uitvoer vanuit de eurozone. 

De jaar-op-jaar groei van de kleinhandelsverkopen in de eurozone bleef van 

maart tot juli vrij stabiel op een bescheiden niveau van 1,7% (ter vergelijking: 

in 2015 bedroeg de groei 2,8%) maar vertraagde in augustus naar 0,6% op 

jaarbasis. We rekenen op een opwaartse correctie in het najaar maar het 

effect op het Duitse consumentenvertrouwen van de perikelen rond Deutsche 

Bank valt moeilijk in te schatten.
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Figuur 4. Eurozone: PMI-index versus BBP-groei.



Ondanks het extreem gulle 

monetaire beleid van de 

ECB, vertraagde het 

groeitempo van de 

bedrijfsinvesteringen in de 

eerste zes maanden van 

2016.

Ondanks het extreem gulle monetaire beleid van de ECB, vertraagde het 

groeitempo van de bedrijfsinvesteringen in de eerste zes maanden van 

2016 naar 2,45% , na een groei van 2,9% in 2015.  De 

factoren die momenteel wegen op de investeringsbereidheid van de 

bedrijven zijn Brexit en de zwakke productiviteitsgroei in de eurozone maar 

ook de verkiezingen in de V.S. bemoeilijken de zichtbaarheid voor 

potentiële investeerders. Op middellange termijn kunnen natuurlijk ook de 

nationale verkiezingen in Frankrijk en Duitsland een rol gaan spelen, meer 

bepaald  de electorale scores van de populistische partijen.

De tabel hieronder vat onze economische prognoses voor 2016/2017 

samen.

Tabel 2. Eurozone.: economische prognoses (Belfius Research)
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Figuur 5. Eurozone: uitvoervolumes intra & extra EZ-19

(in %, reële groei) 2015 2016e 2017f

BBP 1,9 1,5 1,2

Gezinsbestedingen 1,7 1,6 1,2

Overheidsuitgaven 1,4 1,6 1,2

Kapitaalinvesteringen 2,9 2,4 2,0

Netto uitvoerbijdrage 0,0 0,1 0,2

Consumptieprijzen (% groei) 0,0 0,2 1,2



De Britse premier May 

kondigde aan dat de Brexit

procedure van start gaat 

voór maart 2017.

De financiële markten zijn 

behoedzaam voor een ‘hard 

Brexit’ scenario waarbij het 

V.K. een geïsoleerde koers 

gaat varen.

V.K.: een ‘harde’ of ‘zachte’ Brexit?

Op de jaarlijkse vergadering van de Conservatieve partij verklaarde de 

Britse premier Theresa May dat haar regering vóór eind maart 2017 het 

artikel 50 van het EU-verdrag in werking zal stellen. Hierdoor wordt de 

aftrap gegeven voor de formele Brexit uittredingsprocedure die ervoor 

moet zorgen dat het V.K. de EU-27 zal verlaten tegen april 2019. Hiermee 

doet May wat de EU-leiders (met Jean-Claude Juncker en Donald Tusk

voorop) eisten sinds de uitkomst van het Brexit referendum op 23 juni, nl. 

het vastleggen van een tijdslijn  m.b.t. de uittreding van het V.K.  De 

Europese partners weigerden tot nu toe om te onderhandelen over de 

modaliteiten van een Brexit tot de uittreding formeel in werking was gezet. 

De financiële markten verwelkomden de duidelijke startdatum maar er 

blijven natuurlijk nog veel vragen over de afwikkeling van de 

uittredingsprocedure.

De vraag die nu de spelers op de financiële markten lijkt bezig te houden is: 

wordt het een ‘zachte’ dan wel een ‘harde’ Brexit?

De meeste commentatoren zijn van mening dat Theresa May aanstuurt op 

een zogenaamde ‘harde’ Brexit, wat zou inhouden dat de Britten zowel de 

gemeenschappelijke interne markt als de douane-unie zouden verlaten. De 

Britse regeringsleidster benadrukte dat vooral op het vlak van immigratie 

het V.K. een autonoom beleid wil voeren en niet gebonden is aan de 

vonnissen van het Europees Hof van Justitie. 

De Britse regering gaat alvast op zoek naar bilaterale handelsakkoorden  

met Australië, India, Singapore, China, Zuid-Korea en Mexico wat 

suggereert dat het V.K. de  douane-unie wil verlaten. Ze verklaarde 

bovendien dat noch het Noorse, noch het Zwitserse model van toegang tot 

de Europese markt een leidraad zal zijn voor de onderhandelingen van de 

komende twee jaar.

6
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Figuur 6. V.K.: de effectieve sterling wisselkoers.



De afgelopen maanden  

werden vooral de positieve 

gevolgen van het 

goedkopere pond in de verf 

gezet.

Toch riskeert Brexit intens te 

wegen op de BBP-groei  

door  een potentiële daling 

van de activiteiten in de City 

en hogere inflatie die de 

koopkracht fnuikt.

We verwachten dat de BBP-

groei in het V.K. zal 

vertragen in 2016 en 2017 

naar respectievelijk 1,7% en 

1,0%.

Wanneer we de balans opmaken van de macro-economische impact van 

het referendum van 23 juni tot nu toe, lijkt het op het eerste zicht best 

mee te vallen met de Brexit fall-out. Het Britse pond daalde met meer dan 

10% op handelsgewogen basis, en bereikte  het laagste niveau t.o.v. de 

USD in meer dan dertig jaar tijd maar op die manier stimuleerde het 

goedkopere pond de afgelopen maanden het toerisme en verbeterde de 

winstmarge van heel wat FTSE-100 bedrijven die hun winst uit het 

buitenland halen. Dit helpt te verklaren waarom de FTSE-index na een 

initiële verkoopgolf een bodem vond en sinds 23 juni ongeveer 10% is 

gestegen , terwijl de EuroStoxx50-index over dezelfde periode een verlies 

liet optekenen van 1,3%. 

De boost voor de exportsector kan helpen om het aanzienlijke tekort op de 

lopende rekening  (-5,7% van het BBP in Q2 2016) te doen krimpen, maar 

de toekomst moet nog uitwijzen of de huidige episode een tijdelijk 

fenomeen is dan wel het begin van een langere trend richting een kleiner 

deficit.

De onverwachte opsteker voor de Britse uitvoer zorgde op korte termijn 

voor meer vertrouwen bij de industriële bedrijven maar het economisch 

sentiment in de dienstverlenende sector is de afgelopen maanden fel 

verzuurd. In Londen, dat ongeveer 22% van het totale BBP genereert, is de 

vrees groot dat de City, het financieel centrum van de hoofdstad, de 

komende jaren aan belang zal inboeten door de uittreding uit de EU. 

Het zwakkere pond mag dan wel goed nieuws zijn voor de exporteurs, de 

Engelse gezinnen riskeren de komende kwartalen een daling van hun 

koopkracht mee te maken. De grondstoffen en afgewerkte producten die 

worden ingevoerd worden duurder en de hogere inflatie  zal wegen op de 

reële inkomensgroei en de consumentenuitgaven. Voor 2016 rekenen we 

nog op een BBP-groei in het V.K. van 1,7% maar de negatieve elementen 

die hierboven werden aangehaald, zorgen ervoor dat de economische 

groei in 2017 niet hoger zal uitkomen dan 1%.

7
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Figuur 7. V.K.: economisch sentiment in de export – en 

dienstensector

Figuur 8. V.K.: de reële loongroei .



Zowel in de V.S., het V.K. en 

de eurozone zijn de 

inflatieverwachtingen op de 

sinds begin september 

toegenomen op de 

financiële markten. 

Er zijn echter geen signalen 

dat we in de eurozone en de 

V.S. meer dan een 

normalisatie van de 

consumenteninflatie mogen 

verwachten. 

Rente: overdreven inflatieverwachtingen.

Sinds het begin van september zijn de inflatieverwachtingen op de 

financiële markten – weerspiegeld in de renteniveaus van de inflatieswaps 

– toegenomen. In de V.S. noteert de 2-jaars inflatie swap bijna 50 bps

hoger dan begin september, terwijl de swaps met dezelfde looptijd in de 

eurozone en het V.K. met respectievelijk 10 bps en 30 bps stegen.

In de V.K. hebben de hogere inflatieverwachtingen te maken met de 

verzwakking van het Britse pond, waardoor de importinflatie

aangewakkerd wordt. Maar de toename van de inflatievrees in de V.S. en

de eurozone valt niet meteen te verklaren. De effecten van lagere

grondstoffen- en energieprijzen die in de eerste helft van 2016 de inflatie

afremden zijn inderdaad vrijwel uitgewerkt maar meer dan een

normalisatie hoeven we op dat vlak niet te verwachten. 

De inflatie verwachtingen in de eurozone zijn sinds midden 2015 sterk

gecorreleerd met de olieprijs maar de meeste waarnemers verwachten in 

2017 slechts een beperkte klim van de olieprijs. Er is evenmin sprake van 

overdreven looninflatie aangezien de jaargroei van arbeidskosten in de 

eurozone de afgelopen kwartalen is gedaald tot 1,0% (van 1,6% in Q4 

2015). 

Tabel 3. 

8
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Consumptieprijzen (% groei) 2015 2016e 2017f

Eurozone 0,0 0,2 1,2

V.S. 0,1 1,3 1,9

V.K. 0,0 0,5 2,5

België 0,6 1,8 1,5

Figuur 9. Eurozone: verloop van de olieprijs  (in $) en de inflatie swaps. 



Op basis van de 

renteverschillen tussen 

Amerikaanse en Duitse 

staatsobligaties lijkt de euro 

momenteel 

overgewaardeerd.

Ook op het vlak van de 

economische conjunctuur is 

de V.S. duidelijk ‘ahead of 

the curve’ vergeleken met 

de eurozone.

In 2017 zullen de financiële 

markten zich concentreren 

op de politieke onzekerheid 

in de eurozone, waardoor de 

euro zal dalen t.o.v. de U.S. 

dollar.

FX:  USD klaar voor een post-Trump rally.

De afgelopen weken bewoog de EUR-USD koers in een vrij beperkte zone 

tussen ongeveer 1,1120 en 1,1240. Op basis van de renteverschillen tussen 

Amerikaanse en Duitse staatsobligaties lijkt de euro momenteel 

overgewaardeerd (zie grafiek onderaan deze pagina). Bovendien staat de 

Federal Reserve dicht bij een volgende verhoging van de korte termijnrente 

terwijl bij de ECB de klemtoon nog steeds ligt op een voortzetting van het 

extreem gulle monetaire beleid met behoud van de negatieve beleidsrentes. 

Ook op het vlak van de economische conjunctuur bevindt de V.S. zich duidelijk 

‘ahead of the curve’ vergeleken met de eurozone. De Amerikaanse 

arbeidsmarkt draait op volle toeren en de inflatie beweegt er langzaam in de 

richting van 2%. De twee factoren die momenteel de dollar parten spelen zijn 

de meer terughoudende commentaren van bepaalde Fed leden en de 

presidentsrace. Vooral dit laatste element is van belang omdat veel 

waarnemers vrezen dat onder president Trump de V.S. een protectionistische 

koers gaan varen die kan vreten aan de economische groei. In 2017 mogen 

we echter een verschuiving van de onzekerheid verwachten in de richting van 

de eurozone, die veel hete hangijzers in het vuur heeft liggen. In de eerste 

plaats de onderhandelingen die van start gaan inzake Brexit, maar er zijn ook 

nationale verkiezingen in Frankrijk en Duitsland die de financiële markten 

zullen beroeren. Ten slotte zijn er ernstige twijfels over de doeltreffendheid 

van het huidige ECB beleid en zwelt de kritiek aan over het negatieve 

rentebeleid en de impact ervan op de rentabiliteit van de financiële sector.

Bron: Factset
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Figuur 10: EUR-USD (rechteras) en de 5-jaars rentespread Duitsland –VS.

9

prognose spot Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17

EUR-USD 1,112 1,095 1,09 1,07 1,085
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PROGNOSETABELLEN. 

* Vooruitzichten BBP ( % 

jaar-op-jaar)

CPI vooruitzichten ( % jaar-

op-jaar)

2015 2016 2017 2015 2016 2017

V.S. 2,6 1,7 1,8 0,1 1,3 1,9

Eurozone 1,9 1,5 1,2 0,0 0,2 1,2

Duitsland 1,8 1,8 1,4 0,1 0,3 1,4

België 1,4 1,4 1,1 0,6 1,8 1,5

V.K. 2,2 1,7 1,0 0,0 0,5 2,5

Japan 0,5 0,3 0,8 0,5 -0,3 0,5

** 10/10/16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17

3mnd $ 0,88 0,90 1,00 1,15 1,20

3mnd € -0,31 -0,25 -0,27 -0,30 -0,35

10j IRS $ 1,58 1,60 1,65 1,75 1,85

10j IRS € 0,43 0,30 0,35 0,40 0,40

EUR-USD 1,112 1,095 1,09 1,07 1,085

USD-JPY 103,6 104 105 108 110

EUR-GBP 0,9015 0,88 0,87 0,855 0,85

*: GDP/CPI vooruitzichten zijn gemiddelden

**: alle vooruitzichten van de financiële markten gelden op het einde van de periode
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Dit document is van louter informatieve aard, het omvat geen aanbod tot de 

verkoop of aankoop van financiële instrumenten, het vormt geen 

beleggingsadvies, noch een bevestiging van enige transactie. 

Alle opinies, ramingen en verwachtingen in dit document zijn die van Belfius 

Bank op de datum van dit document en zijn onderhevig aan wijzigingen 
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het kiezen van zijn informatiebronnen en het doorgeven van de informatie. 

Fouten of weglatingen in deze bronnen of processen kunnen echter niet van 

tevoren worden uitgesloten. Belfius kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor directe of indirecte schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van 

dit document. 

De informatie in dit document is bedoeld om de ontvanger van dienst te zijn. 

Er moet niet op worden gerekend als zijnde gezaghebbend of mag niet ter 
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